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„Educația nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de multe știi, educația
reprezintă capacitatea de a face diferența între lucrurile pe care le știi și cele pe care nu le
știi.”
(Anatole France)
Prezenta lucrare conține analiza anuală a principalelor aspecte ale sistemului
educaţional din judeţul Sălaj, analiză care surprinde evaluarea obiectivă a învățământului
sălăjean în scopul proiectării unor strategii de optimizare și dezvoltare a serviciilor furnizate
și a rezultatelor obținute.
În anul şcolar 2016-2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi-a proiectat şi
organizat activitatea urmărind aplicarea politicilor educaţionale şi a legislației naţionale.

ECHIPA MANAGERIALĂ

Inspector școlar general,
Prof. Maria POP

Inspector școlar general adjunct,
Prof. Mioara GUDEA

Inspector școlar general adjunct,
Prof. Toma DARI
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CAPITOLUL I
CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC - INSTITUŢIONAL SOCIAL ŞI CULTURAL
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017 a apărut o serie de acte normative care au impus luarea
unor măsuri concrete în vederea implementării acestora, atât la nivelul Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj, cât şi la nivelul unităţilor şcolare din teritoriu.
La baza elaborării programelor judeţene şi a organizării întregii activităţi, au stat următoarele
acte normative:
I.1. Legi:
▪ Legea educației naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
▪

Legea nr.35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitarcu
modificările şi completările ulterioare;

▪

Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

▪

Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;

▪

Legea nr.285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

▪

Legea nr.71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice;

▪

Legea nr.195/2010 pentru aprobarea OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe în şcoli;

▪

Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, cu modificările ulterioare;

▪

Legea nr.62/2011 a dialogului social cu modificările și completările ulterioare;

I.2. Ordine ale ministrului:
▪

OMECS nr. 4577/2016 privind structura anului şcolar 2016-2017;

▪

OMENCȘ nr.5079/2016 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

▪

OMENCȘ nr. 4.742/10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevilor;

▪

OMECS.nr.5559/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017;

▪

OMECS nr.5082/2015 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și
profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017;

▪

OMECTS nr.4799/2010 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat-2011;
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OMECTS nr.4802/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal de stat, an şcolar 2011-2012;

▪

OMECTS nr.5773/2012 privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare
a raportului de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a
comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul clasei
pregătitoare;

▪

OMEN nr.3732/2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu
naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar;

▪

OMECTS nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;

▪

OMENCȘ 5080/2016-Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

▪

OMEN 3969/2017-Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

▪

OMEN nr.4435/2014 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare
a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani;

▪

OMEN nr.4814/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului național de definitivare în învățământ ;

▪

OMEN nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educatie;

▪

OMECTS nr.5552/2011 pentru modificarea anexei 1 la OMECTS. nr. 3753/2011 - măsuri
tranzitorii;

▪

OMEN nr. 3136/2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani;

▪

OMECTS nr.5346/2011-stabilirea criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal;

▪

OMECTS nr.5546/2011-metodologie privind acordarea titlului de “Profesorul anului”;

▪

OMECTS nr.5573/2011-privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului
special şi special integrat;

▪

OMECTS nr.5574/2011-privind servicii de sprijin educaţional;

▪

OMECTS nr.5568/2011–privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului
sportiv integrat;

▪

OMECTS nr.5571/2011- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ;

▪

OMECTS nr. 5569/2011- Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului de artă;

▪

OMECTS nr.5577/11.2011-privind organizarea centrelor de excelenţă;

▪

OMECTS nr.5530/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor
şcolare,cu modificările ulterioare;

▪

OMECI nr.5132/2009 privind metodologia desfăşurării activităţilor specifice funcţiei de diriginte;
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▪

OMECTS nr.5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”;

▪

OMECI nr.5092/2009 privind criteriiile specifice de acordare a sprijinului financiar în cadrul
Programului ”Bani de liceu”;

▪

OMECTS nr.5555/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională;

▪

OMECTS nr.5547/2011 privind regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;

▪

OMECTS nr.5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind concursul de selecţie a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu
modificările ulterioare;

▪

OMECTS nr.5488/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea şi
funcţionarea consorţiilor şcolare;

▪

OMECTS nr.5556/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare;

▪

OMECTS nr.5484/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea şi echivalarea
competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal sau informal;

▪

OMECTS nr.5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoala
după şcoală”;

▪

OMECTS nr.4865/2011 privind stabilirea obligaţiilor didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi unităţile conexe precum şi a
personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi casa corpului didactic;

▪

OMECTS nr.6563/2011 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia
de echivalare a ECTS/SECT;

▪

OMECTS nr.5553/2011-Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea

pe baza

ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată;
▪

OMECTS nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de
învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar,cu modificările ulterioare;

▪

OMECTS nr. 6551/2011 privind întocmirea documentelor şcolare şi universitare oficiale în
limba română;

▪

OMECTS nr.5485/2011 privind constituirea corpului mentorilor;

▪

OMECTS nr.5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă;

▪

OMECTS nr.5575/2011 pentru aprobarea Metodologiei–cadru privind şcolarizarea la domiciliu,
respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale;
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OMECTS nr.5554/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului
didactic;

▪

OMECTS nr.5559/2011 privind concediul de odihnă pentru personalul didactic din învăţământul
preuniversitar;

▪

OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările
ulterioare;

▪

OMECST nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor
din învăţământul preuniversitar de stat;

▪

OMECTS nr.5561/2011 privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, modificat și completat prin OMEN 5397/2013 și OMEN/3240/2014;

▪

OMEN nr.5115/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, cu modificările ulterioare;

▪

OMECTS/OMS nr.5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ privind acordarea asistenţei
medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;

▪

OMECTS nr.5572/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind Registrul naţional al
performanţelor sportive;

▪

OMECTS nr.5487/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea în
învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul învăţământului liceal - filiera
tehnologică sau vocaţional;

▪

OMECTS nr.3539/2012 pentru aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din
învăţământul profesional şi tehnic;

▪

OMECTS nr.3168/2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu
durata de 2 ani;

▪

OMECTS nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a
competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul
activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare;

▪

OMECTS nr.6194/2012 privind Normele metodologice de organizare şi funcţionare a
programelor de conversie profesională a cadrelor didactice;

▪

OMECTS nr.5625/2012 privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din unităţile de învăţământ
particular preuniversitar;

▪

OMECTS.nr.5773/2012 privind metodologia de întocmire, completare şi valorificare a raportului
de evaluarea a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării,
precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare;
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OMECTS nr.4613/2012 privind modificarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar aprobată prin OMECTS nr.6143/2011.

I.3. Hotărâri ale Guvernului României:
▪

Hotărârea nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru
toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat,
precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

▪

HG nr. 721/14.05.2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 844/2002 privind
aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare;

▪

HG nr.1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii
care frecventează învăţământul profesional;

I.4. Ordonanţe de urgenţă:
▪

OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare;

▪

OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu modificarile și
completările ulterioare, actualizată;

▪

OUG nr. 24/2010 pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în
şcoli;

▪

OUG nr. 74/2010 privind modificarea unor acte normative în domeniul educaţiei şi cercetării;

I.5. Instrucţiuni:
▪

Instrucţiunea nr.4/2011 privind finanţarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie
periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia celei care, potrivit
legii, se efectuează gratuit.

▪

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României. Orizonturi 2014-2020.

▪

Alte ordine, note, notificări și precizări ale Ministerului Educației Naționale.
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CAPITOLUL II
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE
FUNCŢIONEAZĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
În anul şcolar 2016–2017, structura reţelei şcolare se concretizează în următoarele
date statistice:
2.1. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2016-2017

Total unităţi de
învăţământ - 378

Număr unităţi

grădiniţe

194

şcoli primare

71

şcoli gimnaziale

87

colegii

4

licee

19

școli postliceale

1

învăţământ special

2

2.2. UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Număr de unități cu personalitate juridică în anul școlar 2016-2017
Mediul rural
Tip unități de învățământ

Licee

Școli gimnaziale

Total unități din mediul
rural
TOTAL unități pe judeţ

Mediul urban
Număr

8

54

62

Tip unități de învățământ

Număr

Colegii

4

Licee

11

Școli postliceale

1

Școli gimnaziale

13

Grădinițe

14

Palate/ cluburi ale copiilor

4

Unități de învățământ special

1

Club sportiv școlar

1

ISJ, CCD, CJRAE, CJExcelență

4

Total unități din mediul urban

53

115
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2.1. A. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PARTICULAR
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2016-2017
Total unităţi de
învăţământ - 7

Total unități de învățământ
preuniversitar particular

Număr unităţi

grădiniţe

4

școli postliceale

3
7
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Număr grupe/clase, număr preșcolari/elevi la nivelul întregii unități de
învățământ cu personalitate juridică

Denumirea
unității de
învățământ cu
PJ

Unitate/unitățile de
învățământ
arondată/arondate

1

2

Nivel
preșcolar

Nivel
primar

Nivel
gimnazial

Nivel
profesional

Nivel liceal

TOTAL

Nivel
postliceal

Nr.
grupe

Nr. preșcolari

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Grupe
clase

Preșcolari/
elevi

15

16

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL – ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, MEDIUL RURAL - 54 PJ

Școala Gimnazială
Nr. 1 Agrij

Școala Gimnazială
Nr. 1 Almașu
Școala Gimnazială
Nr. 1 Jebucu

Școala Gimnazială
Nr. 1 Băbeni

Școala Gimnazială
Nr. 1 Bălan

Școala Primară Răstolțu
Deșert
Grădinița cu Program
Normal Agrij
Grădinița cu Program
Normal Răstolțu Deșert
Grădinița cu Program
Normal Almașu
Grădinița cu Program
Normal Mesteacănu
Școala Primară Mesteacănu
Grădinița cu Program
Normal Jebucu
Grădinița cu Program
Normal Băbeni
Școala Primară ”Vasile
Iluțiu” Ciocmani
Grădinița cu Program
Normal Ciocmani
Grădinița cu Program
Normal Bălan
Școala Primară Gălpîia
Grădinița cu Program
Normal Gălpîia

3

55

4

78

4

63

11

196

2

32

4

54

3

49

9

135

1

24

2

36

3

38

6

98

2

25

4

52

4

58

10

135

6

96

10

134

8

150

24

380
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Grădinița cu Program
Normal Chendrea
Școala Gimnazială Gîlgău
Almașului
Grădinița cu Program
Normal Gîlgău Almașului

Școala Gimnazială
Nr. 1 Bănișor

Școala Gimnazială
”Avram Iancu”
Aluniș

Școala Gimnazială
”Gheorghe
Șincai” Bobota

Școala Gimnazială
”Simion Bărnuțiu”
Bocșa

Școala Primară Chechiș
Grădinița cu Program
Normal Chechiș
Grădinița cu Program
Normal Bănișor
Școala Primară Peceiu
Grădinița cu Program
Normal Peceiu
Școala Primară Benesat
Grădinița cu Program
Normal Benesat
Școala Primară Biușa
Grădinița cu Program
Normal Biușa
Grădinița cu Program
Normal Aluniș
Grădinița cu Program
Normal Bobota
Grădinița cu Program
Normal Zalnoc
Școala Gimnazială Derșida
Grădinița cu Program
Normal Derșida
Grădinița cu Program
Normal Bocșa
Grădinița cu Program
Normal Sălăjeni
Grădinița cu Program
Normal Câmpia

3

43

3

56

3

49

9

148

3

28

4

50

2

23

9

101

5

105

11

192

8

149

24

446

3

34

5

93

4

82

12

209
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Școala Gimnazială
Nr. 1 Borla
Școala Gimnazială
Nr. 1 Boghiș

Școala Gimnazială
Nr. 1 Buciumi

Școala Gimnazială
Nr. 1 Camăr
Școala Gimnazială
Nr. 1 Carastelec
Școala Gimnazială
Nr. 1 Chieșd
Școala Gimnazială
”Horea” Cizer
Școala Gimnazială
Nr. 1 Coșeiu

Școala Gimnazială
”Marcus Aurelius”
Creaca

Grădinița cu Program
Normal Borla
Grădinița cu Program
Normal Boghiș
Grădinița cu Program
Normal Bozieș
Grădinița cu Program
Normal Buciumi

CAPITOLUL II

3

48

5

72

4

51

12

171

4

51

9

134

6

87

19

272

4,5

81

7

112

4

90

15,5

283

3

54

6

74

5

78

14

206

3

51

3

52

2

36

8

139

5

86

7

144

6

125

18

355

2

63

5

102

4

75

11

240

2

22

4

44

4

36

10

102

5

66

6

109

6

83

17

258

Grădinița cu Program
Normal Sîngiorzu de Meseș
Grădinița cu Program
Normal Bodia
Școala Primară Bogdana
Grădinița cu Program
Normal Bogdana
Grădinița cu Program
Normal Camăr
Grădinița cu Program
Normal Carastelec
Grădinița cu Program
Normal Chieșd
Grădinița cu Program
Normal Sighetu Silvaniei
Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Cizer
Grădinița cu Program
Normal Coșeiu
Școala Gimnazială Archid
Grădinița cu Program
Normal Archid
Grădinița cu Program
Normal Creaca
Școala Gimnazială Jac
Grădinița cu Program
Normal Jac
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Școala Gimnazială
Nr. 1 Cristolț

Școala Gimnazială
”Vasile Breban”
Crișeni

Școala Gimnazială
Nr. 1 Cuzăplac

Școala Gimnazială
Nr. 1 Dobrin

Școala Primară Brebi
Grădinița cu Program
Normal Brebi
Grădinița cu Program
Normal Lupoaia
Școala Primară Borza
Grădinița cu Program
Normal Borza
Grădinița cu Program
Normal Cristolț
Școala Primară Nr. 1 Văleni
Grădinița cu Program
Normal Văleni
Școala Primară Muncel
Școala Primară Poiana Onții
Grădinița cu Program
Normal Crișeni
Școala Primară Gârceiu
Grădiniţa cu Program
Normal Gârceiu
Şcoala Primară Cristur –
Crișeni
Grădiniţa cu Program
Normal Cristur – Crișeni
Grădiniţa cu Program
Normal Cuzăplac
Şcoala Primară Petrindu
Grădiniţa cu Program
Normal Petrindu
Şcoala Primară Tămaşa
Grădiniţa cu Program
Normal Tămaşa
Grădiniţa cu Program
Normal Dobrin
Şcoala Primară Verveghiu

CAPITOLUL II

2

24

4

29

2

29

8

82

4

65

7

84

3

46

14

195

3

44

6

73

4

60

13

177

4

40

7

68

2

31

13

139

13

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Școala Gimnazială
Nr. 1 Dragu

Școala Gimnazială
Nr. 1 Fildu de
Mijloc

Școala Gimnazială
Nr. 1 Gîrbou

Școala Gimnazială
”Avram Iancu”
Halmășd

Grădiniţa cu Program
Normal Verveghiu
Şcoala Primară Doba
Grădiniţa cu Program
Normal Doba
Scoala Primară Sîncraiu
Silvaniei
Gradinita cu Program
Normal Sîncraiu Silvaniei
Grădiniţa cu Program
Normal Dragu
Şcoala Primară Voivodeni
Grădiniţa cu Program
Normal Voivodeni
Grădiniţa cu Program
Normal Fildu de Mijloc
Şcoala Primară Fildu de Sus
Grădiniţa cu Program
Normal Fildu de Sus
Grădiniţa cu Program
Normal Fildu de Jos
Şcoala Primară Tetişu
Grădiniţa cu Program
Normal Tetişu
Grădiniţa cu Program
Normal Gîrbou
Şcoala Primară Popteleac
Grădiniţa cu Program
Normal Popteleac
Grădiniţa cu Program
Normal Halmăşd
Şcoala Primară Aleuş
Grădiniţa cu Program
Normal Aleuş
Şcoala Primară Cerîşa

CAPITOLUL II

2

59

7

118

4

60

13

237

4

50

6

80

2

53

12

183

2

42

5

70

4

80

11

192

4

84

8

116

4

78

16

278

14

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Școala Gimnazială
Nr. 1 Hereclean

Școala Gimnazială
Nr. 1 Panic

Școala Gimnazială
Nr. 1 Horoatu
Crasnei

Școala Gimnazială
Nr. 1 Ip

Școala Gimnazială
Nr. 1 Letca

Școala Gimnazială
Nr. 1 Lozna

Grădiniţa cu Program
Normal Cerîşa
Grădiniţa cu Program
Normal Hereclean
Grădiniţa cu Program
Normal Panic
Şcoala Primară Dioşod
Grădiniţa cu Program
Normal Dioşod
Şcoala Gimnaziala Guruslău
Grădiniţa cu Program
Normal Guruslău
Grădiniţa cu Program
Normal Stârciu
Şcoala Gimnazială Stîrciu
Grădiniţa cu Program
Normal Horoatu Crasnei
Grădiniţa cu Program
Normal Ip
Şcoala Gimnazială Cosniciu
de Jos
Grădiniţa cu Program
Normal Cosniciu de Jos
Şcoala Primară Cosniciu de
Sus
Şcoala Gimnazială Zăuan
Grădiniţa cu Program
Normal Zăuan
Grădiniţa cu Program
Normal Letca
Şcoala Primară Cozla
Şcoala Primară Lemniu
Grădiniţa cu Program
Normal Lozna

CAPITOLUL II

1

15

2

30

2

26

5

71

4

70

8

97

6

54

18

221

4

63

8

118

7

107

19

288

6

100

11

151

12

177

29

428

1

21

4

61

4

62

9

144

2

29

3

37

2

29

7

95

Şcoala Primară Cormeniş

15

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Școala Gimnazială
Nr. 1 Marca

Școala Gimnazială
Nr. 1 Măeriște

Școala Gimnazială
Nr. 1 Aghireș

Școala Gimnazială
Nr. 1 Mirșid

Grădiniţa cu Program
Normal Marca
Şcoala Primară Leşmir
Grădiniţa cu Program
Normal Leşmir
Şcoala Primară Şumal
Grădiniţa cu Program
Normal Şumal
Grădiniţa cu Program
Normal Măerişte
Şcoala Primară UileacuȘimleului
Grădiniţa cu Program
Normal-Uileacu Șimleului
Şcoala Primară Doh
Şcoala Primară Criştelec
Grădiniţa cu Program
Normal Criştelec
Şcoala Gimnazială
Giurtelecu-Șimleului
Grădiniţa cu Program
Normal Giurtelecu-Șimleului
Grădiniţa cu Program
Normal Aghireş
Şcoala Gimnazială
Meseşenii de Sus
Grădiniţa cu Program
Normal Meseşenii de Sus
Şcoala Primară Meseşenii
de Jos
Grădiniţa cu Program
Normal Meseşenii de Jos
Grădiniţa cu Program
Normal Mirşid
Şcoala Primară Moigrad
Grădiniţa cu Program
Normal Moigrad

CAPITOLUL II

4

76

7

111

4

71

15

258

4

62

8

81

5

79

17

222

5

66

9

97

5

61

19

224

4

75

6

119

4

67

14

261

16

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Şcoala Primară Popeni

Școala Gimnazială
”Traian Crețu”
Năpradea

Școala Gimnazială
”Petri Mor”
Nușfalău

Școala Gimnazială
Nr. 1 Pericei

Școala Gimnazială
Nr. 1 Plopiș

Grădiniţa cu Program
Normal Popeni
Grădiniţa cu Program
Normal Năpradea
Şcoala Primară Traniş
Grădiniţa cu Program
Normal Traniş
Grădiniţa cu Program
Normal Someş Guruslău
Şcoala Gimnazială "Petre
Hossu" Cheud
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Cheud
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Cheud
Școala Primară Nr. 2 Cheud
Şcoala Primară Bilghez
Grădiniţa cu Program
Normal Nuşfalău
Grădinița cu Program
Normal Bilghez
Şcoala Primară "Iuliu Maniu"
Bădăcini
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei
Grădinița cu Program
Normal Bădăcini
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Plopiş
Şcoala Gimnazială Iaz
Grădiniţa cu Program
Normal Iaz
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Făgetu
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Făgetu

5

66

8

122

7

129

20

317

6

135

13

209

10

188

29

532

8

150

9

160

7

133

24

443

5

100

11

137

7

123

23

360

17

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Şcoala Primară Nr. 2 Făgetu

Școala Gimnazială
”Gheorghe
Munteanu” Poiana
Blenchii

Școala Gimnazială
Nr. 1 Românași

Școala Gimnazială
Nr. 1 Rus
Școala Gimnazială
Nr. 1 Șimișna

Şcoala Primară Nr. 3 Făgetu
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Făgetu
Grădiniţa cu Program
Normal Poiana Blenchii
Şcoala Primară Gostila
Grădiniţa cu Program
Normal Gostila
Grădiniţa cu Program
Normal Românaşi
Şcoala Primară Ciumărna
Grădiniţa cu Program
Normal Ciumărna
Şcoala Primară Păuşa
Grădiniţa cu Program
Normal Păuşa
Şcoala Primară Poarta
Sălajului
Grădiniţa cu Program
Normal Poarta Sălajului
Şcoala Primară Chichişa
Grădiniţa cu Program
Normal Chichişa
Grădiniţa cu Program
Normal Romita
Şcoala Primară Romita
Grădiniţa cu Program
Normal Rus
Grădiniţa cu Program
Normal Fîntînele-Rus

3

49

4

57

3

60

10

166

7

109

11

183

4

100

22

392

2

31

3

40

3

44

8

115

Grădiniţa cu Program
Normal Şimişna

1

13

3

40

2

29

6

82

Grădiniţa cu Program
Normal Sălăţig

2

22

3

37

2

36

7

95

18

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean
Școala Gimnazială
”Petre Dulfu”
Sălățig
Școala Gimnazială
Nr. 1 Deja

Şcoala Primară Noţig
Grădiniţa cu Program
Normal Noţig
Grădinița cu Program
Normal Deja

CAPITOLUL II

2

29

4

60

4

46

10

135

3

62

5

81

4

61

12

204

5

83

8

128

6

123

19

334

4

89

9

134

4

90

17

313

2

38

2

47

3

45

7

130

7

106

13

188

9

149

29

443

Grădiniţa cu Program
Normal Sînmihaiu Almaşului
Școala Gimnazială
Nr. 1 Sînmihaiu
Almașului

Școala Gimnazială
”Vasile Lucăcel”
Someș Odorhei

Școala Gimnazială
”Szikszai Lajos”
Șamșud
Școala Gimnazială
”Aurelia și Lazăr
Cosma” Treznea

Şcoala Primară Bercea
Grădiniţa cu Program
Normal Bercea
Şcoala Primară Sîntă Mărie
Grădiniţa cu Program
Normal Sîntă Mărie
Grădiniţa cu Program
Normal Someş Odrohei
Şcoala Primară Inău
Grădiniţa cu Program
Normal Inău
Şcoala Primară Domnin
Grădiniţa cu Program
Normal Domnin
Şcoala Primară Şoimuş
Grădiniţa cu Program
Normal Şoimuş
Grădiniţa cu Program
Normal Şamşud
Şcoala Primară Valea
Pomilor
Grădiniţa cu Program
Normal Valea Pomilor
Grădiniţa cu Program
Normal Treznea
Şcoala Primară Bozna
Grădiniţa cu Program
Normal Valcău de Jos

19

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Școala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de
Jos

Școala Gimnazială
Nr. 1 Vîrșolț

Grădiniţa cu Program
Normal Lazuri
Şcoala Gimnazială Valcău
de Sus
Grădiniţa cu Program
Normal Valcău de Sus
Şcoala Gimnazială
Preoteasa
Grădiniţa cu Program
Normal Preoteasa
Şcoala Primară Subcetate
Grădiniţa cu Program
Normal Subcetate
Grădiniţa cu Program
Normal Vîrşolţ
Şcoala Primară Recea
Grădiniţa cu Program
Normal Recea
Grădiniţa cu Program
Normal Zalha
Grădiniţa cu Program
Normal Ceaca
Şcoala Primară Valea
Lungă
Grădiniţa cu Program
Normal Zimbor

CAPITOLUL II

2

39

7

79

6

76

15

194

2

18

2

29

2

30

6

77

1

21

3

51

2

37

6

109

Școala Gimnazială
”Iuliu Maniu” Zalău

0

0

10

195

9

212

19

407

Școala Gimnazială
”Simion Bărnuțiu”
Zalău

0

0

18

502

14

387

32

889

0

0

13

240

11

212

24

452

Școala Gimnazială
Nr. 1 Zalha
Școala Gimnazială
Nr. 1 Zimbor

Școala Gimnazială
”Porolissum” Zalău

Școala Gimnazială
"George Coşbuc" Zalău

20

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean
Școala Gimnazială
”Gheorghe Lazăr”
Zalău
Școala Gimnazială
”Mihai Eminescu”
Zalău
Școala Gimnazială
”Corneliu Coposu”
Zalău

CAPITOLUL II

0

0

15

402

11

295

26

697

0

0

30

717

26

634

56

1351

0

0

13

344

12

276

25

620

Școala Gimnazială
”Andrei Mureșanu”
Cehu Silvaniei

Şcoala Primară Nadiş
Grădinița cu Program
Normal Nadiș
Şcoala Primară
"Gheorghe Şincai" Motiş
Grădinița cu Program
Normal Motiș

3

50

10

195

9

224

22

469

Școala Gimnazială
”Gyulaffy Laszlo”
Cehu Silvaniei

Școala Primară Ulciug

0

0

8

146

7

131

15

277

Școala Gimnazială
”Lucian Blaga” Jibou

0

0

11

324

12

274

23

598

Școala Gimnazială
”Silvania” Șimleu
Silvaniei

0

0

16

396

16

415

32

811

10

247

6

112

4

90

20

449

0

0

11

292

8

157

19

449

Școala Gimnazială
”Horea” Șimleu
Silvaniei

Școala Gimnazială Nr.
1 Pusta

Şcoala Primară Bic
Grădiniţa cu Program
Normal Bic
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Șimleu
Silvaniei

Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Pusta
Grădiniţa cu Program
Normal Cehei

21

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean
Școala Gimnazială
”Bathory Istvan”
Șimleu Silvaniei

0

0

18

5

110

4

91

CAPITOLUL II

9

201

402

18

402

9

177

9

177

10

220

10

220

Gradinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Zalău

10

263

10

263

Grădinița cu Program
Prelungit ”Pinochio”
Zalău

10

242

10

242

7

170

7

170

7

137

7

137

9

171

9

171

11

300

11

300

Grădinița cu Program
Normal Nr. 2 Jibou
Grădinița cu Program
Prelungit ”Prichindel”
Jibou

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 2 Șimleu
Silvaniei
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 3 Șimleu
Silvaniei

Grădinița cu Program
Prelungit ”Voinicel”
Zalău
Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 5 Zalău
Grădinița cu Program
Normal Nr. 8 Zalău
Grădinița cu Program
Prelungit ”Ion
Creangă” Zalău

Grădinița cu Program
Normal Nr. 3 Jibou
Grădinița cu Program
Normal Cuceu
Grădinița cu Program
Normal Rona
Grădinița cu Program
Normal Nr. 4 Șimleu
Silvaniei

Grădinița cu Program
Normal Nr. 7 Zalău
Grădinița cu Program
Normal Nr. 4 Zalău

22

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Grădinița cu Program
Prelungit ”Căsuța cu
Povești” Zalău

8

243

8

243

Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticii
Isteți” Zalău

8

204

8

204

7

167

7

167

7

172

7

172

10

211

10

211

14

257

17

364

12

245

4

75

7

104

6

92

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 12 Zalău
Grădinița cu Program
Prelungit ”Dumbrava
Minunată” Zalău
Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticot”
Cehu Silvaniei

Grădinița cu Program
Normal Nr. 13 Zalău

Grădinița cu Program
Normal Ulciug

Grădinița cu Program
Normal Crasna
Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Huseni
Liceul Tehnologic
”Cserey-Goga”
Crasna

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Gîlgău

Grădinița cu Program
Prelungit Crasna
Grădinița cu Program
Normal Marin
Grădinița cu Program
Normal Ratin
Grădinița cu Program
Normal Nr. 2 Huseni
Grădiniţa cu Program
Normal Gâlgău
Şcoala Gimnazială
Fodora
Grădiniţa cu Program
Normal Fodora
Şcoala Primară Glod

23

3

71

10

196

56

1133

4

98

21

369

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Liceul Tehnologic
”Liviu Rebreanu” Hida

Grădiniţa cu Program
Normal Glod
Grădiniţa cu Program
Normal Hida
Şcoala Primară
Sîmpetru Almaşului
Grădiniţa cu Program
Normal Sîmpetru
Almaşului
Şcoala Primară Racîş

CAPITOLUL II

6

70

8

132

5

111

2

31

4

73

25

417

4

68

7

140

5

112

1

10

5

102

22

432

6

117

5

97

11

214

Grădiniţa cu Program
Normal Racîş
Şcoala Primară Trestia
Grădiniţa cu Program
Normal Trestia
Grădiniţa cu Program
Normal Ileanda
Liceul Tehnologic
”Ioachim Pop” Ileanda

Şcoala Primară Dolheni
Grădiniţa cu Program
Normal Dolheni

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Nușfalău

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Sîg

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Surduc

Grădiniţa cu Program
Normal Sîg
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Tusa
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Tusa
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Mal
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Mal
Grădiniţa cu Program
Normal Surduc
Grădiniţa cu Program
Normal Cristolţel

7

128

9

199

10

196

3

56

1

8

30

587

4

64

6

114

6

113

3

70

5

133

24

494

24

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Sărmășag

Şcoala Primară Tihău
Grădiniţa cu Program
Normal Tihău
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 3 Sărmăşag
Școala Gimnazială Nr. 2
Sărmășag
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Sărmăşag
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Sărmăşag
Școala Gimnazială "Ady
Endre" Lompirt
Grădiniţa cu Program
Normal Lompirt

9

178

18

300

14

236

1

28

5

CAPITOLUL II

104

7

141

53

959

35

1018

36

1046

25

726

25

726

Şcoala Primară "Ilosvai
Selymes Peter" Ilişua
Grădiniţa cu Program
Normal Ilişua
Colegiul Național
”Silvania” Zalău
Liceul
Pedagogic”Gheorghe
Șincai” Zalău
Liceul Ortodox ”Sf.
Nicolae” Zalău
Liceul Reformat
”Wesselenyi” Zalău

Grădiniţa cu Program
Normal ”Wesselenyi”
Zalău
Grădinița cu Program
Normal Nr. 6 Zalău

3

74

5

87

2

32

4

87

11

206

5

108

3

77

11

270

22

529

36

968

36

968

16

315

29

611

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău
Liceul Tehnologic
”Voievodul Gelu”
Zalău

11

25

258

2

38

An școlar 2016-2017

Starea învățământului sălăjean
Liceul Tehnologic
”Mihai Viteazul” Zalău

5

Liceul cu Program
Sportiv ”Avram
Iancu” Zalău
Liceul de Artă ”Ioan
Sima” Zalău
Liceul Tehnologic
”Gh. Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei

CAPITOLUL II
131

492

28

623

9

190

10

192

4

102

23

484

9

191

8

186

4

124

21

501

16

399

22

521

16

464

16

464

9

224

32

722

24

680

24

680

6

122

Liceul Teoretic ”Ion
Agârbiceanu” Jibou
Liceul Tehnologic
”Octavian Goga”
Jibou
Colegiul Național
”Simion Bărnuțiu”
Șimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic ”Iuliu
Maniu” Șimleu
Silvaniei
Liceul Tehnologic
”Ioan Ossian” Șimleu
Silvaniei
Școala Postliceală
Sanitară

23

9

192

10

211

4

95

3

68

21

523

2

50

26

641

5

118

10

171

1

15

16

304

9

207

9

207

22

195

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL - ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - 1 PJ
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă
Șimleu Silvaniei

Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă
"Speranţa" Zalău

1

7

8

59

9

70

4

41

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT / ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE
Școala Posliceală
Sanitară ”Christiana”

9

26

215

9

215
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Școala Posliceală
Sanitară ”Vasile
Goldiș”

1

17

1

17

Școala Posliceală
Sanitară ”FEG”

3

81

3

81

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT - GRĂDINIȚE
Grădinița ”Sfânta
Inimă a lui Isus”
Grădinița Creștină
”David”
Grădinița cu Program
Prelungit ”Peter Pan”
Grădinița cu Program
Prelungit ”Magic
Kids”

3

52

3

52

2

37

2

37

1

15

1

15

1

9

1

9

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ZALĂU
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ZALĂU
PALATUL COPIILOR ZALĂU
CLUBUL COPIILOR JIBOU
CLUBUL COPIILOR ȘIMLEU SILVANIEI
CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI
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Tabel 2.a Efectivele de copii şi elevi pe forme de învăţământ
Categorii de copii şi elevi

Număr

preşcolari

7427

elevi în clasele pregătitoare și clasele I-IV

11008

elevi în clasele V-VIII

9217

elevi liceu – total (zi, seral, frecvență redusă) și învățământ profesional

8658

elevi postliceal (buget + taxă)

321

TOTAL copii şi elevi – invățământ de masă

Obs.
învățământ de masă + integrat artă+ A
doua șansă
Învățământ de masă + integrat și
suplimentar artă, sportiv, A doua șansă

36631

elevi înv. special (preșcolar, primar, gimnazial, profesional)

195

TOTAL copii şi elevi județ

36826

Sursa de date : ISJ SĂLAJ
Tabel 2.b Repartiţia unităţilor de învăţământ de stat în profil teritorial în anul şcolar 2016-2017
Nr
Crt

Unități finanțate de MEN
și Consiliul Județean

1

10

Grădiniţe

Școli primare

Rural

Urban

Rural

Urban

168

26

70

1

Școli
gimnaziale
Rural
Urban
73

Sursa de date: ISJ SĂLAJ

28

14

Unități de nivel
liceal
Rural
Urban
8

15

Școli
postliceale
Rural
Urban
0

1

Învățământ
special
Rural
Urban
0

2
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2.4. SITUAŢII COMPARATIVE (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)
a. Efective de copii în grădiniţe / elevi în învăţământul primar, învăţământul gimnazial (integrat și suplimentar, sportiv, ”A doua șansă”
Anul școlar

Număr total elevi învăţământ
preşcolar

Număr total elevi învăţământ
primar

Număr total elevi învăţământ
gimnazial

2011-2012

9051

9887

9913

2012-2013

7744

11172

9888

2013-2014

7595

11083

9916

2014-2015

7548

11055

9652

2015-2016

7331

11114

9413

2016-2017

7427

11008

9217

Sursa de date: ISJ Sălaj
b. Unităţi cu personalitate juridică
Total unităţi cu
personalitate
juridică

Grădiniţe

Școli
gimnaziale

Colegii/
licee/

Şcoli de
arte şi
meserii

Unităţi
învăţământ
special

Şcoli
postliceale

Palate/
cluburi ale
elevilor

Club
sportiv
şcolar

ISJ şi unităţi
conexe +
CJExcelență

2009- 2010

141

26

81

22

1

2

1

4

1

3

2010- 2011

126

21

71

23

0

2

1

4

1

3

2011- 2012

115

15

67

23

0

1

1

4

1

3

2012- 2013

104

4

67

23

0

1

1

4

1

3

2013- 2014

115

15

67

23

0

1

1

4

1

3

2014- 2015

115

14

67

23

0

1

1

4

1

4

2015- 2016

115

14

67

23

0

1

1

4

1

4

2016-2017

115

14

67

23

0

1

1

4

1

4

Anul şcolar
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2.5. MODIFICĂRI ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017 (începând cu 1.09.2016), ÎN REȚEAUA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2.5.1.DESFIINȚARE UNITĂȚI (LA SOLICITAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE CA URMARE A SCĂDERII EFECTIVELOR DE COPII/ ELEVI.
(ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2016)
2.5.1.a. Desființare școli primare – 12 unități
1. Școala Primară ”Ioanichie Druhora” Chendrea (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Bălan)
2. Școala Primară Zalnoc (structură a Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Șincai” Bobota)
3. Școala Primară Bozieș (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Boghiș)
4. Şcoala Primară Sighetu Silvaniei (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Chieșd)
5. Școala Primară Chilioara (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Coșeiu)
6. Școala Primară Călacea (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gîrbou)
7. Școala Primară Someș Guruslău (structură a Școlii Gimnaziale ”Traian Crețu” Năpradea)
8. Școala Primară Nr. 2 Mal (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg)
9. Școala Primară Nr. 2 Tusa (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Sîg)
10. Școala Primară Turbuța (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Surduc)
11. Școala Primară Bozna (structură a Școlii Gimnaziale ”Aurelia și Lazăr Cosma” Treznea)
12. Şcoala Primară Valea Lungă (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Zalha)
2.5.1.b. Desființare grădinițe – 2 unități
1. Grădiniţa cu Program Normal Badon(structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Hereclean)
2. Grădiniţa cu Program Normal Cosniciu de Sus (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Ip)
2.5.2.REÎNFIINȚARE UNITĂȚI (LA SOLICITAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE CA URMARE A CREȘTERII EFECTIVELOR DE COPII/ ELEVI.
(ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2016)
2.5.2.a Reînființare școli primare – 2
1. Școala Primară Mesteacănu (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Almașu)
2. Școala Primară Sîncraiu Silvaniei (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dobrin).
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CAPITOLUL III
RESURSE UMANE
ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ

▪

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
• prof. POP Maria

▪

INSPECTORI ȘCOLARI GENERALI ADJUNCȚI
• prof. dr. KOVACS Irina Elisabeta (1 septembrie 2016 – 28 iunie 2017)
• prof. DARI Toma (26 iulie 2017 – 31 august 2017)
• prof. GUDEA Mioara

▪

DOMENIUL MANAGEMENT
•
•
•
•
•
•

▪

prof. LUNGU Viorel - inspector școlar - managementul resurselor umane;
prof. BOHA Claudia - inspector școlar - managementul resurselor umane;
prof. CRIȘAN Laura-Ruxandra - inspector școlar pentru management instituţional;
prof. CERNUCAN Lorena - inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane și
educaţie permanentă;
prof. POP Natalia-Aida - inspector şcolar pentru proiecte educaţionale;
prof. JURCĂ Ildiana - inspector școlar pentru activități extrașcolare.

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECŢIE ŞCOLARĂ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prof. PUȘCAȘ Florica - inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul
la educaţie; inspector școlar - informatică;
prof. SOUCA Valentina-Lucia - inspector școlar - educație timpurie;
prof. dr. SĂRĂCUȚ-COMĂNESCU Teodor - inspector școlar - învățământ primar și
alternative educaționale, secția română;
prof. HARI Tunde-Hajnalka - inspector școlar - învățământ primar şi alternative
educaţionale, secția maghiară;
prof. LUCACIU Marcel - inspector școlar - limba și literatura română;
prof. ROZS Rita - inspector școlar - minorități naționale;
prof. HOSSU Cristina-Ioana - inspector școlar - limba engleză şi limba franceză;
prof. OPRIȘ Adonia Augustina - inspector școlar – matematică;
prof. CHIS Dana - inspector școlar - biologie, chimie-fizică;
prof. MĂRGINEAN Viorel - inspector școlar - socio-umane, istorie;
prof. GOZMAN Daniela - inspector școlar - învățământ profesional și tehnic, învăţământ
particular;
prof. COZAC Alina - inspector școlar - educație fizică și sport cu atribuţii suplimentare la
arte;
prof. BOHA Claudia - inspector școlar - religie;
prof. IANC Petru Ioan - inspector școlar - învățământ special.
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▪

JURIDIC
• prof. JELER Viorica – consilier juridic (septembrie 2016 – iunie 2017)
• IGNAT Andreea – consilier juridic (începând cu august 2017)

▪

DOMENIUL ECONOMIC ŞI ADMINISTRATIV
•
•
•
•
•
•
•
•

ec. CHEȚE Corina - contabil sef;
ec. OROIAN Georgeta - salarizare, normare;
ing. BLIDAR Denisa - informatizare;
IANC Leontina - rețea școlară, plan școlarizare;
TEREC Dana - secretariat și arhivă;
FLOREA Andrea-Monika - casier, investiţii;
sing. FLOAȘIU Marilena - investiții;
POP Cristian - șofer.
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ORGANIGRAMA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
DIRECTOR - CCD
Prof. Corina FORŢ
COMPARTIMENT RESURSE,
INFORMARE, DOCUMENTARE,
CONSULTANŢĂ
COMPARTIMENT
COMPARTIMENT
INFORMATIZARE
BIBLIOTECĂ

Analist programator
Mirela COSTRUŢ

Bibliotecar
Rodica TURC

COMPARTIMENTUL PROGRAME

Prof. Corina
BUMBAŞ

Prof. Sanda
BULGĂREAN

Prof. Alexandru
MUREŞAN

33

COMPARTIMENT FINANCIARADMINISTRATIV
Administrator financiar
Ec. Lucia SURD
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ORGANIGRAMA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ
INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN SĂLAJ

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
SĂLAJ

CONSILIUL JUDEŢEAN
SĂLAJ
(FINANŢARE)

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

DIRECTOR
1
Asistent social:

1

Secretar:

1

Contabil:

1

Mediatori şcolari:

8

Îngrijitor:

1

NUMĂR TOTAL DE POSTURI: 72
-personal de conducere: 1*
- personal didactic: 60
-personal didactic auxiliar: 11
- personal nedidactic: 1
*Personalul de conducere este cuprins şi la
personal didactic

Serviciul de evaluare
şi orientare şcolară şi
profesională
(S.E.O.S.P.)
3

Posturi de prof. logopezi în
centre şi cabinete logopedice
interşcolare:
14
Posturi de prof. consilieri
şcolari în cabinete de
asistenţă psihopedagogică:
37,67

34

Comisia de
orientare
şcolară şi
profesională
(C.O.S.P.)

Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică
Profesor cu atribuţii de
coordonator: 1
Profesori consilieri școlari: 3,33
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OCUPAREA POSTURILOR CU PERSONAL/CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE
AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC
Număr total de cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic
Număr total
posturi
didactice

Număr
personal didactic auxiliar

Număr
personal nedidactic

01.10.2015

3093,75

339,5

775

01.10.2016

3046,75

457,50

704,00

01.10.2017

3028,30

469

699,70

Raportul număr cadre didactice/ număr personal didactic auxiliar/ număr personal nedidactic

Număr norme
cadre didactice

Raportul număr cadre
didactice/ număr personal
auxiliar

Raportul număr cadre
didactice/ număr personal
nedidactic

01.10.2015

3093,75

9,11

3,99

01.10.2016

3046,75

6,65

4,32

01.10.2017

3028,30

6,45

4,52

Gradul de acoperire a normelor/posturilor
Data la
care
s-au
primit
datele
01.10.
2015
01.10.
2016
01.10.
2017

Număr
total de
norme
didactice

Norme
ocupate
de cadre
didactice
titulare

Norme
ocupate de
cadre
didactice
suplinitoare

Ocupate
cu
titulari
în
mediul
urban

Ocupate
cu
suplinitori
în mediul
urban

Ocupate
Ocupate
cu
cu
titulari
suplinitori
în
in mediul
mediul
rural
rural

3093,75

2521,37

572,378

1421,85

198

1099,51

3046,75

2502,99

543,76

1452,5

205,57

1050,49

338.19

3028,30

2478,30

550

1428,30

207

1050

343

374,4

___
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Distribuţie norme didactice pe categorii
2478,3
2500
2000

1428,3
1500

1050
1000

550
500

343

207

0
Norme ocupate Norme ocupate
de cadre
de cadre
didactice
didactice
titulare
suplinitoare

Ocupate cu
titulari în
mediul urban

Ocupate cu
suplinitori în
mediul urban

Ocupate cu
titulari în
mediul rural

Ocupate cu
suplinitori in
mediul rural

Distribuţia normelor didactice pe categorii
Categoria

Urban

Rural

TOTAL

01.10.2015

Titulari

45,95 %

35,53 %

81,48 %

01.10.2016

Titulari

47,66%

34,48%

82,14%

01.10.2017

Titulari

47,17%

34,68%

81,85%

01.10.2015

Suplinitori

6,40

12.2

18,52 %

01.10.2016

Suplinitori

6,75%

11,11%

17,86%

01.10.2017

Suplinitori

6,38%

10,22%

16,98%

Categoria

Urban

Rural

TOTAL

01.10.2015

Calificați

51,8 %

46,18 %

97,98 %

01.10.2016

Calificați

53,96%

44,49%

98,45%

01.10.2017

Calificaţi

53,56%

44,88%

98,44%

01.10.2015

Necalificați

0,55 %

1,465 %

2,01 %

01.10.2016

Necalificați

0,44 %

1,11 %

1,55 %

01.10.2017

Necalificaţi

0,52 %

1,03 %

1,55 %

___
36

____

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul III

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul urban

1428,3
193.49
47,17%
13,55

6,38%
Ocupate cu titulari în
mediul urban

0,52%

Ocupate cu suplinitori
calificați în mediul
urban

Ocupate cu suplinitori
necalificați în mediul
urban

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul rural

1050

309,5
34,68%

33,53
10,22%
Ocupate cu titulari în
mediul rural

Ocupate cu suplinitori
calificați în mediul rural

1,03%
Ocupate cu suplinitori
necalificați în mediul rural

___
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Distributia normelor didactice pe nivele de învățământ
Nivel de şcolarizare

Număr norme didactice

Procentul de acoperire a
normelor/ posturilor

Preşcolar

508

100 %

Primar

622,34

100 %

Gimnazial-liceal-profesionalpostliceal

1897,96

100 %

Activităţi/ acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului:
▪
▪

centralizarea datelor privind încadrarea cu personal didactic;
analiza la nivelul Comisiei paritare a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj a situaţiilor de
pretransfer şi detaşări care au apărut în afara Calendarului, conform art. 103 din OMECȘ
5739/14.11.2016;
monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar 2016-2017,
conform OMEN nr.4959/ 02.09.2013;
refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca
urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt
nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar;
emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice.

▪
▪

▪

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, principalele activităţi
Compartimentului Resurse Umane din anul şcolar 2016-2017 au fost următoarele:
▪

▪
▪
▪
▪

▪

-

ale

s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul judeţului Sălaj, comisia de monitorizare a
concursurilor de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului şcolar, fiecare membru al
comisiei luând la cunoştinţă atribuţiile ce îi revin în acest sens;
au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta Mobilitate;
au fost gestionate petiţiile pe componenta Mobilitate și s-a răspuns acestora în termenele legale;
a fost oferită consultanţă directorilor unităţilor de învăţământ pe componenta Mobilitate;
au fost pregătite şi transmise directorilor unităţilor de învăţământ materiale ajutătoare, referitoare
la Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2017-2018;
au fost postate pe site-ul: www.isjsalaj.ro, sectiunea “Resurse umane”:
Legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2016-2017;
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2016-2017;
modele de cereri-tipizate, extrase din OMEN 5739/14.11.2016, necesare etapelor de mişcare
personal;
tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri;
informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic;
macheta posturilor vacante în anul şcolar 2016-2017.

___
38

____

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul III

În cadrul şedinţelor publice desfăşurate conform Calendarului mişcării personalului didactic au
fost soluţionate următoarele situaţii:
Număr
Nr. crt
Motiv ocupare/Etapa repartizare
candidați
1

Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată

13

2

Completarea normei didactice pe perioadă determinată

34

3

Restrângere de activitate soluționată prin transfer consimțit între unitățile
de învățământ

7

4

Restrângere de activitate soluționată prin repartizare în ședința publică

2

5

Repartizare în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011

35

6

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

60

7
8
9

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată, candidat cu definitivat cu nota/media cel puțin 7
Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată, candidat fără definitivat cu nota/media cel puțin 7
Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă
determinată, candidat cu nota/media cel putin 5 sau între 5 si 7

62
1
32

10

Angajare pe perioadă nedeterminată - titularizare

40

11

Detașare în interesul învățământului

70

12

Detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată

30

13

Detașare la cerere

21

14

Ocupare în ședință publică (angajare pe perioadă determinată)

258

15

Angajare pe perioadă determinată - candidat cu notă din 2017

79

18

Ocupare cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului pe
perioadă determinată

17

19

Plata cu ora personal didactic pensionat

75

20

Plata cu ora personal didactic asociat

56

21

Plata cu ora pentru angajat calificat pe perioadă de maximum 60 zile

32

22

Plata cu ora pentru angajat necalificat pe perioadă de maximum 30 zile

41

23

Plata cu ora pentru titularii altei unități

116

___
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Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor din 12 iulie 2017 s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Liceul Pedagogic
”Gheorghe Șincai” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea
concursului. Statistica după concurs, se prezintă astfel:
Prezenţi
Candidaţi
prezenţi

Anul

Retraşi

Lucrări anulate la
Centrul de
evaluare

Admişi

Respinşi

55,99

66,99

77,99

88,99

99,99

10

Procent
de
promovare

2015

323

21

2

229

71

70

39

61

48

11

0

70,90%

2016

335

40

2

243

50

76

47

57

42

20

1

72,53%

2017

327

41

-

233

53

56

38

74

48

15

2

71,25

admisi

între 5-5,99

între 6-6,99

între 7-7,99

60
50
40
30
20
10
0

între 8-8,99

între 9-9,99

nota 10

___
40

____
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Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor din 6 septembrie 2017 (cadre didactice calificate) s-a desfăşurat în centrul de
concurs constituit la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte
organizarea şi desfăşurarea concursului. Statistica după concurs, se prezintă astfel:

Septembrie

Candidați
prezenți

2015

69

2016

51

2017

62

Prezenţi

55,99

66,99

77,99

88,99

99,99

10

Procent
de
promovare

Retraşi

Eliminaţi

Admişi

Respinşi

6

0

58

5

18

13

16

8

3

0

84,05%

49

2

14

13

15

4

2

1

96,07%

59

3

17

19

10

8

4

-

95,17%

-

.

60
50
40
30
20
10
0

admisi

între 5-5,99

între 6-6,99

între 7-7,99

între 8-8,99

între 9-9,99

nota 10

___
41

____
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Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor din 6 septembrie 2017 (cadre didactice fără studii corespunzatoare postului)
s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, asigurându-se respectarea prevederilor legale
în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea concursului. Statistica după concurs se prezintă astfel:
Concurs
județean
3-4
septembrie

Candidați
prezenți

2015

Prezenţi
Retraşi

Eliminaţi

Admişi

Respinși

Note
între
55,99

Note
între
66,99

Note
între
77,99

Note
între
88,99

Note
între
99,99

10

Procent
de
promovare

52

1

0

51

0

16

19

8

7

1

0

98,08%

2016

48

-

-

48

-

3

18

11

11

5

0

100%

2017

45

-

-

43

2

9

10

12

8

4

0

95,55%

45
40
35
30
25
20
15

10
5
0

admisi

între 5-5,99

între 6-6,99

între 7-7,99

între 8-8,99

între 9-9,99

nota 10

___
42
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MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
1. Considerații introductive
În anul şcolar 2016-2017, rețeaua școlară a județului Sălaj a cuprins 113 unități de învățământ
cu personalitate juridică, iar încadrarea cu personal de conducere s-a făcut după cum urmează: 113
posturi director și 29 de posturi director adjunct.
Pe parcursul anului şcolar 2016-2017, activitatea domeniului Management din cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj s-a desfăşurat în baza Planului managerial general şi a
graficului de activităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, fiind fundamentată pe legislaţia în
vigoare şi pe direcţiile de acţiune ale inspectoratului şcolar, cu măsurile şi acţiunile specifice.
2. Obiectivele prioritare ale compartimentului Management instituțional pentru anul şcolar
2016-2017, au fost:
▪ ocuparea prin concurs a posturilor de director și director adjunct;
▪ consilierea conducerii unităților de învățământ pe probleme de management;
▪ monitorizarea implementării descentralizării instituționale;
▪ organizarea periodică a întâlnirilor cu factorii de conducere din unitățile de învățământ
(ședințe cu directorii, cercuri pedagogice);
▪ actualizarea bazei de date cu personalul de conducere de la nivelul județului Sălaj;
▪ rezolvarea posibilelor conflicte în care au fost implicate conducerile unităților de învățământ;
▪ comunicarea eficientă cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Ministerul Educației
Naționale.
Pentru realizarea acestor obiective, în anul şcolar 2016-2017, s-au realizat următoarele
activităţi şi acţiuni:
▪ organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, sesiunile
2016 și 2017;
▪ elaborarea fişelor postului pentru toţi directorii și a fișei-cadru pentru directorii adjuncți;
▪ realizarea bazei de date cu persoanele care asigură conducerea uniăților de învățământ;
▪ evaluarea activităţii directorilor și directorilor adjuncți în vederea acordării calificativului anual;
▪ şedinţe de lucru cu directorii;
▪ rezolvarea petiţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ;
▪ realizarea fişei de evaluare a activității directorului în vederea acordării gradaţiei de merit și
evaluarea activităţii pe baza raportului de autoevaluare şi a documentelor justificative.
La începutul anului şcolar 2016-2017 la nivelul sistemului de învăţământ sălăjean existau 143
posturi manageriale, din care 113 posturi de director şi 30 posturi de director adjunct (din care 1 post
coordonator Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică). Situația încadrării cu personal de
conducere la data de 1 septembrie 2016, se prezintă astfel:
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Mediul unității școlare (urban / rural)
Urban

Nivel de învățământ
Director

Rural
Director
adjunct

Director

Director
adjunct

Grădinițe

14

Școli gimnaziale

13

10

54

1

Colegii și licee

15

12

8

6

Școli postliceale

1

Club Sportiv Școlar

1

CSEI

1

Palate și cluburi

4

Centrul Judeţean de
Excelenţă

1

CJRAE și CJAPP

1

1

Total directori /
directori ddjuncți

51

23

62

7

TOTAL urban / rural

74

69

TOTAL

143

2. Concurs directori/directori adjuncți
Sesiunea septembrie-decembrie 2016
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Baza legală: Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar-OMENCȘ
5080/2016.
Perioada de desfășurare: 12 septembrie - 16 decembrie 2016
Număr total posturi publicate pentru concurs: 137 - 113 posturi director, 24 posturi director
adjunct.
Număr total cereri: 117 - 98 pentru postul de director și 19 pentru postul director adjunct.
Unități de învățământ pentru care s-au depus mai multe cereri de înscriere pentru funcția
de director: 3 unități de învățământ cu 3 cereri de înscriere, 9 unități de învățământ cu 2 cereri
de înscriere.
Rezultate în urma verificării dosarelor de înscriere la concurs: 115 cereri admise, 2 cereri
respinse.
Număr total candidați admiși pentru proba scrisă: 111 cu 115 cereri; 3 candidați au depus
cereri pentru 2 unități de învățământ, 1 candidat a depus cerere pentru funcția de director și
director adjunct dintr-o unitate de învățământ.
Număr total candidați admiși după proba scrisă: 107 (3 candidați respinși, 1 candidat
neprezentat).
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Sesiunea iunie-august 2017
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baza legală: Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - OMEN
3969/2017.
Perioada de desfășurare: 15 iunie - 4 august 2017
Număr total posturi publicate pentru concurs: 58 - 46 posturi director, 12 posturi director
adjunct.
Număr total dosare de înscriere: 37 - 29 pentru postul de director și 8 pentru postul director
adjunct.
Unități de învățământ pentru care s-au depus mai multe cereri de înscriere pentru funcția
de director: 2 unități de învățământ cu 2 cereri de înscriere.
Rezultate în urma verificării dosarelor de înscriere la concurs: 36 cereri admise, 1 cerere
respinsă.
Număr total candidați admiși pentru proba scrisă: 34 candidați cu 36 de cereri; 1 candidat
a depus cerere pentru 3 unități de învățământ.
Număr total candidați admiși după proba scrisă: 31 candidați (3 candidați respinși).

3. Situația ocupării posturilor de director/director adjunct la 1 septembrie 2017
În urma desfășurării celor două sesiuni ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de
director/director adjunct, situația ocupării posturilor se rezintă astfel:
Modalitatea de
Situația ocupării posturilor
ocupare
de director / director adjunct la 1 septembrie 2017
NUMĂR TOTAL POSTURI - 140
DIRECTORI

DIRECTORI ADJUNCȚI

112

28

Concurs 2016

66

Concurs 2016

16

Concurs 2017

22

Concurs 2017

5

Detașare în interesul
învățământului

24
(18 prin decizia
inspectorului școlar
general + 6 nota
Ministerului
Educației Naționale interviu)

Detașare în interesul
învățământului

7
(4 prin decizia
inspecorului școlar
general + 3 nota
Ministerului Educației
Naționale - interviu)

4. Analiza SWOT - concurs directori
PUNCTE TARI:
▪ gradul mare de acoperire a posturilor de director/director adjunct cu concurs - 77,85%.
▪ nivelul bun de pregătire a candidaților - locul I la nivel de țară după proba scrisă a sesiunii
2016.
▪ numărul foarte mic de contestații înregistrat după concurs: 4 - 3 contestații în sesiunea 2016
și 1 contestație la proba de evaluare CV în sesiunea 2017.
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PUNCTE SLABE:
▪ au existat situații în care candidații nu au realizat punctajul minim de promovare la evaluarea
curriculumului vitae din cauza lipsei documentelor încărcate pe platformă în sesiunea 2016;
▪ lipsa motivației cadrelor didactice din mediul rural pentru ocuparea funcției de director;
▪ metodologia de concurs 2016 a generat situații în care implicarea reprezentanților autorităților
locale în evaluarea candidaților a fost subiectivă.
OPORTUNITĂȚI:
▪ eleborarea unei metodologii de concurs care să elimine disfuncționalitățile.
AMENINȚĂRI:
▪ timpul prea mare destinat rezolvării sarcinilor de natură administrativă în detrimentul
activităților care țin de procesul instructiv-educativ generează reticențe în privința participării
cadrelor didactice la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct.
5. Analiza SWOT- activitatea managerială
Calitatea actului managerial a fost analizată cu ocazia inspecţiilor şcolare generale și a
inspecțiilor tematice, iar documentele consultate care au stat la baza întocmirii analizei pe domeniu
au fost:
1. Rapoarte ale inspecțiilor tematice anterioare;
2. Planul de dezvoltare instituțională – PDI / Planul managerial / Planul operațional ;
3. Documentele ședințelor consiliului de administrație și consiliul profesoral (decizii, hotărâri,
tematica consiliului de administrație, a consiliului profesoral);
4. Documente care atestă monitorizarea și controlul activității metodice din partea conducerii
unității de învățământ (planul de asistențe la ore, fișele de asistențe la ore);
5. Documentele de monitorizare a notării și frecvențeiritmoce a elevilor;
6. Raportul de analiză a activității din anul școlar trecut.
PUNCTE TARI:
1. Activitatea managerială s-a desfășurat eficient atât la nivel proiectiv, cât și la nivel operațional;
2. Echipele manageriale au fost interesate de dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice
şcolilor pe care le conduc; cadrele didactice fiind antrenate în actul decizional în vederea atingerii
obiectivelor propuse;
3. Prin decizii interne au fost constituite la nivelul unităților de învățământ comisiile metodice,
comisiile pe probleme, consiliul profesoral și consiliul de administraţie. Deciziile emise pentru
structurile organizatorice din unitate (comisii pe probleme, catedre, comisii de concurs, comisii de
examen etc.) se regăsesc în dosarul cu decizii, la persoanele în cauză şi în portofoliile comisiilor
din şcoli;
4. Majoritatea unităților de învățământ au o colaborare eficientă cu autoritățile locale;
5. Securitatea elevilor în spaţiul şcolar este o preocupare permanentă a conducerii şcolilor;
6. Atragerea fondurilor extrabugetare reprezintă o prioritate, existând o serie de investiţii care sau realizat prin proiecte finanţate de parteneri în proiecte.
PUNCTE SLABE:
1. Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct a generat anumite
decalări în realizarea sarcinilor din unele unități de învățământ în prima parte a anului școlar;
2. Numărul insuficient de asistențe la activități realizate de conducerea școlilor;
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3. Regulamentul intern nu a fost revizuit în toate unitățile de învățământ, în conformitate cu noul
ROFUIP;
4. Nu toate sancțiunile aplicate elevilor sunt aprobate în consiliul clasei și consemnate în registru,
nefiind asumate pe bază de semnătură de toate cadrele didactice care predau la clasa respectivă
și de conducerea școlii;
5. Nu toate rapoartele de analiză au fost însoțite de un plan de măsuri ameliorative;
6. Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial
(investiţii, dotări, reabilitări).
OPORTUNITĂȚI:
1. Asocierea directorilor într-o organizație profesională;
2. Posibilitatea formării directorilor prin cursuri variate organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj
și Ministerul Educației Naționale;
3. Realizarea efectivă a descentralizării instituționale;
4. Elaborarea unei noi legi a educației care să se plieze pe realitățile învățământului românesc;
5. Reintroducerea orei de dirigenție ca oră distinctă în orarul elevilor de la învățământul liceal;
6. Crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi Uniunea Europeană;
7. Înscrierea tuturor directorilor în Corpul Național de Experți în Management Educațional
(CNEME).
AMENINȚĂRI
1. Scăderea populației școlare poate duce la reducerea planului de școlarizare cu efecte asupra
planului de încadrare cu personal didactic și asupra selecției elevilor;
2. Instabilitatea legislativă din domeniul educației;
3. Formalismul activităților inopinate care apar în activitatea managerială și care sunt
consumatoare de timp.
6. Activități desfășurate pe parcursul anului școlar 2016-2017
A. Consiliul consultativ al directorilor
În anul școlar 2016-2017, activitățile manageriale la nivelul județului Sălaj s-au desfășurat pe
centre metodice și au fost coordonate de consiliul consultativ care are următoarea componență:
1. Prof. Crișan Laura - inspector şcolar pentru management instituțional-președinte
2. Prof. dr. Bulgărean Vasile - director Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, membru;
3. Prof. dr. Ardelean Carmen - director Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, membru;
4. Prof. dr. Gârdan Melania - director Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,
membru
5. Prof. Gionea Revnic-Adrian - director Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc, membru;
6. Prof. dr. Abrudan Ioan - director Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, membru;
7. Prof. Ardelean Daniel - director Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, membru;
8. Prof. Bancea Gheorghe - director Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, membru;
9. Prof. Lipo Angela - director Şcoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei, membru;
10.Prof. Rusta Marinela - director Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan, membru;
11.Profesor învățământ preșcolar - Brumar Roxana - director Grădinița cu Program Prelungit
”Dumbrava Minunată” Zalău, membru.
În semestrul I - 2016-2017 consfătuirile directorilor s-au desfășurat în data de 8.09.2016
la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și au avut ca temă organizarea Concursului pentru
ocuparea funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 2016.
47

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul III

În semestrul al II-lea - 2016-2017 tema cercurilor pedagogice cu directorii a fost Statutul
elevului și s-au desfășurat la Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg, Şcoala Gimnazială ”Corneliu Coposu”
Zalău, Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip, Şcoala Gimnazială ”Marcus Aurelius” Creaca, Grădiniţa cu
Program Prelungit ”Căsuța cu povești” Zalău.
Cu ocazia cercurilor pedagogice din semestrul al II-lea s-au făcut propuneri pentru
îmbunătățirea activității manageriale, cum ar fi: eliminarea rupturilor din timpul anului școlar generate
de zilele libere, activitățile din cadrul programului Școala altfel să nu se desfășoare la nivel liceal,
simularea examenului de bacalaureat să se organizeze numai pentru elevii clasei a XII a, structura
anului școlar să fie adapatată realității, în special pentru învățământul profesional, activitățile
extracurriculare să se desfășoare după orele de curs.

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Statistica inspecțiilor curente și speciale:
Nr. crt.

Tipul inspecțiilor

Numărul inspecțiilor

1.

Speciale pentru obținerea definitivării în învățământ

160 inspecții

2.

Speciale pentru obținerea gradului didactic II

70

3.

Speciale pentru obținerea gradului didactic I

56

4.

Curente 1 pentru înscrierea la grade didactice

149

5.

Curente 2 pentru obținerea gradului didactic II

82

6.

Curente 2 pentru obținerea gradului didactic I

150 inspecții

Total

667

DEFINITIVAT 2017
1. Organizarea examenului național de definitivare în învățământ
În județul Sălaj, centrul de examen a fost stabilit prin decizia Consiliului de Administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, la Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău. Centrul a
dispus de un număr suficient de copiatoare în stare de funcţionare, calculatoare, telefon, fax,
conexiune la internet, materiale consumabile (coli tipizate examen, hârtie xerox pentru subiecte, coli
pentru ciorne, etichete, toner, dosare, alte rechizite şi material birotic), precum și dulap/fişet metalic.
Comisia judeţeană a comunicat furnizorilor de servicii de telefonie şi de internet necesitatea
funcţionării serviciilor în zilele în care comisia a avut activitate în centru, prin adrese emise de
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj către RCS-RDS și Orange. În scopul organizării şi desfăşurării
în condiţii optime a examenului național de definitivare în învățământ au fost emise adrese pentru
asigurarea funcționării serviciilor și către S.C. Electrica S.A., Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Sălaj, Inspectoratul de Jandarmi ”Menumorut Voievod” Sălaj și Direcția de Sănătate Publică Sălaj.
De asemenea, în ziua examenului scris, comisia județeană a întreprins măsurile necesare
pentru asigurarea apei potabile şi a condiţiilor de ventilaţie necesare bunei desfăşurări a probei. În
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centrul de examen, în toate sălile în care s-a desfăşurat proba scrisă precum și în sălile în care
comisia de examen a desfășurat activități, au fost montate camere de supraveghere funcţionale.
Aceste camere de supraveghere au funcționat în regim de înregistrare audio-video. Comsia a numit
prin decizie persoana responsabilă cu supravegherea video, respectându-se normele procedurale.
2. Înscrierea candidaților
Înscrierea candidaților s-a realizat în perioada prevăzută de calendar cu respectarea
precizărilor metodologice. Numărul dosarelor depuse la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în
vederea obținerii definitivării în învățământ a fost de 89, în urma validării fișelor de înscriere, rezultând
astfel un număr de 80 de candidați care aveau posibilitatea de a se prezenta la proba scrisă.
3. Desfășurarea probei scrise
În vederea organizării și desfășurării examenului național s-a constituit prin decizia Consiliului
de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj componența comisiei județene de
organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ.
Instruirea comisiei și pregătirea documentelor necesare în vederea bunei desfășurări a
examenului s-a desfășurat în zilele de miercuri, 19 aprilie 2017, respectiv, joi, 20 aprilie 2017.
În acord cu prevederile metodologice, înainte de proba scrisă, miercuri, 19 aprilie 2017, la
sediul centrului de examen, a fost afișată repartizarea în săli a candidaților. De asemenea, pe fiecare
ușă a sălilor de examen au fost afișate extrase din metodologie și informații adresate candidaților, în
conformitate cu precizările procedurilor operaționale. În fiecare sală a fost asigurată apă pentru
candidați.
În data de 20 aprilie, la ora 07.30, s-a realizat instruirea asistenților supraveghetori, aceștia
au semnat documentele prevăzute de procedura operațională, iar repartizarea acestora în săli s-a
realizat prin tragere la sorți. După primirea dosarelor, asistenții au realizat instruirea candidaților,
întocmindu-se în acest sens procesele-verbale semnate de către candidați.
Comisia județeană a întocmit documentele solicitate de metodologie, s-au constituit puncte
de colectare pentru absenți și pentru raportarea candidaților retrași. Astfel, din totalul de 80 de
candidați care au validat fișele de înscriere, la examen s-au prezentat 70 candidați, 10 fiind absenți.
După distribuirea subiectelor, cu respectarea prevederilor legale, 3 candidați s-au retras de la proba
scrisă. Până la finalizarea probei nu s-au înregistrat situații deosebite, examenul s-a desfășurat în
condiții bune și niciun candidat nu a fost eliminat.
La finalizarea examenului, comisia județeană a preluat cele 67 de lucrări scrise, a verificat
fiecare lucrare, astfel încât să se evite anularea lucrărilor. În vederea transportului lucrărilor către
centrele de evaluare, inspectorul școlar general a desemnat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj care au înaintat lucrările către reprezentanții centrelor de evaluare. Pe perioada
transportului lucrărilor, delegații Inspectoratului Școlar Judeșean Sălaj au fost însoțiți de
reprezentanți ai jandarmeriei. Predarea lucrărilor s-a realizat fără incidente. Nu s-au anulat lucrări
provenite din județul nostru.
După afișarea primelor rezultate, procentul de promovabilitate la nivelul județului a fost de
62,68 %, respectiv, 42 de candidați au obținut minim nota 8 la examen. Preluarea și înregistrarea
contestațiilor a respectat normele legislative și procedurale. În urma recorectării, procentul de
promovabilitate s-a modificat la 65,67%, respectiv, doi candidați au promovat examenul în urma
reevaluării lucrărilor, numărul candidaților care au promovat fiind de 44.
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PUNCTE TARI:
▪ înscrierea cadrelor didactice debutante la examenul național de definitivarea în învățământ
și obținerea unor rezultate bune (44 de cadre didactice, reprezentând un procent de 65,67%,
au promovat examenul);
▪ număr mare de cadre didactice înscrise la probele pentru obținerea gradelor, 58 de cadre
didactice înscrise la gradul didactic I și 91 de cadre didactice înscrise la gradul didactic II);
▪ realizarea unui număr mare de inspecții curente și speciale;
▪ 86 de cadre didactice s-au înscris pentru examenul de definitivare în învățământ;
▪ 82 de cadre didactice şi-au depus dosarele de înscriere pentru gradul didactic II;
▪ 119 de cadre didactice şi-au depus dosarele de înscriere pentru gradul didactic I.
PUNCTE SLABE:
▪ lipsa unei zile alocate activității de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și
existența unor probleme cu privire la plata orelor efectuate de metodiști în vederea efectuării
inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice;
▪ unele cadre didactice susţin examenul de definitivare în învățământ în a doua sau a treia
sesiune;
▪ unele cadre didactice urmează stagii de pregătire doar pentru a beneficia de numărul
creditelor profesionale transferabile.
Activități principale realizate la nivelul Inspectoratului Școlar județean Sălaj:
▪ Realizarea bazei de date cuprinzând evidența responsabililor cu formarea continuă, a
cadrelor didactice înscrise la definitivarea în învățământ și la probele pentru obținerea
gradelor didactice II și I;
▪ Soluționarea optimă a disfuncțiilor din teritoriu prin adresarea unor solicitări de acordare de
derogări către Ministerul Educației Naționale în vederea finalizării probelor pentru obținerea
gradelor didactice de către cadre didactice revenite în activitate;
▪ Coordonarea activităților de selecție a metodiștilor;
▪ Informarea și comunicarea permanentă a principalelor aspecte legislative și metodologice
către metodiștii Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;
▪ Colaborarea optimă cu reprezentanții universităților și ai departamentelor pentru pregătirea
personalului didactic din țară;
▪ Monitorizarea participării la colocviul pentru admiterea la gradul didactic I;
▪ Realizarea procedurilor necesare pentru echivalarea studiilor pentru cadrele didactice care
au îndeplinit condițiile metodologice;
▪ Organizarea examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2017;
▪ Consilierea și îndrumarea cadrelor didactice înscrise la forme de perfecționare;
▪ Monitorizarea efectuării inspecțiilor curente și speciale;
▪ Colaborarea cu Casa Coprpului Didactic Sălaj în vederea optimizării activității de formare
inițială și perfecționare prin participare la cursuri.
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CAPITOLUL IV
EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A. EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN INSPECŢIE ŞCOLARĂ
Domeniul Curriculum şi Inspecție Școlară al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj şi-a
desfăşurat activitatea conform principalelor acte normative referitoare la domeniul educaţiei din
România. Inspecţia şcolară este instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu
informaţii din alte surse, asigură o imagine clară a stării învăţământului la nivelul judeţului şi suport
pentru acţiunile viitoare de reglare a activităţii.
Există proceduri prin care se asigură calitatea inspecţiei, acest aspect fiind monitorizat,
evaluat și îmbunătăţit periodic, după caz. Aceste proceduri se referă la:
a) planificarea/proiectarea activităţii de inspecţie şcolară;
b) desfăşurarea activităţilor de inspecţie planificate/proiectate;
c) evaluarea activităţii instituţiilor de educaţie şi/sau a persoanelor inspectate în funcţie de tipurile
de inspecţie şi obiectivele stabilite la nivelul I.S.J. Sălaj;
d) valorificarea activităţii de inspecţie prin acţiuni de îmbunătăţire a calităţii (inclusiv corective şi
preventive) atât la nivelul instituţiilor de educaţie/persoanelor inspectate, cât şi a activităţii
inspectoratului şcolar (ca instituţie) şi a activităţii fiecărui inspector.
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
a) Obiectivele inspecţiei şcolare:
▪ Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii educaţionale naţionale în unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din judeţ;
▪ Monitorizarea şi consilierea conducerii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru aplicarea integrală a curriculei,
conform planurilor cadru pe nivel, filiere şi specializări;
▪ Monitorizarea, consilierea şi evaluarea parteneriatului şcoală –familie - comunitate;
▪ Monitorizarea, consilierea şi evaluarea unităţilor de învăţământ cu rezultate slabe la evaluarea
iniţială şi la examenele de ieşire din sistem (evaluare naţională 2016, bacalaureat 2016,
examene de absolvire 2016), identificarea soluţiilor şi implementarea metodelor specifice
fiecărei unităţi de învăţământ;
▪ Calitatea activităţilor didactice desfășurate de către cadrele didactice în raport cu beneficiarii
primari ai educaţiei, respectiv preşcolarii şi elevii;
▪ Creșterea calităţii serviciilor educaţionale;
▪ Evaluarea calităţii aplicării curriculum-ului naţional și a curriculum-lui local/regional, a calităţii
activităţilor extracurriculare;
▪ Sprijinirea unităţilor de învăţământ și a cadrelor didactice în vederea sporirii eficienţei activităţii
de predare, învăţare și evaluare, a întregului proces managerial;
▪ Evaluarea generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin
raportare explicită la politicile educaţionale, scopurile și obiectivele dezirabile propuse sau la
standardele asumate în funcţionarea acestora;
▪ Evaluarea competenţelor profesionale/activităţii profesionale ale/a cadrelor didactice la nivelul
disciplinei/disciplinelor de studiu sau activităţilor educaţionale pe care acestea le susţin.
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b) Modalităţi de realizare a inspecţiei şcolare:
• Inspecţii școlare generale;
• Inspecţii speciale (pentru obţinerea gradelor didactice), inspecţii de specialitate (pe grupuri
ţintă/debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea didactică);
• Inspecţii tematice;
• Inspecţii de specialitate;
• Inspecţii de revenire;
• Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, conflicte etc;
• Inspecţii la cererea inspectorului şcolar general.
•
•
•
•
•

c) Portofoliul inspecţiei şcolare:
raport scris;
instrumente de măsurare;
documente doveditoare;
plan de măsuri;
raportul inspecţiei de revenire.

CRITERIILE CARE AU STAT LA BAZA SELECTĂRII UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI A
CADRELOR DIDACTICE INSPECTATE
▪ perioada de timp scursă de la ultima inspecţie efectuată;
▪ distribuţia în plan teritorial a unităţilor de învăţământ;
▪ nivelele de învăţământ din şcoli;
▪ existenţa unor sesizări înregistrate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.
Selecţia s-a realizat astfel încât să fie cuprinse unităţi şcolare cu diferite forme de învăţământ,
respectându-se raportul urban/rural, respectiv licee teoretice/ licee tehnologice/ şcoli
gimnaziale/grădiniţe.
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
Număr de unităţi
Număr de
Justificarea schimbărilor produse sau a
planificate pentru
unităţi
nerealizării tuturor inspecţiilor
inspecţia şcolară generală inspectate
Implicarea inspectorilor şcolari în
SI
6
SI
3
concursul de ocupare a posturilor de
director şi director adjunct
SII

6

S II

7

An

12

An

10

Număr inspecţii de
revenire planificate

Număr de inspecţii de
revenire realizate

Justificarea schimbărilor produse
sau a nerealizării tuturor
inspecţiilor

SI

6

SI

6

-

S II

6

S II

6

-

An

12

An

12

-
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tematice

Semestrul I – 3

Semestrul II - 2
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Nr. inspecţii tematice
realizate

Semestrul I – 3

Semestrul II - 2

Nr. de unităţi
inspectate
IT 1 - 94
IT 2 - 53
IT 3 - 64
IT1 - 63
IT2 – 43
INFORMĂRI - 64

Situația numărului de inspecții tematice realizate de către fiecare inspector in PJ
SEMESTRUL I

▪

Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

Numele și prenumele inspectorului
BOHA Claudia
CERNUCAN Lorena
CHIȘ Dana
COZAC Alina
CRIȘAN Laura
GOZMAN Daniela
HARI Tunde
HOSSU Cristina
IANC Petru
JURCĂ Ildiana
LUCACIU Marcel
LUNGU Viorel
MĂRGINEAN Viorel
OPRIŞ Adonia
POP Natalia
PUŞCAŞ Florica
ROZS Rita
SĂRĂCUŢ Teodor
SOUCA Valentina

IT1

IT2

IT3

4
3
5
5
5
3
8
4
8
5
3
2
6
6
4
3
5
6
9

3
1
4
4
4
3
3
3
2
2
3
2
3
3
1
2
3
3
4

3
1
4
4
4
3
4
5
3
1
4
1
4
5
1
4
4
4
8

94

53

67

SEMESTRUL al II-lea
Nr.
crt
1
2
3
4
5

Numele și prenumele
inspectorului

IT1
12.02.2017– 20.02.2017

IT2
06.06 – 14.06.2017

3
2
3
8
5

1
0
3
4
1

BOHA Claudia
CERNUCAN Lorena
CHIȘ Dana
COZAC Alina
CRIȘAN Laura
53
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GOZMAN Daniela
HARI Tunde
HOSSU Cristina
IANC Petru
JURCĂ Ildiana
LUCACIU Marcel
LUNGU Viorel
MĂRGINEAN Viorel
OPRIŞ Adonia
POP Natalia
PUŞCAŞ Florica
ROZS Rita
SĂRĂCUŢ Teodor
SOUCA Valentina
GOZMAN Daniela
IT MEN 5 zile

TOTAL

Capitolul IV

1
4
2
5
1
4
2
2
4
5
3
4
2
3

1
2
0
4
2
3
0
3
6
4
3
0
2
4

63

43

a) Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor
didactice
Semestrul I
Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii
speciale
pentru
gr.did.
definitiv

curente
pentru
gr.did. II

curente
pentru
gr.did. I

speciale
pentru
gr.did. II

speciale
pentru
gr.did. I

Limba română

3

1

1

0

3

Educație timpurie - preșcolar

0

2

0

1

4

Învăţători – limba română

2

5

6

1

15

Învăţători - limba maghiară

3

1

4

0

1

Matematică

1

2

1

0

0

Informatică

0

0

0

0

0

Consiliere psihopedagogică.
Psihopedagogie specială

0

0

0

0

0

Geografie

0

0

1

0

3

Religie

0

0

1

0

1

Biologie

0

0

3

1

0

Specializarea
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Limba Franceză

0

0

0

0

0

Limba Engleză

0

5

10

3

2

Limba Germană

0

0

0

0

0

Fizică

0

0

2

0

0

Chimie

0

0

0

0

0

Istorie

0

0

2

0

0

Discipline socio-umane

0

0

0

0

0

Turism şi alimentaţie publică

0

1

0

0

0

Electronică și automatizări

0

1

0

0

0

Educaţie fizică şi sport

0

0

0

0

2

Educaţie Plastică

0

0

0

0

1

Muzică

0

0

0

0

0

Limba maghiară

0

0

0

0

0

TOTAL

9

18

31

6

32

2

Semestrul al II-lea
Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii
Specializarea

pentru
gr.did.
definitiv

curente
pentru
gr.did. II

curente
pentru
gr.did. I

Limba română

2

4

8

Educație timpurie - preșcolar

27

31

37

9

7

Învăţători – limba română

30

28

10

9

10

Învăţători - limba maghiară

1

5

9

4

4

Matematică

8

2

0

2

4

4

Informatică

speciale
pentru
gr.did. II

speciale
pentru
gr.did. I
3

1

Consiliere psihopedagogică.
Psihopedagogie specială

3

2

6

Geografie

1

6

2

Religie

4

6

4

3

Biologie

1

1

8

1

Limba Franceză

5

1

7
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Limba Germană
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7

2

Fizică

2

Chimie

1

1

Istorie

3

7

Discipline socio-umane

1

1

1

2

Tehnologii

3

1

Educaţie fizică şi sport

4

10

3

5

4

6

4

3

1

Educaţie Plastică

1

Muzică

2

8

6

4

Limba maghiară

2

2

2

1

0

b) Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, pentru soluţionarea unor
conflicte
Semestrul I
Nr.
Unitatea şcolară
crt
inspectată

Situaţia care a
generat inspecţia
Nr. elevi rromi
peste nr. maxim de
elevi într-o grupă
Solicitare transport
copil

Raport
Verificare-Inspecţie de o zi

COZAC Alina

Raport

IANC Petru

Memoriul unui
Consilier local al
Primăriei Sîg,
Liceul Tehnologic Nr.
3.
înregistrat cu nr.
1 Sîg
105/25.01.2017 la
Ministerul Educației
Naționale

Deplasare, în data de 01
februarie a.c., la Liceul
Tehnologic Nr. 1 Sîg.
În C.A. al școlii s-a votat în
unanimitate programul
”Masa caldă” de tip
catering, în intervalul orar
12,00 - 15,00.

GOZMAN
Daniela

1.

Școala Gimnazială
„Lucian Blaga” Jibou

2.

CŞEI Şimleul
Silvaniei

Modul de soluţionare a
situaţiei sesizate

Obs.

Semestrul al II-lea
Nr.
crt

Unitatea şcolară
inspectată

1.

Şcoala
Gimnazială ”G.
Coşbuc” Zalău

Situaţia care a
generat
inspecţia

Modul de soluţionare a situaţiei
sesizate

Sesizarea
mamei unui elev
către I.Ş.J. Sălaj

Răspuns către mama acestui elev
şi propunerea unor soluții de
sprijin, conform Regulamentului
şcolar
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Teodor
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Sesizarea
mamei unui elev
către I.Ş.J. Sălaj

Răspuns către mama acestui elev
şi propunerea unor soluții de
sprijin, conform Regulamentului
şcolar

IANC Petru

Conflict între
elevi

Raport Verificarea procedurii activităţii comisiei.

COZAC Alina

c) Inspecţie şcolară de specialitate
▪ se consemnează inspecţiile de specialitate desfăşurate în alt context decât în cadrul tipurilor de
inspecţii menţionat mai sus
Semestrul I
Număr de cadre
didactice inspectate

Număr de unităţi de
învăţământ implicate

Limba română

10

3

Învăţători

21

6

Matematică

10

6

Informatică

3

2

TIC

3

3

Geografie

6

3

Religie

5

2

Biologie

6

5

Franceză

5

3

Limba Engleză

4

2

Fizică

0

0

Chimie

0

0

Istorie

2

2

Discipline socio-umane

4

2

Educaţie tehnologică

3

2

Educaţie fizică şi sport

3

2

Muzică şi Desen

8

4

Limba maghiară

4

3

TOTAL

97
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Semestrul al II-lea
Număr de cadre
didactice inspectate

Număr de unităţi de
învăţământ implicate

Limba română

3

2

Educatoare

16

5

Învăţători (secția română)

28

5

Învăţători (secția maghiară)

14

3

Matematică

11

4

Informatică

1

1

Tehnologia informației și
comunicațiilor

5

4

Geografie

6

5

Religie

16

6

Biologie

5

3

Franceză

4

2

ISG

Limba Engleză

9

3

ISG

Limba Germana

1

1

ISG

Fizică

3

3

Chimie

2

2

Istorie

8

7

Discipline socio-umane

4

4

Tehnologii

12

4

Educaţie fizică şi sport

33

3

Muzică

6

1

Desen

2

2

Limba maghiară

4

3

Dirigenţie

9

4

203

71

Specializarea
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d) Inspecţii şcolare generale
Semestrul I
Echipa de
inspectori

Unitatea școlară

Numele şi prenumele Număr zile
inspectorului
de inspecţie

Coordonator MĂRGINEAN Viorel
ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.1
SÎNMIHAIU
ALMAŞULUI

M
E
M
B
R
I

1

Sărăcuţ Teodor

4

9

9

2

Jurcă Ildiana

2

5

5

3

Chiş Dana

3

6

5

4

Opriş Adonia

3

7

6

5

Pop Natalia

1

2

2

4

4

2

Coordonator LUCACIU Marcel
M
E
M
B
R
I

ŞCOALA
GIMNAZIALĂ
NR.1
ROMÂNAŞI

1

GOZMAN Daniela

4

9

9

2

HARI Tunde

2

5

5

3

ROZS Rita

3

6

5

4

BOHA Claudia

3

7

6

5

HOSSU Cristina

1

2
8

2
8

6

6

2

2(echipă)

Coordonator SOUCA Valentina
GRĂDINIŢA
CU
PROGRAM
PRELUNGIT NR.2
ŞIMLEU
SILVANIEI

M
E
M
B
R
I

4

Număr Număr cadre
ore
didactice
asistate inspectate
4
2

8

1

GÂRDAN Melania

2

IANC Petru

6
2

3

PUŞCAŞ Floare

2

2

2(echipă)

4

COZAC Alina

2

2

2(echipă)

10

86

70

TOTAL
Semestrul al II-lea
Unitatea școlară

Echipa de
inspectori

Numele şi prenumele
inspectorului

Coordonator LUCACIU Marcel

Număr
Număr Număr
cadre
zile de
ore
didactice
inspecţie asistate
inspectate
8

9

9

Membru_1

OPRIŞ Adonia

5

9

9

Membru_2

PUŞCAŞ Floare

4

6

6

HOSSU Cristina

7

12

12

SZELES Beata

4

5

5

SĂRĂCUŢ Teodor

6

18

18

ROZS Rita

4

13

13

Membru_7

MĂRGINEAN Viorel

6

12

12

Membru_8

CHIŞ Dana

7

9

9

Şcoala
Membru_3
Gimnazială
Membru_4
"Mihai
Eminescu" Zalău Membru_5
Membru_6
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Coordonator JURCĂ Ildiana

7

2

1

CRIŞAN Laura

3

2

1

GOZMAN Daniela

3

2

1

LUNGU Viorel

2

2

1

IANC Petru

3

2

1

COZAC Alina

3

2

1

2
6

2
10

1
10

Membru_1
Membru_2
Clubul Copiilor
Membru_3
Jibou
Membru_4
Membru_5

Membru_6
CERNUCAN Lorena
Coordonator SOUCA Valentina
Gradiniţa cu
Program
Prelungit Nr.12
Zalău

Membru_1

GÂRDAN Melania

2

Membru_2
Membru_3
Membru_4

MESAROŞ Adina
PUŞCAŞ Florica
COZAC Alina

2
2
2

4
2
2
2

4
2
2(echipă)
2(echipă)

Membru_5

BOHA Claudia

2

2

2(echipă)

4

4

3

Coordonator CHIŞ Dana
Membru_1

PUŞCAŞ Floare

3

5

7

Membru_2

HOSSU Cristina

3

5

5

Membru_3

LUCACIU Marcel

3

7

7

OPRIŞ Adonia

4

5

5

COZAC Alina

4

3

3

BOHA Claudia

3

5

6

GOZMAN Daniela

3

8

8

4

5

5

4

10

10

3

3

3

2

3

3

4

6

6

2

2

2

Liceul
Membru_4
Tehnologic Nr.1 Membru_5
Surduc
Membru_6
Membru_7

Coordonator MĂRGINEAN Viorel
Membru_1
Membru_2
Şcoala
Membru_3
Gimnazială Nr.1
Membru_4
Bălan

SĂRĂCUŢ
Teodor
CRIŞAN Laura

COMĂNESCU

OPRIŞ Adonia

Membru_5

CERNUCAN
Lorena
POP Aida Natalia

Membru_6

ROZS Rita

2

6

5

Souca Valentina

8

10

Membru_1

Jurcă Ildiana

3

Membru_2

Ianc Petru

3

Membru_3

Hari Tunde

2

Membru_4

Lungu Viorel

2

10
5
(echipă)
2+
3(echipă)
2+
3(echipă)
5(echipă)

Coordonator
Gradiniţa cu
Program
Prelungit
"Căsuţa cu
poveşti" Zalău

Capitolul IV
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Membru_5
Pop-Ignat Bianca
Coordonator HARI Tunde
Şcoala
Gimnazială
"Szikszai Lajos"
Şamşud

Capitolul IV
2
4

6
15

6
15

Membru_1

ROZS Rita

2

5

4

Membru_2

CRIŞAN Laura

3

4

3

Membru_3

HOSSU Cristina

2

2

1

Membru_4

POP Natalia

2

1

1

Membru_5

OPRIŞ Adonia

1

1

1

16

264

264

TOTAL

CONSTATĂRI ŞI APRECIERI ALE INSPECTORILOR ȘCOLARI REFERITOARE LA ASPECTE
REZULTATE DIN TOATE TIPURILE DE INSPECŢIE REALIZATE
Constatări şi aprecieri referitoare la aspecte rezultate din inspecţiile şcolare generale şi
inspecţiile de specialitate
I. Calitatea activităţii cadrelor didactice asistate
Aspecte pozitive:
• Cadrele didactice au o bună şi foarte bună pregătire metodică şi ştiinţifică;
• Majoritatea cadrelor didactice deţin portofolii bine structurate;
• Demersul didactic probează noutate şi creativitate. Predarea, învăţarea şi evaluarea se sprijină
pe un sistem complex şi dinamic de relaţii: de comunicare, de conducere şi socio-afective;
• Tehnicile şi metodele de predare sunt adecvate conţinutului şi obiectivelor, apelându-se cu
precădere la strategii didactice moderne, interactive, centrate pe elev;
• Probele de evaluare sunt concepute pe baza unor descriptori de performanţă, pertinent formulaţi,
în aşa fel încât notarea să fie cât mai obiectivă;
▪ Evaluarea este ritmică (dovadă notele înregistrate în cataloagele şcolare), obiectivă şi însoţită de
explicaţii şi comentarii care permit elevului să-şi măsoare corect capacităţile, deprinderile,
aptitudinile;
▪ Timpul didactic este bine gestionat de majoritatea cadrelor didactice;
▪ Temele pentru acasă sunt bine concepute, contribuie la învățare şi permit dezvoltarea creativității
şi a competențelor elevilor;
▪ Relaţia profesor-elev este bună, profesorii stimulează creativitatea elevilor, gândirea critică,
toleranţa şi respectul reciproc;
▪ Există o preocupare crescută pentru unele cadre didactice privind studiul aprofundat în vederea
implementării noutăţilor;
▪ Personalul didactic este preocupat de formarea continuă, participând activ la toate acţiunile
organizate la nivelul comisiilor metodice şi al cercurilor pedagogice.
▪
▪
▪

Aspecte negative:
Întocmirea formalã a unor documente existente în portofoliul responsabilului de arie curriculară;
Conţinuturile prezentate sunt, rareori, abordate diferenţiat, ţinând cont de particularităţile claselor
de elevi;
Metodele bazate pe munca în echipă, pe grupe, nu sunt utilizate suficient neglijându-se formarea
competenţei de lucru în echipă şi a competenţelor cheie;
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Se constată o slabă participare a educatoarelor la cursuri de formare şi perfecţionare, un motiv
frecvent invocat fiind acela al costurilor ridicate;
Proiecte curente de lecţii (stagiari și definitivat) destul de sumare Și fără corelație între
componenta proiectivă și cea acțională;
Calculatorul şi videoproiectorul sunt integrate mai rar în lecţii sau cu deficienţe;
Valorificarea insuficienă a interdisciplinarităţii şi integrarea şi exersarea sporadică a competenţelor
socio-lingvistice şi pragmatice în orele de limbi moderne;
Folosirea insuficientă a autoevaluării şi interevaluării realizate de către elevi ca mijloc pentru
îmbunătăţirea învăţării;
Temele de casă nu sunt întotdeauna valorificate în noua activitate;
Mai sunt şi unele cadre didactice care nu s-au desprins încă de stilul tradiţional de predareevaluare, preponderent frontal, fără o prea mare implicare a elevilor în desfăşurarea activităţilor
de învăţare;
II. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi
Aspecte pozitive:
Curriculum-ul oferit elevilor asigură acestora şanse egale pentru pregătirea lor;
Elevii sunt capabili să ordoneze şi să prelucreze informaţiile primite, rezolvând bine sarcinile;
Elevii răspund cerinţelor profesorilor şi au o atitudine corespunzătoare faţă de învăţătură;
Elevii demonstrează şi exersează, în situaţii diverse de învăţare, competenţele generale stabilite
în curriculum pe toate domeniile experiențiale;
Aspectul comunicării orale este superior celei scrise, elevii demonstrând că în cele mai multe
cazuri sunt emiţătorii principali de mesaje conţinutistice, motivând pertinent şi argumentat anumite
concepte, definiţii, stări, fenomene etc.;
În calculul mintal, demonstrează dexteritate în operarea cu principalele noţiuni, concepte, dar şi
un ritm destul de alert, rapid de calcul; rezolvă exerciţii şi probleme cu date din diferite domenii
ale activităţii umane, dar şi cu date simbolice;
Un mare număr de elevi manifestă interes faţă de activităţile organizate şi desfăşurate de unitatea
de învăţământ, în special faţă de activităţile extracurriculare;
Progresul realizat de majoritatea elevilor în cadrul lecţiilor este bun;
În general, comportamentul elevilor este corect, aceştia fiind disciplinaţi şi respectând
regulamentele şcolare;
Elevii au rezultate bune la examenele naţionale, precum şi la competiţiile naţionale;
Marea majoritate a elevilor utilizează un limbaj de specialitate bine structurat, corect şi consistent,
reuşind de fiecare dată să-şi argumenteze intervenţiile;
Progresul pe termen scurt (pe timpul observării lecţiilor) este în majoritatea cazurilor destul de
bun;
Copiii preșcolari demonstrează, îndeosebi în mediul urban, un nivel înalt de utilizare al
cunoȘtințelor, deprinderilor și aptitudinilor specifice nivelului de vârstă, fiind în permanență
stimulați pentru îmbogățire epistemică;
Situațiile de învățare la care sunt expuși preșcolarii sunt diverse și reprezintă nivele diferențiate
de complexitate - adaptate particularităților individuale ale acestora;
Preșcolarii răspund, în general, bine la activitățile desfășurate sub diverse forme de organizare,
la sarcinile de lucru propuse, simțindu-se confortabil atât în activitățile liber alese, cât și în cadrul
activităților desfășurate pe domenii experențiale;
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Mulți preșcolari reușesc să realizeze conexiuni interdisciplinare, formulează corect întrebări și
răspunsuri, au o capacitate de ascultare, înțelegere și exprimare dezvoltată conform nivelului
specific vârstei. Folosesc corespunzător materialele didactice oferite, demonstrând deprinderi și
abilități bine dezvoltate.
Aspecte negative
Există clase în care elevii nu sunt obişnuiţi cu activităţile de grup şi munca în echipă;
Unii elevi nu sunt implicaţi suficient în activitatea didactică şi nici în proiecte educative.
Preocupare scăzută pentru utilizarea cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor în situaţii de
învăţare diverse, cu grad înalt de complexitate;
Rareori sunt puși în situația de a identifica probleme sau situaţii-problemă contextuale pe care să
le analizeze din perspective diferite şi să le soluţioneze aplicând eficient cele învăţate;
La unii elevi învăţarea este mecanică, nu logică şi conştientă, iar greşelile de ortografie, scrisul
ilizibil şi omisiunile de litere sunt îngrijorător de frecvente;
Există multe situaţii în care elevii nu sunt implicaţi în activităţi remediale;
Se observă indulgenţă nefondată în acordarea calificativelor de foarte bine la unele discipline;
Nu sunt valorificate activităţile care ar determina îmbunătăţirea performanţei şcolare;
Slabă sprijinire a elevilor din partea familiei, datorită părinților care lucrează în străinătate sau în
alte localităţi, diferit de domiciliu.

III. Managementul administrativ şi educaţional al unităţilor inspectate
Aspecte pozitive:
Echipele manageriale sunt interesate de dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şcolilor pe
care le conduc; cadrele didactice sunt antrenate în actul decizional în vederea atingerii obiectivelor
propuse;
La controlul documentelor din mapa directorului şi a responsabililor de comisii se constată că acestea
sunt întocmite, în general, cu responsabilitate și reprezintă documente de lucru operaționale;
Tematica Consiliului profesoral și a Consiliului de Administrație este elaborată corect, cu repartizare
de responsabilități pentru membrii CA;
Securitatea elevilor în spaţiul şcolar este o preocupare permanentă a conducerii şcolii, fapt ce se
materializează în verificarea periodică a spaţiilor de învăţământ (clădiri, laboratoare, sala de sport,
teren de sport, în instructajele periodice realizate atât elevilor cât şi profesorilor privind normele de
securitate a muncii specifice fiecărui domeniu de activitate;
Bugetul unităților de învățământ este structurat pe articole, argumentat şi susţinut de necesarul impus
de cheltuielile materiale, cheltuielile de întreţinere şi cheltuielile de salarizare a personalului. În ceea
ce priveşte atragerea fondurilor extrabugetare este de apreciat faptul că o serie de investiţii s-au
realizat prin proiecte finanţate de parteneri în proiecte.
Aspecte negative:
Numărul insuficient de asistențe la activități realizate de conducerea școlilor. Se recomandă
elaborarea unui grafic al asistențelor, astfel încât toate cadrele didactice sa fie inspectate pe
parcursul anului școlar;
Nu toate sancțiunile aplicate elevilor sunt aprobate în consiliul clasei și consemnate în registru,
nefiind asumate pe bază de semnătură de toate cadrele didactice care predau la clasa respectivă și
de conducerea școlii.
Nu toate rapoartele de analiză sunt însoțite de un plan de măsuri ameliorative;
Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în planul managerial
(investiţii, dotări, reabilitări);
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Nu se acordă suficientă atenţie semnării şi parafării documentelor şcolare;
Insuficientă transparenţă a managerilor şcolii în ceea ce priveşte relaţia cu cu unele cadre didactice
şi cu părinţii;
CDŞ-urile şi activităţile extracurriculare nu sunt diversificate pentru a răspunde nevoilor educaţionale
ale elevilor şi există foarte puţine teme interdisciplinare/transdisciplinare printre conţinuturi;
Destul de multe şcoli structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu PJ sau sunt neglijate;
Vizitele conducerilor cu PJ la structurile arondate se efectuează destul de rar în majoritatea cazurilor.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

IV. Relaţia şcoală – familie – comunitate
Aspecte pozitive:
Există o relaţie bună între conducerea unităților de învățământ şi autorităţile locale. Şcolile se implică
activ în multe activităţi comunitare, atât prin punerea la dispoziţie a spaţiilor (curtea şcolii, sălile de
sport) cât şi prin organizarea unor acţiuni;
Şcolile au, în general, prevăzute în planul managerial, câteva obiective privind parteneriatul cu
comunitatea locală;
Unitatea şcolară menţine legătura cu părinţii prin şedinţe periodice sau prin serviciul secretariat.
Există acorduri de parteneriat şi colaborare cu parteneri sociali, agenţi economici, cu instituţii
organizaţii locale şi naţionale;
Activitatea şcolii este promovată în comunitate şi prin intermediul site-ului şcolii;
Părinţii sunt consultaţi cu regularitate în legătură cu problemele şcolii şi iau decizii împreună cu
dirigintele;
Şcoala răspunde potrivit sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă contribuţia
la elaborarea curriculum-ului local şi a planurilor de viitor;
Se încurajează participarea şi implicarea elevilor în activităţi şi manifestări organizate de instituţii şi
organizaţii din comunitate;
Cadrele didactice, conducerile unităţilor de învăţământ sunt interesate de a căuta relaţii cu ONG-uri,
cu asociaţii nonprofit, în depistarea sponsorilor pentru a sprijini activităţile curriculare şi
extracurriculare;
Şcolile folosesc serviciile oferite de comunitatea locală, în special pentru informarea elevilor cu privire
la oportunităţile care li se oferă pe plan local în plan profesional;
Primăriile sprijină o serie de activităţi extracurriculare.

Aspecte negative:
▪ Există un număr semnificativ de părinţi care nu se implică în formarea şi educarea propriilor copii;
▪ Nu se comunică părinţilor, în scris, rezultate obţinute la testările efectuate pe parcursul anului şcolar,
dar şi a situaţie şcolare de final de semestru/an şcolar;
▪ Multe din curţile şcolilor rurale nu sunt asfaltate sau amenajate corespunzător;
▪ Slaba implicare a părinților și comunităţii la nivel local pentru promovarea principiilor educaţiei
incluzive şi multiculturalităţii;
▪ Uneori opţionalele, CDŞ-urile nu sunt propuse în urma consultării părinţilor sau eventual a unei
motivaţii pertinente pentru o anumită opţiune a elevilor.
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Propuneri privind eficientizarea inspecţiei şcolare
Valorificarea experienţelor pozitive cu ajutorul inspecţiilor - metodologii, indicatori, standarde,
proceduri, competenţe deja obţinute în domeniul educaţiei prin proiecte generalizate la nivelul
sistemului;
Consilierea cadrelor didactice în ce priveşte necesitatea utilizării mijloacelor activ-participative în
procesul instructiv-educativ;
Realizarea unor inspecții în specialitate de o zi, pe trasee stabilite de comun acord, în vederea
întrumării activității cadrelor didactice debutante respectiv pentru verificarea modului în care se aplică
prevederile curriculumului în specialitate de către cadrele didactice care au obținut gradul didactic I
de mai mult de 5 ani;
Realizarea unor inspectii prin care să fie monitorizată activitatea unor comisii constituite în unitate;
Parcurgerea unei bibliografii minimale cu caracter psihopedagogic de către cadrele didactice
stagiare;
Asigurarea permanentă a consilierii în specialitate, atât cu ocazia diferitelor tipuri de inspecţii, cât şi
în cadrul I.Ş.J-ului printr-un program flexibil;
Inspectarea unui număr mai mic de unităţi, mai ales la unităţile cu număr mare de clase/cadre.

B. EXAMENE NAŢIONALE
1. EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2017
Rezultate și date statistice
a. Competențe lingvistice și digitale
La proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română
s-au înscris 1607 candidaţi. Au fost prezenţi 1554 dintre care au obţinut: certificatul de utilizator
experimentat - 1033; certificatul de utilizator avansat - 398; certificatul de utilizator mediu – 123. Nu
s-au prezentat la această probă 51 candidaţi.
La proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
s-au înscris 316 candidaţi. Au fost prezenţi 304 dintre care au obţinut: certificatul de utilizator
experimentat - 239; certificatul de utilizator avansat - 56; certificatul de utilizator mediu – 9. Nu s-au
prezentat la această probă 12 candidaţi.
La proba D de evaluare a competenţelor s-au înscris 1492 candidaţi. Au fost prezenţi 1429
dintre care au obţinut: certificatul de utilizator experimentat - 382; certificatul de utilizator avansat 319; certificatul de utilizator de nivel mediu – 452; certificatul de utilizator începător – 182; certificat
de atestare a competenţelor digitale, fără acordarea unui nivel de competenţă – 94. Nu s-au
prezentat la această probă 63 candidaţi.
La proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
s-au înscris 1484 candidați. Au fost evaluați 1409 de candidați. Nu s-au prezentat la această probă
75 candidați.
b. Probe scrise
Pentru județul Sălaj, județ evaluator a fost desemnat județul Satu Mare
▪ Înainte de contestații
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Promoția 2016-2017 și serii anterioare
Nr. elevi
Număr de Din care cu medii:
Forma de Nr. elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
neprezencandidați
învățământ înscriși prezenți
eliminați
reușiți
tați
respinși
<5
5 - 5.99
Zi

1759

1651
(93,86%)

Seral

10

3 (30%)

Frecvență
redusă

18

TOTAL

1787

108
472
84
1176
3 (0,18%)
388 (82,2%)
(6,14%)
(28,59%)
(17,8%) (71,23%)
1
7 (70%)
2 (66,67%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
(33,33%)

11
7 (38,89%) 0 (0%) 11 (100%) 10 (90,91%) 1 (9,09%) 0 (0%)
(61,11%)
1665
122
485
399
86
1176
4 (0,24%)
(93,17%) (6,83%)
(29,13%) (82,27%) (17,73%) (70,63%)

Promoția 2016-2017
Forma de
învățământ

Număr Din care cu medii:
Nr. elevi
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
de
Nr. elevi
neprezenînscriși prezenți
eliminați candidați
reușiți
tați
<5
5 - 5.99
respinși

Zi

1581

Seral

6

Frecvență redusă

12

TOTAL

1599

1490
91
(94,24%) (5,76%)
0 (0%)

6 (100%)

0 (0%)

5
7
(41,67%) (58,33%)

0 (0%)

1495
(93,5%)

104
(6,5%)

380
326
54
1107
(25,5%) (85,79%) (14,21%) (74,3%)

3 (0,2%)

3 (0,2%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

5 (100%) 5 (100%) 0 (0%)

0 (0%)

385
331
54
1107
(25,75%) (85,97%) (14,03%) (74,05%)

Serii anterioare
Forma de
învățământ

Nr. elevi
Număr deDin care cu medii:
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
Neprezencandidați
înscriși prezenți
eliminați
<5
5 - 5.99 reușiți
tați
respinși

Zi

178

Seral

4

Frecvență redusă

6

TOTAL

188

161
17 (9,55%)
(90,45%)

0 (0%)

92
62
30
69
(57,14%) (67,39%) (32,61%) (42,86%)

2
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
(66,67%)
5
1
6 (100%) 0 (0%)
0 (0%)
6 (100%)
0 (0%)
(83,33%) (16,67%)
170
100
69
18 (9,57%) 1 (0,59%)
68 (68%) 32 (32%)
(90,43%)
(58,82%)
(40,59%)
3 (75%)

1 (25%)

1 (33,33%)
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c. Gestionarea contestațiilor
La nivelul județului Sălaj au fost depuse 464 de contestații astfel:
Nr. contestații depuse
Proba Ea

Proba Eb

Proba Ec

Proba Ed

Total

211

9

98

146

464

Lucrările au fost reevaluate în Centrul Regional de Contestații din județul Arad. În urma reevaluării,
situația se prezintă astfel:
E a) - proba scrisă la limba şi literatura română, 211 contestaţii depuse (166 la profilul real şi 45 la
profilul uman):
- limba şi literatura română - real: creştere 107, descreştere 52, menţinere 7
- limba şi literatura română - uman: creştere 30, descreştere 10, menţinere 5.
În total, creştere 137, descreştere 62, menţinere 12.
E b) – proba scrisă la limba şi literatura maternă: 9 contestaţii (8 la limba maghiară şi una la germană).
- limba şi literatura maternă maghiară - real: creştere 4, descreştere 1, menţinere 0.
- limba şi literatura maternă maghiară - uman: creştere 1, descreştere 2, menţinere 0.
- limba şi literatura germană: creştere 0, descreştere 1, menţinere 0.
În total, creştere 5, descreştere 4, menţinere 0.
E c) – proba obligatorie a profilului: 98 (81 la matematică şi 17 la istorie)
- Matematică-Informatică: creştere 26, descreştere 3, menţinere 2
- Matematică-Ştiinţele Naturii: creştere 6, descreştere 11, menţinere 0
- Matematică-Tehnologic: creştere 8, descreştere 25, menţinere 0
- Istorie: creştere 6, descreştere 11, menţinere 0
În total, creştere 46, descreştere 50, menţinere 2
E d)- proba la alegere a profilului şi specializării: 146 (46 la biologie, 27 la geografie, 25 la anatomie,
24 informatică, 29 la sociologie, 6 la fizică, 5 la filozofie, 2 la chimie anorganică şi 2 la logică).
- Anatomie: creştere 9, descreştere 16, menţinere 0
- Biologie: creştere 18, descreştere 24, menţinere 4
- Chimie anorganică: creştere 1, descreştere 1, menţinere 0
- Filosofie: creştere 1, descreştere 4, menţinere 0
- Fizică teoretică: creştere 1, descreştere 2, menţinere 0
- Fizică tehnologic: creştere 1, descreştere 2, menţinere 0
- Geografie: creştere 10, descreştere 16, menţinere 1
- Informatică MI C++: creştere 5, descreştere 0, menţinere 0
- Informatică MI Pascal: creştere 18, descreştere 1, menţinere 0
- Logică: creştere 1, descreştere 0, menţinere 1
- Sociologie: creştere 5, descreştere 4, menţinere 0
În total, creştere 70, descreştere 70, menţinere 6
În total, din 464 contestaţii depuse: 258 creştere, 186 descreştere, 20 menţinere.
• După contestații
Promoția 2016-2017 și serii anterioare
Forma de
învățământ

Zi

Nr. elevi
Număr deDin care cu medii:
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
neprezencandidați
înscriși prezenți
eliminați
reușiți
tați
respinși
<5
5 - 5.99
1759

1651
108
(93,86%) (6,14%)

3 (0,18%)

67

460
(27,86%)

391
1188
69 (15%)
(85%)
(71,96%)
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2
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
(66,67%)
11
10
Frecvență redusă
18
7 (38,89%) 0 (0%) 11 (100%)
1 (9,09%) 0 (0%)
(61,11%)
(90,91%)
1665
122
473
402
71
1188
TOTAL
1787
4 (0,24%)
(93,17%) (6,83%)
(28,41%) (84,99%) (15,01%) (71,35%)
Seral

10

3 (30%)

7 (70%)

1 (33,33%)

Promoția 2016-2017
Forma de
învățământ

Număr Din care cu medii:
Nr. elevi
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
de
Nr. elevi
neprezenînscriși prezenți
eliminați candidați
reușiți
tați
<
5
5
5.99
respinși

Zi

1581

Seral

6

Frecvență redusă
TOTAL

1490
91
(94,24%) (5,76%)

3 (0,2%)

370
326
44
1117
(24,83%) (88,11%) (11,89%) (74,97%)

0 (0%) 6 (100%) 0 (0%)
0 (0%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
5
7
12
0 (0%) 5 (100%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
(41,67%) (58,33%)
1495
104
375
331
44
1117
1599
3 (0,2%)
(93,5%) (6,5%)
(25,08%) (88,27%) (11,73%) (74,72%)

Serii anterioare
Forma de
învățământ

Nr. elevi
Număr deDin care cu medii:
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
neprezencandidați
înscriși prezenți
eliminați
reușiți
tați
respinși
<5
5 - 5.99

Zi

178

Seral

4

Frecvență redusă

6

TOTAL

188

161
17 (9,55%)
(90,45%)

90
65
25
71
(55,9%) (72,22%) (27,78%) (44,1%)

0 (0%)

2
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)
(66,67%)
5
1
6 (100%) 0 (0%)
0 (0%)
6 (100%)
0 (0%)
(83,33%) (16,67%)
170
98
71
27
71
18 (9,57%) 1 (0,59%)
(90,43%)
(57,65%) (72,45%) (27,55%) (41,76%)
3 (75%)

1 (25%)

1 (33,33%)

▪ CONCLUZII:
Se poate menționa faptul că, dacă pe ţară rata de promovabilitate a crescut de la 71,4% la
72, 9% (cu 4,8% în comparaţie cu anul 2016, când procentul a fost 68,1% după contestaţii), în judeţul
Sălaj rata de promovabilitate a crescut de la 70,63% la 71,35% (cu aproape 9% în comparaţie cu
anul 2016, când procentul a fost 62,83% după contestaţii).
Clasament după contestații raportat la procentul de promovabilitate:
Nr.
crt.

1.
2.

Colegiul/
Liceul

Colegiul Naţional „Silvania”
Zalău
Colegiul Naţional „Simion
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei

PromovaRespinși PromovaReușiți după
Media
bilitate înainte
după
bilitate după
contestații
10
de contestații
contestații contestații

97,01%

270

3

98,90%

2

92,93%

171

11

93,96%

2
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3.

Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău

88,14%

168

18

90,32%

1

4.

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău

79,41%

29

5

85,29%

0

68,18%

15

4

78,95%

0

70,49%

86

27

76,11%

0

58,90%

178

58

74,79%

0

70,63%

1188

473

71,35%

5

47,54%

30

14

68,18%

0

62,50%

30

17

63,83%

0

53,91%

70

53

56,91%

0

50%

12

10

54,55%

0

50%

2

2

50%

0

39,10%

53

66

44,54%

0

32,43%

12

15

44,44%

0

30,56%

23

41

35,94%

0

33,33%

3

6

33,33%

0

30,95%

13

27

32,5%

0

21,95%

18

53

25,35%

0

14,29%

2

11

14,38%

0

8,82%

3

24

10,34%

0

5.
6.
7.

Liceul Ortodox „Sf. Nicolae”
Zalău
Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”
Jibou
Colegiul Tehnic „Al. Papiu
Ilarian” Zalău
JUDEȚUL SĂLAJ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga”
Crasna
Liceul Reformat „Wesselenyi”
Zalău
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
Şimleu Silvaniei
Liceul cu Program Sportiv
„Avram Iancu” Zalău
Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău
Liceul Tehnologic „Gh. Pop de
Băseşti” Cehu Silvaniei
Liceul Tehnologic „Ioachim Pop”
Ileanda
Liceul Tehnologic „Mihai
Viteazul” Zalău
Liceul Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Hida
Liceul Tehnologic „Octavian
Goga” Jibou
Liceul Tehnologic „Voievodul
Gelu” Zalău
Liceul Tehnologic Nr.1
Sărmăşag
Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”
Şimleu Silvaniei

21

Liceul Tehnologic Nr.1 Nuşfalău

0%

0

2

0%

0

22.

Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg

0%

0

3

0%

0

23.

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc

0%

0

3

0%

0

Rezultate și date statistice sesiunea august-septembrie 2017
Competențe lingvistice și digitale
La proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română s-au înscris
30 candidaţi. Au fost prezenţi 20 dintre care au obţinut: certificatul de utilizator experimentat - 2;
certificatul de utilizator avansat - 13; certificatul de utilizator mediu – 5. Nu s-au prezentat la această
probă 10 candidaţi.
69
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La proba B de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă s-au
înscris 9 candidaţi. Au fost prezenţi 7 dintre care au obţinut: certificatul de utilizator experimentat - 6;
certificatul de utilizator avansat - 1; certificatul de utilizator mediu – 0. Nu s-au prezentat la această
probă 2 candidaţi.
La proba D de evaluare a competenţelor s-au înscris 30 candidaţi. Au fost prezenţi 20 dintre care
au obţinut: certificatul de utilizator experimentat - 0; certificatul de utilizator avansat - 1; certificatul
de utilizator de nivel mediu – 3, certificatul de utilizator începător – 16 certificat de atestare a
competenţelor digitale, fără acordarea unui nivel de competenţă– 0. Nu s-au prezentat la această
probă 10 candidaţi.
Proba
A
B
C
D

Înscriși Absenți Prezenți
30
10
20
9
2
7
32
10
22
30
10
20

******
******

Începător Mediu Avansați Experimentați
******
5
13
2
******
0
1
6

0

16

3

1

0

La proba C de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională s-au
înscris 32 candidați. Nu s-au prezentat la această probă 10 candidaţi.
Au fost prezenţi 22 candidaţi şi au obţinut următoarele rezultate:

Probe

Proba de
întelegere a unui
text auditat

Proba scrisă

Competenţe

Înţelegerea textului
auditat

Înţelegerea
textului citit

Producerea
de mesaje
scrise

Nivel

A1-6
A2-5
B1-7
B2-3
-1

A1-4
A2-6
B1-6
B2-6
-0

A1-4
A2-1
B1-3
B2-1
-13

70

Proba orală
Producerea
mesajelor
orale
A1-13
A2-4
B1-3
B2-2
-0

Interacţiune
orală
(Participare la
conversaţie)
A1-13
A2-4
B1-3
B2-2
-0
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Probe scrise
Pentru județul Sălaj, județ evaluator a fost desemnat județul Cluj.
PROMOȚIA 2016-2017 și PROMOȚIA ANTERIOARĂ - ÎNAINTE DE CONTESTAȚII - sesiunea august-septembrie
Situatia candidaților la examenul de bacalaureat
Din care cu
Număr
medii:
Din care cu medii:
Nr. elevi
Nr. elevi
Forma de
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
de
neprezenînvățământ
înscriși prezenți
eliminați candidați
reușiți
tați
<5
5 - 5.99
89respinși
6 - 6.99 7 - 7.99
10
8.99
9.99
290
230
161
60
52
8
Zi
359
69 (19,22%) 0 (0%)
69 (30%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(80,78%)
(79,31%) (70%)
(20,69%) (86,67%) (13,33%)
Seral

2

2 (100%)

Frecvență redusă

9

TOTAL

370

0 (0%)

0 (0%)

1 (50%)

0 (0%) 1 (100%)

1 (50%)

1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

7
3
2 (22,22%) 0 (0%)
3 (100%) 0 (0%) 4 (57,14%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(77,78%)
(42,86%)
299
234
164
70
65
57
8
71 (19,19%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(80,81%)
(78,26%) (70,09%) (29,91%) (21,74%) (87,69%) (12,31%)

PROMOTIE 2016-2017 - INAINTE DE CONTESTATII - sesiunea august-septembrie
Situația candidaților la examenul de bacalaureat
Număr de Din care cu medii:
Nr. elevi
Forma de Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
candidați
învățământ înscriși prezenți neprezentați eliminați
reusiti
respinși
<5
5 - 5.99

207
46 (18,18%)
(81,82%)

Zi

253

0 (0%)

Seral

0

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Frecvență
redusă

5

3 (60%)

2 (40%)

0 (0%)

TOTAL

258

210
(81,4%)

48 (18,6%)

0 (0%)

Din care cu medii:

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
159
116
43
48
41
7
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(76,81%) (72,96%) (27,04%) (23,19%) (85,42%) (14,58%)
0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

1
1 (100%) 0 (0%) 2 (66,67%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(33,33%)
160
117
43
50
43 (86%) 7 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(76,19%) (73,12%) (26,88%) (23,81%)
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PROMOȚIA ANTERIOARĂ - INAINTE DE CONTESTAȚII - sesiunea august-septembrie
Situația candidaților la examenul de bacalaureat

Forma de
învățământ

Nr elevi
înscriși

Zi

106

Seral

2

Frecvență
redusă

4

TOTAL

112

Nr.
elevi
prezenți

Nr. elevi
neprezen
-tați

Nr. elevi
eliminați

83
(78,3%)
2
(100%)
4
(100%)

23
(21,7%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

89
(79,46%

23
(20,54%)

0 (0%)

Din care cu
medii:

Număr
de
candidați
respinși

<5

5 - 5.99

1 (50%)

0 (0%)

1 (100%)

Nr.
elevi
reușiți

Din care cu medii:

78910
7.99
8.99
9.99
71
45
26
12
11
1
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(85,54%) (63,38% (36,62%) (14,46%) (91,67%) (8,33%)
6 - 6.99

1 (50%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

2
0 (0%)
2 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(100%)
47
74
27
15
14
1
(63,51%
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(83,15%)
(36,49%) (16,85%) (93,33%) (6,67%)
)
2 (50%)

Rezultate finale pe școli - înainte de contestații
sesiunea august septembrie 2017
Cu toate Promovab
NeprezenRespinși Reușiți Reușiți Reușiți Reușiți
Prezenți
Eliminați Respinși
rezultatele ilitate
tați
cu medii TOTAL 6-6,99 7-7,99 peste 8

Unitatea de învățământ

Înscriși

Total

370

370

21.74

299

71

0

234

70

65

57

8

0

5

5

20.00

5

0

0

4

1

1

1

0

0

12

12

41.67

12

0

0

7

0

5

3

2

0

49

49

24.39

41

8

0

31

13

10

8

2

0

43

43

21.88

32

11

0

25

9

7

6

1

0

9

9

37.50

8

1

0

5

0

3

3

0

0

Colegiul Național "Silvania"
Zalău
Colegiul Național "Simion
Bărnuțiu" Șimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic "Alesandru
Papiu Ilarian" Zalău
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"
Șimleu Silvaniei
Liceul cu Program Sportiv
"Avram Iancu" Zalău
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Cu toate Promovab
NeprezenRespinși Reușiți Reușiți Reușiți Reușiți
Prezenți
Eliminați Respinși
rezultatele ilitate
tați
cu medii TOTAL 6-6,99 7-7,99 peste 8

Unitatea de învățământ

Înscriși

Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău

6

6

40.00

5

1

0

3

1

2

2

0

0

7

7

.00

3

4

0

3

1

0

0

0

0

21

21

31.58

19

2

0

13

9

6

5

1

0

24

24

18.18

22

2

0

18

3

4

3

1

0

4

4

33.33

3

1

0

2

1

1

1

0

0

40

40

23.53

34

6

0

26

6

8

8

0

0

7

7

16.67

6

1

0

5

2

1

1

0

0

10

10

.00

9

1

0

9

3

0

0

0

0

5

5

25.00

4

1

0

3

1

1

1

0

0

39

39

15.15

33

6

0

28

7

5

5

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău

1

1

.00

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Nușfalău

2

2

.00

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1
Sărmășag

3

3

.00

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg

1

1

.00

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc

2

2

50.00

2

0

0

1

0

1

1

0

0

17

17

21.43

14

3

0

11

5

3

3

0

0

40

40

8.00

25

15

0

23

5

2

2

0

0

23

23

27.78

18

5

0

13

3

5

4

1

0

Liceul Ortodox "Sf.Nicolae"
Zalău
Liceul Pedagogic "Gheorghe
Șincai" Zalău
Liceul Reformat "Wesselenyi"
Zalău
Liceul Tehnologic "Cserey-Goga"
Crasna
Liceul Tehnologic "Gheorghe
Pop de Băsești" Cehu Silvaniei
Liceul Tehnologic "Ioachim Pop"
Ileanda
Liceul Tehnologic "Ioan Ossian"
Șimleu Silvaniei
Liceul Tehnologic "Liviu
Rebreanu" Hida
Liceul Tehnologic "Mihai
Viteazul" Zalău

Liceul Tehnologic "Octavian
Goga" Jibou
Liceul Tehnologic "Voievodul
Gelu" Zalău
Liceul Teoretic "Ion
Agârbiceanu" Jibou
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PROMOȚIA 2016-2017 - PROMOȚIA ANTERIOARĂ - DUPĂ CONTESTAȚII - sesiunea august-septembrie
Situația candidaților la examenul de bacalaureat
Număr Din care cu medii:
Nr. elevi
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
de
înscriși prezenti neprezentați eliminați candidați
reușiți
<5
5 - 5.99
respinși

Forma de
învățământ

Zi

359

Seral

2

Frecvență redusă

9

TOTAL

370

Din care cu medii:

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.999 - 9.99 10
290
220
158
62
70
62
8
69 (19,22%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(80,78%)
(75,86%) (71,82%) (28,18%) (24,14%) (88,57%) (11,43%)
2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

7
3
2 (22,22%) 0 (0%)
3 (100%) 0 (0%) 4 (57,14%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(77,78%)
(42,86%)
299
223
161
62
76
68
8
71 (19,19%) 0 (0%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(80,81%)
(74,58%) (72,2%) (27,8%) (25,42%) (89,47%) (10,53%)

PROMOȚIA 2016-2017 – DUPĂ CONTESTAȚII - sesiunea august-septembrie
Situația candidaților la examenul de bacalaureat

Forma de
învățământ

Număr
Nr. elevi
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
de
neprezenînscriși prezenti
eliminați candidați
tați
respinși

207
46
(81,82%) (18,18%)

Zi

253

Seral

0

0 (0%)

Frecvență redusă

5

3 (60%)

TOTAL

258

0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)

Din care cu
medii:
<5

5 - 5.99

0 (0%)

0 (0%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
154
117
37
46
7
53 (25,6%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(74,4%) (75,97%) (24,03%)
(86,79%) (13,21%)
0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

1
1 (100%) 0 (0%) 2 (66,67%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(33,33%)
210
155
118
37
48
7
48 (18,6%) 0 (0%)
55 (26,19%)
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(81,4%)
(73,81%) (76,13%) (23,87%)
(87,27%) (12,73%
2 (40%)

0 (0%)
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PROMOȚIA ANTERIOARĂ - DUPĂ CONTESTAȚII - sesiunea august-septembrie
Situația candidaților la examenul de bacalaureat
Din care cu
Număr
medii:
Forma de
Nr elevi Nr. elevi
Nr. elevi
Nr. elevi
de
învățământ

înscriși prezenti neprezentați eliminați candidați
respinși

<5

6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10
66
41
25
17
16
1
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(79,52%) (62,12%) (37,88%) (20,48%) (94,12%) (5,88%)

0 (0%)

2

2 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Frecvență redusă

4

4 (100%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (50%) 2 (100%) 0 (0%)

TOTAL

112

106

Seral

89
23 (20,54%) 0 (0%)
(79,46%)

Din care cu medii:

Nr. elevi
reusiti

5 - 5.99

83
23 (21,7%)
(78,3%)

Zi

Capitolul IV

0 (0%)

0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
2 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

68
43
25
21
20
1
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
(76,4%) (63,24%) (36,76%) (23,6%) (95,24%) (4,76%)

Rezultate finale pe școli după contestații
Cu toate Promovab
Neprezenta
Respinși Reușiți Reușiți Reușiți
Prezenți
Eliminați Respinși
rezultatele
ilitate
ți
cu medii TOTAL 6-6,99 7-7,99

Unitatea de învățământ

Înscriși

Total

370

25.42

299

71

0

223

62

76

68

8

0

Colegiul Național "Silvania" Zalău

5

20.00

5

0

0

4

1

1

1

0

0

12

41.67

12

0

0

7

1

5

3

2

0

49

29.27

41

8

0

29

11

12

10

2

0

43

25.00

32

11

0

24

7

8

7

1

0

9

37.50

8

1

0

5

0

3

3

0

0

Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău

6

40.00

5

1

0

3

2

2

2

0

0

Liceul Ortodox "Sf.Nicolae" Zalău

7

.00

3

4

0

3

1

0

0

0

0

Colegiul Național "Simion Bărnuțiu"
Șimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu
Ilarian" Zalău
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Șimleu
Silvaniei
Liceul cu Program Sportiv "Avram
Iancu" Zalău
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Liceul Pedagogic "Gheorghe Șincai"
Zalău

21

31.58

19

2

0

13

9

6

5

1

0

Liceul Reformat "Wesselenyi" Zalău

24

22.73

22

2

0

17

3

5

4

1

0

4

33.33

3

1

0

2

1

1

1

0

0

40

32.35

34

6

0

23

5

11

11

0

0

7

16.67

6

1

0

5

2

1

1

0

0

10

11.11

9

1

0

8

2

1

1

0

0

5

25.00

4

1

0

3

1

1

1

0

0

39

18.18

33

6

0

27

5

6

6

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Gîlgău

1

.00

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Nușfalău

2

.00

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag

3

.00

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg

1

.00

1

0

0

1

0

0

0

0

0

Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc

2

50.00

2

0

0

1

0

1

1

0

0

17

28.57

14

3

0

10

4

4

4

0

0

40

12.00

25

15

0

22

4

3

3

0

0

23

27.78

18

5

0

13

3

5

4

1

0

Liceul Tehnologic "Cserey-Goga"
Crasna
Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop
de Băsești" Cehu Silvaniei
Liceul Tehnologic "Ioachim Pop"
Ileanda
Liceul Tehnologic "Ioan Ossian"
Șimleu Silvaniei
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu"
Hida
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"
Zalău

Liceul Tehnologic "Octavian Goga"
Jibou
Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu"
Zalău
Liceul Teoretic "Ion Agarbiceanu"
Jibou
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Gestionarea contestațiilor
La nivelul județului Sălaj au fost depuse 83 de contestații astfel:

Proba Ea
29

Nr. contestații depuse
Proba Eb
Proba Ec
0
21

Proba Ed
33

Total
83

Lucrările au fost reevaluate în Centrul Regional de Contestații din județul Mureş.
La nivelul județului Maramures au fost depuse 260 de contestații astfel:
Ea) Limba română (real) – 46
Ea) Limba română (uman) – 34
Eb) Limba maghiară (real) -2
Ec) Istorie – 14
Ec) Matematică mate-info – 12
Ec) Matematică științele naturii – 11
Ec) Matematică tehnologic – 36
Ec) Matematică pedagogic – 4
Ed) Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană – 22
Ed) Biologie vegetală și animală – 46
Ed) Chimie anorganică tehn nivel I/II – 1
Ed) Fizică tehnologic -1
Ed) Geografie – 19
Ed) Informatică MIC/C++ – 1
Ed) Filosofie – 1
Ed) Logică, argumentare și comunicare – 1

9
80

ProbaEb
2

Nr. contestații depuse
ProbaEc
77

Proba Ed
101

Total
260

Reevaluarea lucrărilor din județul Maramureş, care au fost evaluate în judeţul Sălaj, s-a realizat în
judeţul Bihor.
▪

Statistică pe ultimii trei ani:
Sesiunea iunie-iulie

Sesiunea august-septembrie

Anul

Procent promovabilitate

Anul

Procent promovabilitate

2015

63,16%

2015

25,67%

2016

62,83%

2016

25,70%

2017

71,35%

2017

25,42%

77

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Sesiunea iunie-iulie

Capitolul IV

Sesiunea august-septembrie

62,83%
2016

25,70%
2016

71,35 %
2017

25,42 %
2017
25,67%
2015

63,16%
2015

1

2

1

3

2

3

2. EVALUAREA NAŢIONALĂ - clasa a VIII-a, iunie 2017
În anul şcolar 2016-2017 s-au constituit 54 centre de examen, 42 centre de comunicare și 1
centru zonal de evaluare.
2.a. Înscrierea elevilor
Nr.
crt.

Proba de examen

Înscriși

Total candidați
Prezenți Absenți

Eliminați

1.

Limba și literatura română

1896

1808

87

1

2.

Limba și literatura maternă

394

377

17

0

3.

Matematică

1896

1804

88

0

2.b. Rezultatele finale
Procent de promovabilitate
75.16%
75.27%

Înainte de contestații
După contestații

Nr.
elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

Candidați
cu media
peste 5

Promovabilitate

Limba şi literatura română

1896

1808

1475

81.53%

Matematică

1896

1804

1164

64.52%

Limba şi literatura maternă

394

377

362

96.02%

Disciplinele de examen
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Disciplinele de examen

Nr.
elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

Candidați
cu media
peste 5

Promovabilitate

Medii examen

1896

1803

1358

75.27%

Rezultate – Urban și Rural
An

Mediu

Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

Nr.note
peste 5

Promovabilitate

U

889

880

769

87.39%

R

1007

923

589

63.81%

2017

Situația notelor de 10 la nivelul județului:
Limba şi literatura română

Matematică

Limba şi literatura
maternă

Medii examen

14

28

3

1

Statistica pe ultimii trei ani:
Anul

Procent de promovabilitate

2015

80,10%

2016

73.67%

2017

75.27%
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C. REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2016-2017

PRIMAR
Urban
Rural
GIMNAZIAL
Urban
Rural
LICEAL ZI

10985
4648
6337
9167
4075
5092
6903

222
94
128
111
52
59
32

210
79
131
149
57
92
56

48
25
23
86
23
63
3

46
7
39
33
9
24
81

Elevi în evidență la 11
septembrie 2017
din care:
Total
Promovați Repetenți
10903
10642
261
4631
4599
32
6272
6043
229
9015
8490
525
4038
3932
106
5008
4558
419
6795
6724
71

Urban
Rural
LICEAL SERAL + FR
Urban
Rural
PROFESIONAL
Urban
Rural

6318
585
506
247
259
1246
789
457

26
6
29
17
12
31
18
13

48
8
1
1
0
9
5
4

0
3
5
3
2
35
10
25

51
30
96
25
71
43
15
28

6245
550
433
235
198
1160
777
413

6195
529
421
223
198
1024
680
344

50
21
12
12
0
136
97
69

99,19%
96,18%
97,22%
94,89%
100%
88,27%
87,51%
83,29%

POSTLICEAL
Urban

259
259

5
5

0
0

12
12

17
17

235
235

208
208

27
27

88,51%
88,51%

TOTAL

29066

430

425

189

316

28541

27509

1032

96,38%

Elevi
Elevi plecați din unitate
Elevi
înscrişi
Nivel de învăţământ
veniţi prin
la început
Alte
transfer Prin transfer Abandon școlar
an şcolar
situații

Procent
promovabilitate
97,6%
99,3%
96,34%
94,17%
97,37%
91,01%
98,95%

Dintre motivele abandonului şcolar, se pot menţiona următoarele: apartenenţa la etnia romă, situaţia materială precară în
familie, plecarea la muncă în străinătate a părinților, dezinteresul pentru sistemul de educaţie.
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D. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT
Planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018:
În anul școlar 2016-2017, elevii din cele 98 de unități școlare cu clase gimnaziale (17
din mediul urban, 81 din mediul rural) au avut posibilitatea de a opta la una dintre cele 19 de
specializări la învățământul liceal sau dintre cele 14 calificări la învățământul profesional de
stat) oferite de 23 de unități școlare aparținând învățământului secundar superior (15 din
mediul urban, 8 din mediul rural), în total fiind alocate un număr de 2420 de locuri.
Locuri alocate pentru:
Învățământul liceal

Învățământul profesional

din care
total
1848
locuri

•
•
•

pentru etnia
romă

pentru
Republica
Moldova

102

10

total
572
locuri

din care
pentru
pentru
pentru
Republica învățământ
etnia romă
Moldova
special
36

4

12

Pentru elevii de etnie romă au fost alocate 102 locuri (50 locuri la filiera teoretică, 52
locuri la filiera vocațională și tehnologică).
Pentru elevii veniți din Republica Moldova au fost alocate 10 locuri (6 locuri la filiera
teoretică, 4 locuri la filiera vocațională și tehnologică).
Pentru învățământul profesional de stat au fost alocate 572 locuri, din care 36 locuri
pentru etnia romă, 4 locuri pentru Republica Moldova, iar 12 locuri pentru învățământul
profesional special.

În urma repartizării computerizată și rezolvarea situațiilor speciale, numărul de
clase și numărul de elevi se prezintă astfel:
Forma de învățământ

Nr. clase

Nr. elevi

Învățământ liceal

62

1583

Învățământ profesional

21

485

83

2068

Total

În concluzie, după cele două etape de admitere s-a ocupat 91,20% din numărul de
locuri alocate pentru învățământul liceal, iar pentru învățământul profesional de stat s-a
ocupat 81,19%.
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E. ALTERNATIVA STEP BY STEP
1. ARGUMENT
Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului preuniversitar.
Pluralismul educaţional constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o
nouă variantă de instruire şi educare, propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un
progres viabil pedagogic.
Asociaţia “Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională” (CEDP), organizaţie neguvernamentală, non profit,
înregistrată ca persoană juridică în martie 1998 a preluat coordonarea programului de educaţie alternativă Step by Step.
Programul Step by Step este acreditat ca alternativă de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice în conformitate cu
aprobarea Consiliului pentru alternative nr 10015 din 30 mai 1995.
În urma Convenţiei de parteneriat dintre CEDP şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 9003 din ianuarie 1998, alternativa Step by Step se
aplică în învăţământul public.
2. LEGISLAȚIE DE BAZĂ
Alternativa Step by Step funcționează în baza următoarelor acte/norme legislative:
▪ Legea Educației Naţionale nr.1/2011
▪ Legea nr. 53/ 2003 (actualizată în 2010)
▪ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare
▪ OMECTS nr. 5547 / 2011, Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
▪ Buletinele Informative ale Ministerului Educației Naționale
▪ Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
▪ Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, 2016
▪ Raportul I.S.J. Sălaj, privind starea învăţământului în judeţul Sălaj în anul şcolar 2016-2017
▪ Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj pentru anul şcolar 2016-2017
▪ OMECTS privind acordarea acreditării unităţilor de învăţământ de stat şi particulare – iulie 2012
▪ Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educației Naționale.
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3. PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL PLURALISMULUI EDUCAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017
Priorităţile identificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în domeniul pluralismului educaţional derivă din priorităţile din
Planul managerial al I.S.J. Sălaj pentru anul şcolar 2016-2017, stabilite de către echipa managerială.
▪ Implementarea cu prioritate a noutăţilor legislative specifice pluralismului educaţional:
a. Identificarea elementelor de noutate în legislaţia şcolară, atât cele generale, cât mai cu seamă cele care vizează pluralismul
educaţional
b. Reconsiderarea demersului managerial şi didactic în contextul legislaţiei şcolare româneşti şi europene.
▪ Fundamentarea ofertei educaţionale pentru învăţământul alternativ, pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a copiilor
şi elevilor:
a. Menținerea ofertei educaţionale în alternativa Step by Step cel puțin pentru învățământul primar
b. Propunerea unei noi alternative care să vizeze activitatea elevilor cu handicap ușor integrați în învățământul de masă
▪ Identificarea metodelor şi mijloacelor adecvate pentru reducerea absenteismului şi abandonului şcolar
▪ Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii economici şi alţi factori interesaţi în educarea copiilor
şi tinerilor, pentru sprijinirea pluralismului educaţional
▪ Realizarea unor parteneriate educaţionale viabile şi eficiente cu autorităţile administraţiei publice locale.
4. ȚINTELE STRATEGICE PROPUSE au fost:
▪ Asigurarea şanselor egale în educaţia elevilor
▪ Acordarea de sprijin și consiliere unităţilor şcolare care au alternativa Step by Step pentru asigurarea calităţii în educaţie
▪ Asigurarea unei calităţi superioare a actului didactic în unităţile şcolare în care funcționează alternativa Step by Step
▪ Susținerea eficienței și profesionalismului în ceea ce priveşte resursa umană implicată în alternativă (elevi și dascăli)
▪ Accentuarea dimensiunii educative şcolare şi extraşcolare pe tot parcursul studiului în alternativă
▪ Centrarea actului educațional pe resursa umană care trebuie formată (elevi de la învățământul primar)
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5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
La începutul anului școlar 2016-2017, situația privind numărul de grupe/clase și de preșcolari/elevi din unitățile de învățământ din
judetul Sălaj în care se aplică alternativa educațională Step by Step, singura la nivelul județului,se prezintă astfel:
Învăţământ primar:
Denumirea
Nr.
persoanei
crt.
juridice

Denumirea
unităţii de
învăţământ

Adresa / tel./
Fax /e-mail

Nr. de copii pe grupe „Step by Step”
Clasa
Clasa
Clasa
Total
CP
Clasa I
a II-a
a III-a
a IV-a
elevi
Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.
clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi

Şcoala
Şcoala
B-dul M. Viteazul, nr.35
Gimnazială
1.
Gimnazială „Iuliu Zalău tel.0260613318,
4/84
„Iuliu Maniu”
Maniu” Zalău
scimaniu@yahoo.com
Zalău
Liceul
Liceul
Crasna, P-ța Eroilor, nr.14
Tehnologic
Tehnologic
tel/ fax: 0260636062;
2.
„Cserey1/21
„Cserey-Goga” grupscindcrasna@yahoo.
Goga”
Crasna
com
Crasna
Liceul
Zalău, b-dul Mihai Viteazul,
Liceul Reformat
Reformat
nr.56/A tel: 0260-614881,
4.
„Wesselényi”
1/15
„Wesselenyi
liceulreformat@yahoo.co
Zalau
” Zalau
m
TOTAL

6/120

Limba de
predare

1

20

1

21

1

23

1

20

0

0

română

--

--

--

--

--

--

--

--

1

20

maghiară

--

--

1

15

-

-

-

-

-

-

maghiară

1

20

2

36

1

23

1

20

1

20

84
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F. REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ŞCOLARE
Număr Premii
Disciplina/ Concurs

Etapa județeană

Etapa națională
I

II

III

M

Etapa internațională

I

II

III

M

Olimpiada de Limba și literatură română (V-VIII)

6

6

6

106

Olimpiada de Limba și literatură română (IX-XII)

3

3

3

21

2

1

Olimpiada de Limba latină (VIII-XII)

3

3

3

11

1

1

Olimpiada de lingvistică (V-XII)

5

5

5

38

Olimpiada „Universul cunoaşterii prin lectură”

2

5

8

21

2

Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”
Concursul „Cultură şi spiritualitate românească”
(română-religie)
Concursul de Lectură şi Interpretare „Ionel
Teodoreanu”
Olimpiada de limba slovacă maternă

4

4

4

63

3

2

2

2

36

2

2

1

2

0

Olimpiada de limba germană maternă
Olimpiada de Limba și literatura maghiară
„Mikes Kelemen”
Olimpiada internațională de limbă, cultură și
literatură maghiară ”Apaczai Csere Janos”
Concursul Național de ortografie „Simonyi
Zsigmond”
Olimpiada de Istoria şi tradiţia minorităţii
maghiare din România
Olimpiada de limba engleză

2

2

2

4

5

8

7

32

2

PS

I

II

III

M

1

1

1
2

3

1

1
2

4

4

4

16

1

1

2

2

1

1

1

1

10

10

11

54

Olimpiada de limba germană modernă

6

5

4

5

Olimpiada de limba franceză

6

4

4

5

Olimpiada de matematică

8

8

8

83

85

1

1

2
1

1
3

2

1
3

1
1
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Număr Premii
Disciplina/ Concurs

Etapa județeană

Etapa națională

I

II

III

M

4

5

7

12

4

4

2

1

10

13

6

16

4

4

Olimpiada de chimie

4

2

0

6

Olimpiada de fizică

7

7

7

13

Olimpiada de biologie

5

5

4

9

Olimpiada de istorie

5

5

3

16

Olimpiada la disciplinele socio-umane

6

5

4

3

Olimpiada de geografie

3

2

7

12

Concursul național de geografie „Terra”

1

2

4

8

1

2

Olimpiada de religie

28

9

4

10

2

3

Olimpiada de muzică

2

2

Olimpiada de grafică

2

Olimpiada internaţională de matematică a
gimnaziilor maghiare din Europa
Olimpiada internaţională de matematică a
liceelor maghiare din Europa
Concursul național de matematică aplicată
„Adolf Haimovici”
Concursul de matematică „Csillagzerzo”

4

I

II

III

PS

2

1
1

8

4

Olimpiada de pictură

M

2
1

2
1
1

2
2
4

5
3

Informatică

8

6

4

11

5

Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor

5

3

2

10

3

Olimpiada de educație tehnologică

4

4

3

5

Mecanică

1

Electronică, automatizări, telecomunicaţii

1

Electric, electrotehnic, electromecanic

2

Construcţii, instalaţii și lucrări publice

1

1
1

86

2
1

2

1

Etapa internațională

2

I

II

III

M

1

1
1
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Număr Premii
Disciplina/ Concurs

Etapa județeană
I

II

Fabricarea produselor din lemn

1

1

Economic, administrativ, comerţ

2

Turism și alimentație

2

2

Agricultură

2

1

Industrie textilă și pielărie
Olimpiada naţională a sportului şcolar
- pe echipă
Olimpiada naţională a sportului şcolar
- individual
Educație fizică și sport CSS Balcaniada - junior
Concursul interdisciplinar ”Cultură și civilizație în
România”
Concursul Național ”Memoria Holocaustului”
Olimpiada Interdisciplinară ”Științele
Pământului”
Concursul Interdisciplinar ”Democrație și
Toleranță”
Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor de
liceu la disciplina geografie
Sesiunea de referate și comunicări științifice ale
elevilor de liceu la disciplina Istorie
Concursul „The National Public Speaking
Competition in English”
Speak Out - Monologuri și povestiri scurte în
limba engleză
Concursul national “Come with us to
Dramaland”
Concursul ”Clubul Francofon de Afaceri”Ecoindustrie

1

Etapa națională

III

M

25

25

25

25

7

7

7

7

I

2
1

II

III

M

1

1

Etapa internațională
PS

2
1

2

1

1

1

1

1
1
1
6

3

8

14

8

8

2

2
1

87

4

13

I

II

III

M
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Număr Premii
Disciplina/ Concurs

Etapa județeană

Etapa națională

I

II

III

M

1.Concurs național ”Alege!Este dreptul tău”

5

5

3

3

2.Concurs național ”Tineri în Pădurile Europei”

1

3.Concurs național ”Cu viața mea apăr viața”

2

2

2

2

4.Concurs național „Prietenii pompierilor”
5.Concurs național „Educația rutieră-Educație
pentru viață”
6.Concurs național de Reviste Școlare
7.Concurs național de Creație literară „Tinere
Condeie”
Olimpiada națională
”Tinerii dezbat””
Avansaţi
-individual
-pe echipă
Începători
-individual
-pe echipă

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

214

198

677

I

II

III

M

Etapa internațională
PS

I

II

III

M

Activități extrașcolare:

Total - 66

256

1
1

1
1

88

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

20

19

40

42

2

0

1

5
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CAPITOLUL V
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ
Școala reprezintă o etapă indispensabilă în dezvoltarea personalității umane. Educația
școlară este menită să deschidă căile unei instruiri continue, să determine un proces de autoinstruire
și autoeducație. Ea asigură formarea deprinderilor de muncă intelectuală prin care elevii să
dobândească posibilitatea de a învăța pe tot parcursul vieții și dezvoltarea sistemului de operații
intelectuale indispensabile unei activități creatoare. Foarte importantă este înțelegerea de către elevi
a necesității învățării pe tot parcursul vieții, însă instruirea și educarea elevilor în vederea creării
posibilității de autoinstruire și autoeducare presupun raporturi noi intre profesor și elev. Considerarea
elevului ca element activ, participant direct și permanent la propria sa formare, ca subiect al educației,
modifică poziția profesorului care va avea astfel un rol mai complex. Educația școlară ca formă
organizată în mod științific, planificată după planul de învățământ și programele școlare, se
raportează la obiective generale cu caracter formativ-informativ specifice tuturor componentelor
educației: educația intelectuală, educația moral-civică, educația estetică, educația fizică și educația
profesională. În perspectiva educației permanente, prioritate capătă obiectivele formative ale acestor
componente exprimate prin „a învăța să înveți”, deprindere de muncă intelectuală, prin motivație
pentru învățare, care se reflectă în atitudinea față de învățare. Educația permanentă înseamnă
învățare continuă, creativă, inovatoare. Procesul educațional presupune și forme de muncă didactică
complementară activităților obligatorii.
Oricât de importantă este educația curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu
epuizează sfera influențelor formative exercitate asupra copilului. Educația extracurriculară se
realizează dincolo de procesul de învățământ și își are rolul și locul bine stabilit în formarea
personalității elevilor. Activitățile extrașcolare reprezintă modalitatea neinstituționalizată de realizare
a educației. Prin activitățile extrașcolare se urmărește identificarea și cultivarea corespondenței
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și cultivarea
comportamentului creativ în diverse domenii. Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în proiecte cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea
interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, fructificarea talentelor
personale, ca urmare a desfășurării acestor activități într-un cadru informal, ce permite elevilor să-și
maximizeze potențialul.
Analiza SWOT
Puncte tari
- buna coordonare a
activităţii educative,
atât la nivel județean
(prin intermediul
profesorilor metodiști
și ai responsabililor de
cerc pedagogic), cât
și la nivelul unităților
de învățământ;
- diversitatea
programului de
activităţi educative
derulate la nivelul
fiecărei unităţi de
învăţământ;
- activitatea bogată și
de calitate

Puncte slabe
- nereprezentarea
județului la numite
concursuri / formări
pentru elevi
organizate la nivel
național;
- insuficienta
mediatizare a
activităţilor
extraşcolare şi
extracurriculare, a
spectacolelor,
concursurilor,
competiţiilor sau a
campaniilor
organizate pe

Oportunități
- personal didactic
calificat, cei mai mulți
având competenţe
necesare evaluării şi
valorificării valenţelor
educative;
- existența
programelor naționale
și europene care
încurajează învățarea
pe tot parcursul vieții;
- existența unor
fonduri europene
care pot fi accesate
pentru a desfășura
proiecte educative în
parteneriat cu țări din
89

Amenințări
- programe şcolare
încărcate, care nu
permit / diminuează
dezvoltarea
componentei educative;
- implicarea inegală și în
salturi a unor cadre
didactice în activități de
educație non formală;
- neimplicarea
conducerii anumitor
unităţi de învăţământ în
susţinerea şi
organizarea proiectelor
educative;
- influența negativă a
străzii sau a unor

Starea învățământului sălăjean
desfășurată de
instituţiile specializate
în educație nonformală: Palatul
Copiilor și Cluburile
Copiilor din județ;
- existenţa ofertelor
educaţionale
extrașcolare în toate
unităţile de
învăţământ, în Palatul
şi Cluburile Copiilor;
- participarea și
obținerea a
numeroase premii la
competiţii judeţene,
interjudețene,
naţionale şi
internaţionale;
- buna funcționare a
parteneriatului
educaţional cu familia
și comunitatea;
- activitatea susținută
a Consiliului Școlar al
Elevilor de la nivelul
unităților de
învățământ liceal din
județ;
- organizarea unui
simpozion județean
care a urmărit
diseminarea
experienței în
domeniul proiectelor
europene;
- informarea cadrelor
didactice cu privire la
cursurile de formare
existente în domeniul
activității educative
extrașcolare și
încurajarea acestora
de a participa la astfel
de cursuri;
- permanenta
legătură cu autorităţile
şi partenerii sociali,
precum şi cu instituţii
de specialitate care
activează în domeniul
educației.

An școlar 2016-2017

parcursului anului
școlar;
- lipsa unor proiecte
de educație non
formală desfășurate
în parteneriat cu
unități de învățământ
/ instituții similare din
alte țări europene;
- neimplicarea
tuturor unităților
școlare în proiectele
educative organizate
la nivel județean;
- parteneriat deficitar
cu organizaţiile
nonguvernamentale;
- activitate redusă a
Consiliului Județean
al Elevilor.

U.E. sau cărora li se
adresează un anume
program;
- recunoaşterea
statutului educaţiei
non-formale ca și
componentă
esenţială a învăţării
permanente;
- promovarea
voluntariatului în
rândul tinerilor de
către toate instituțiile
responsabile de
educație;
- promovarea
dialogului intercultural
în vederea creşterii
calităţii vieţii
comunităţii;
- posibilitatea tinerilor
de a participa la
cursuri de iniţiere în
managementul de
proiect, în activităţi
antreprenoriale şi în
procesul decizional.
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mijloace mass media (în
special internetul și
televiziunea) asupra
copiilor / tinerilor;
- interesul scăzut al
unor elevi de a se
implica în activităţi
extraşcolare;
- minimalizarea
activităţii educative
extraşcolare de către
unii părinţi;
- fondurile insuficiente
pentru desfăşurarea de
activităţi educative
şcolare şi extraşcolare
cu un impact
considerabil asupra
comunității.

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul V

5.1. Comisia diriginţilor
În anul şcolar 2016-2017, profesorii diriginţi au urmărit ca prin activitatea desfăşurată, să
materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi
prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului
şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere și Orientare şi întocmirea planificării orelor
de dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii
acestora.
4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.
7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil,
studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării
calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a realizat un formular
tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor
ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor
din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în muncă şi Norme de apărare împotriva
incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea
regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când
situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie,
alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul
şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor
prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite
elevilor aflaţi în dificultate.
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în
cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a
examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MENCŞ, în distribuirea
de materiale vizând oferta educaţională.
La sfârşitul fiecărui semestru s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza
situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce
măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele anului şcolar
cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la
cunoştinţa părinţilor.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua programă
pentru Consiliere şi orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul
dirigintelui;
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- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi
preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu;
- varietatea mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în cele două semestre ale
anului şcolar 2016-2017.
PUNCTE SLABE:
- cazuri de absenţe la anumite ore de curs;
- nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;
- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi.
OPORTUNITĂŢI:
- vizionarea unor spectacole de teatru, etc;
- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală;
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.
AMENINŢĂRI:
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban;
- influenţa „grupului” de elevi;
- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi în străinatate.
5.2. Activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor
COMPONENȚĂ BEX CJE 2016-2017:

Nr.
crt.
1.

Nume și prenume:

Funcție

Melissa-Roberta Pűsök

Președinte

2.

David-Alexandru Pop

Vicepreședinte

3.

Andrada-Ioana Grecu

Secretar

4.

Adela-Noemi Sas

Director departament Avocatul Elevului

5.

Iulia-Andreea Nicorici

6.

Ada Fagarasan

7.

Szász Botond

8.

Bogdan Pop

Director departament Comunicare și PR
Director departament Cultură, educație și programe
școlare
Director departament Învățământ gimnazial și teoretic
Director departament Învățământ profesional, tehnic și
vocațional

1. ALEGERI CJE SĂLAJ 2016 realizate în parteneriat cu Asociația Generației de Azi
Denumire proiect: Alegeri la Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj
Perioada de desfăşurare: septembrie-noiembrie 2016
Locaţia: Sălaj
Grup ţintă: elevii din liceele sălăjene
Scurtă descriere: Campania de promovare a alegerilor pentru Consiliul Județean al Elevilor Sălaj
a început din a doua jumătate a lunii septembrie, odată cu debutul anului școlar 2016-2017 pentru
elevi. Întâlnirea pentru încheierea mandatului din anul școlar 2015-2016 și pentru noile alegeri
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pentru funcțiile din CJE Sălaj a avut loc la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, în data de
9.11.2016.
În cadrul acestei întâlniri a avut loc prezentarea raportului de activitate al structurii pentru anul
precedent, înmânarea adeverințelor pentru foștii membri, dar și alegerea pentru posturile din biroul
executiv al CJE Sălaj.
Astfel, în urma alegerilor, singura structură reprezentativă a elevilor din Sălaj are următoarea
componență: președinte Pusok Melissa-Roberta de la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” din
Zalău, vicepreședinte Pop David-Alexandru de la Liceul Tehnologic „Alexandru Papiu Ilarian” din
Zalău, secretar Grecu Andrada-Ioana de la Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei.
Pe lângă funcțiile din BEx-ul restrâns s-au ales și directorii celor 7 departamente: Adela-Noemi Sas
de la Liceul Teologic „Sf, Nicolae” din Zalău – Avocatul Elevului, Nicorici Iulia-Andreea de la Colegiul
Național „Silvania” din Zalău – Comunicare si PR, Ada Făgărăşan de la Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” din Zalău - Cultură, educație și programe școlare, Szas Botond de la Liceul Tehnologic
„Gheorghe Pop de Băsești” din Cehu Silvaniei - Învățământ gimnazial și teoretic, Pop Bogdan de la
Liceul de Arta „Ioan Sima” din Zalău - Învățământ profesional, tehnic și vocațional.
Anexe:

2. De 1 Decembrie, Zâmbește!
Denumirea proiectului: „De 1 Decembrie, Zâmbește! ”
Perioada de desfăşurare: 1 decembrie 2016
Locaţia: Platoul de Mamură Zalău
Grup ţintă: locuitorii Zalăului
Scurtă descriere: În timpul paradei și a festivităților derulate cu ocazia Zilei Naționale a României
am demarat această campanie ce a constat în fotografierea participanților doritori.
Astfel, pe un contur al granițelor țării noastre, elevii au avut ocazia să lipescă post-it-uri de diferite
culori prin care să își exprimă opinia în legătură cu ceea ce le place, ceea ce nu le place și ceea ce
ar trebui să schimbăm în țara noastră. În urma acestei inițiative, reprezentanții elevilor au putut
cunoaște nevoile și dorințele elevilor din județul nostru.
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3. SHOEBOX
Denumire proiect: ShoeBox
Perioada de desfăşurare: decembrie 2016
Locaţia: Sălaj
Grup ţintă: copiii și tinerii cu o situație materială nefavorabilă de pe teritoriul județului nostru
Scurtă descriere: CJE Sălaj a continuat inițiativa începută încă din mandatul precedent,
propunându-le și anul acesta elevilor, dar și altor persoane să adune într-o cutie de pantofi diferite
cadouri care ar bucura persoane cu o situație materială mai precară și să o împacheteze.
Anul acesta au participat 14 licee (Colegiul Naţional „Silvania”, Colegiul Tehnic „Alesandru PapiuIlarian”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”, Liceul de Artă “Ioan Sima”, Liceul Tehnologic „Mihai
Viteazul”, Liceul Tehnologic „Voievod Gelu”, Liceul Ortodox „Sf.Nicolae”,Colegiul Naţional „Simion
Bărnuţiu”, Colegiul Thenic „Iuliu Maniu”, Liceul tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti”, Liceul
Tehnologic „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”, Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”,
Liceul Tehnologic „Cserey Goga”), dar și alți membri ai comunității locale.
Anul acesta s-au strâns în jur de 800 de cadouri care au fost date centrelor sociale multifuncționale
din județ, copiilor aflați în îngrijire alternativă, dar și celor din familii defavorizate.
Anexe:

4. Adunarea Generală Extraordinară a Consiliului Național al Elevilor _
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 16-18 decembrie 2016
Locaţia: Timișoara
Grup ţintă: Instruirea reprezentanților elevilor din toate județele țării.
Scurtă descriere: Adunarea Generală de la Timișoara a avut ca target instruirea reprezentanților
elevilor din toate județele țării, în scopul promovării statutului elevului și a legilor aferente. Atmosfera
a fost una ce inspiră seriozitate, creativitate și mai ales dorința de a aduce o îmbunătățire în ceea ce
privește sistemul de învățământ. Județul Sălaj a fost reprezentat de președinta CJE, Melissa Pusok.
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Anexe:

5. Recrutarea voluntarilor
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: ianuarie 2017
Locaţia: platforma online
Grup ţintă: elevii din liceele din județul Sălaj
Scurtă descriere: Am pregătit o platformă online compusă dintr-un fomular digital în așa fel încât
tuturor doritorilor să le fie mai ușor să aplice chiar dacă locuiesc în diferite părți ale județului. Până în
momentul de față am desfășurat două ședințe împreună cu Voluntarii CJE Sălaj 2017 și BEx-ul CJE
Săaj, unde am discutat aspecte generale și am pus pe ordinea de zi organizarea următorului proiect
CJE Sălaj.
6. Adunarea Generală CJE
Denumire proiect: Adunarea Generală CJE
Perioada de desfăşurare: ianuarie 2016
Locaţia: În incinta Colegiului Tehnic„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Grup ţintă: membrii CJE Salaj
Scurtă descriere: Membrii BEx CJE împreună cu directorii de departamente şi membrii Adunării
Generale CJE, împreună cu Inspectoarea Şcolară a Activităţilor Extraşcolare ISJ Sălaj, consilierul
nostru educativ şi membri CJE Sălaj am stabilit Planul de Acţiuni CJE Sălaj 2017.
7.Recrutări pentru Biroul de Presă CJE
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: ianuarie 2017 - februarie 2017
Locaţia: desfasurat pe platforma online
Grup ţintă: elevii care au inclinații spre unul din posturile vacante ale Biroului de Presă
Scurtă descriere: Ne-am folosit de aceeaşi metodă ca în cazul recrutării de voluntari.
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Anexe: -

8. Participarea la AG-ul CNE Râmnicu Vâlcea
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 3-6 februarie
Locaţia: Râmnicu Vâlcea
Grup ţintă: Delegații 1 și 2 al fiecărui CJE activ din țară
Scurtă descriere: În perioada desfășurării activităților, delegații CJE Sălaj, respectiv președinta
Pusok Melissa și secretara Grecu Andrada au participat la discuțiile dezbatute de catre Bex-ul
CNE, în urma celor 3 zile ajungându-se la 2 propuneri concrete către minister, anume programarea
vacanței de vară între 1 iunie și 1 septembrie, astfel semestrele echivalându-se și marirea vacanței
de Crăciun cu o săptămână.
Anexe:

9. Feedback pentru profesori
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 13-20 februarie
Locaţia: Toate liceele din județ cu CȘE activ
Grup ţintă: Elevii ciclului preuniversitar
Scurtă descriere: În toate CȘE-urile a fost distribuit un model tip, primit de la CNE, ce servește la
realizarea unui feedback pentru profesori. Toate formularele au fost adunate, centralizate, apoi
redistribuite profesorilor în cauză.
96

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul V

10. ”Poștașul CJE”
Denumire proiect: ”Poștașul CJE”
Perioada de desfăşurare: 20-24 februarie
Locaţia: Toate liceele din județ cu CȘE activ
Grup ţintă: Elevii ciclului preuniversitar
Scurtă descriere: Fiecare liceu a primit un model de bilețel tipizat ce a servit la ușurarea
centralizării bilețelelor, deoarece proiectul a fost de natură județeană, astfel elevi din diferite orașe
au avut ocazia să iși trimită un mesaj frumos cu ocazia Dragobetelui
Scop: Încercarea de răspândire a sărbătorilor românsești în rândul elevilor sălăjeni, prin metode
interactive și nonformale
10. AG CJE Sălaj
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 22 februarie 2017
Locaţia: Sala Porolissum a Consiliului Județean Sălaj
Grup ţintă: Președinții de CȘE-uri
Scurtă descriere: A fost ședința obligatorie lunară unde am prezentat noul ROI CJE Sălaj, am
prezentat și dezbătut subiectele discutate la AG-ul CNE de la începutul lunii, de asemnenea am
anunțat și urmarea înființării Comisiei Județene de Etică Sălaj, de asemenea am discutat diferite
probleme apărute în CȘE-uri sau în CJE.
Scop: Rezolarea problemelor apărute.
11. AG CJE Sălaj
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 7 martie
Locaţia: Sala Porolissum a Consiliului Județean Sălaj
Grup ţintă: Președinții de CȘE-uri
Scurtă descriere: A fost ședința obligatorie lunară, unde am introdus în activități CȘE-urile activate
în urma adresei trimise în toate liceele cu probleme. Am discutat problemele apărute. Am stabilit,
de asemenea, îndatoririle Biroului de Presă CJE Sălaj
Scop: Rezolarea problemelor apărute.
Anexe:

12. Videoconferinţa organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 15.03.2017
Locaţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
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13. Adresă către toate conducerile liceelor cu CŞE-uri inactive
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: februarie-martie 2017
Locaţia: judeţul Sălaj
Grup ţintă: CŞE Salaj
Scurtă descriere: În decursul lunilor februarie și martie, Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj a
distribuit o adresă către toate conducerile liceelor cu CȘE-uri inactive, prin care solicita reactivarea
acestora.
Scop: În urma acestor demersuri, 4 CȘE-uri inactive au fost deja introduse în activităţile CJE Sălaj.
Anexe:
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14. Activitate de 8 Martie
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 8 martie 2017
Locaţia: Grup ţintă: cadrele didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, partenerii CJE SJ
Scurtă descriere:
Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj a ales să marcheze începutul primăverii prin oferirea unor mici
atenţii și dovezi ale recunoștinţei noastre doamnelor de la Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul
Judeţean Sălaj, dar și altora ce ne-au ajutat în mod direct sau indirect de-a lungul timpului și ţinem
să le urăm o primăvară cât mai frumoasă tuturor!
Scop: Un mic simbol al aprecierii noastre faţă de partenerii noştrii respectiv celor ce ne-au ajutat în
mod direct sau indirect de-a lungul timpului.
Anexe:

15. Educaţie juridică pentru liceeni
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 23 martie 2017/30 martie 2017
Locaţia: Biblioteca Județeană ,,I. S. Bădescu’’
Grup ţintă: Elevii din Sălaj
Scurtă descriere:
În data de 23 martie a avut loc una dintre cele două întâlniri, în decursul căreia a fost abordată tema
educația juridică. Cea de a doua întâlnire s-a desfășurat în data de 30 martie. Cu ocazia primei
întâlniri, Consiliul Județean al Elevilor Sălaj a fost reprezentat de membrii biroului executiv CJE,
Melissa Pusok și Andrada Grecu. Reprezentantele noastre au discutat cu domnul Ștefan N. ȘtefPreședinte Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Sălaj, despre punerea în practică a unui
proiect care vizează vizita în liceele din județ, cu scopul de a informa liceenii despre ce înseamnă
educația juridică. În cadrul acestei discuții, CJE a solicitat acordul pentru a colabora cu Biblioteca
Județeană „I. S. Bădescu”. Următoarea săptămână (30 martie) s-a desfășurat o Adunare Generală
a președinților CȘE, în decursul căreia domnul Ștefan Ștef le-a oferit o prezentare referitoare la
modul în care s-ar derula, din propria perspectivă, o prezentare despre educația juridică destinată
liceenilor.
Scop: Scopul a fost informarea liceenilor despre ce înseamnă educația juridică.
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16. AG CJE Sălaj
Denumire proiect: Perioada de desfăşurare: 30 martie 2017
Locaţia: Biblioteca Județeană ,,I. S. Bădescu’’
Grup ţintă: Președinții de CȘE-uri
Scurtă descriere: Am desfășurat o Adunare Generală a președinților CȘE în decursul căreia domnul
Ștefan Ștef le-a oferit o prezentare referitoare la modul în care s-ar derula, din propria perspectivă,
o prezentare despre educația juridică destinată liceenilor. Despre punerea în practică a unui proiect
care vizează vizita în liceele din județ, cu scopul de a informa liceenii despre ce înseamnă educația
juridică.
Scop: Rezolarea problemelor apărute.
17. După - amiază francofonă
Denumire proiect: După - amiază francofonă
Perioada de desfăşurare: 29 martie 2017
Locaţia: Biblioteca Județeană ,,I.S.Bădescu’’
Grup ţintă: Elevii din învăţământul preuniversitar
Scurtă descriere:
Ziua de 29 martie a fost destinată unei „După-amiezi francofone’’ la Biblioteca Județeană
„I.S.Bădescu’’, Sălaj. În cadrul acestei reuniuni au fost prezenți reprezentanții parteneriatelor, printre
care președinta CJE, Melissa Pusok și membra biroului executiv, Andrada Grecu, alături de voluntarii
CJE. Contribuția CJE în cadrul acestei întâlniri a constat în transmiterea informațiilor aflate pe baza
unor chestionare. Prin intermediul chestionarelor, elevii au primit sarcina de a bifa sau a răspunde
afirmativ/negativ la niște întrebări care se refereau la limbile străine pe care le consideră cele mai
folositoare după terminarea studiilor în stadiul liceal și utilitatea acestora in carieră. Țelul principal al
acestor întrebări a fost să se afle procentajul elevilor care optează/preferă limba franceză, iar
reprezentanții Michelin au argumentat și au susținut utilitatea acestei limbi prin transmiterea ideii că
in cadrul firmei lor, cei care cunosc și vorbesc fluent această limbă, pot fi angajati fără indoială.
Rezultatele au fost comunicate cu exactitate de către Melissa si Andrada.
Scop: Procentajul elevilor care optează/preferă limba franceză. Cum am putea creşte acest
procenta.
Anexe:
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18. Serile JCI’’, demarat de Tenaris Silcotub
Denumire proiect: Serile JCI
Perioada de desfăşurare: aprilie 2017
Locaţia: Clădirea Tenaris University
Grup ţintă: Tinerii care doresc să îşi înceapă o afacere.
Scop: Această activitate a avut scopul de a prezenta elevilor informații utile și etape prin care e
necesar sa treacă pentru a iniția, cu succes, o afacere în domeniul antreprenoriatului.
Anexe:

19. Târgul de oferte educaționale ’’Pași în carieră’’
Denumire proiect: Târgul de oferte educaționale ’’Pași in carieră’’
Perioada de desfăşurare: 29-30 martie 2017
Locaţia: sala " Dialoguri Europene" a Centrului de Cultură şi Artă Zalău
Grup ţintă: Elevii de clasele a VIII-a
Scurtă descriere: Consiliul Județean al Elevilor Sălaj a asistat la Târgul de oferte educaționale ’’Pași
in carieră’’, unde a avut un stand și a fost reprezentat prin Melissa Pusok, Andrada Grecu, Iulia
Nicorici, Boti Szasz . Această activitate s-a desfășurat timp de 2 zile. În principiu, elevii care au sosit
la stand și s-au interesat, li s-a oferit o definiție mai largă despre „Consiliului Județean al Elevilor,
Sălaj’’.
Scop: Răspândirea unor explicații și informații despre echipa CJE: activitățile derulate de aceasta,
scopul membrilor CJE.
Anexe:
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20. Trust Up
Denumire proiect: Trust Up
Perioada de desfăşurare: 6 mai 2017
Locaţia: Clădiriea Tenaris University
Grup ţintă: Elevii
Scurtă descriere: Proiectul de dezvoltare personală "Trust Up" al cărui subiect a fost "încrederea în
sine". Activitatea a început cu vizionarea a două clipuri, în care Andrei Valahu, fondatorul "Trust Up",
ne-a vorbit despre proiect. I-am avut ca si speakeri pe: Andrei Bertea, (tânărul bucătarcare), Simona
Maricean, (posesorul cerdacului cu lavandă din satul Brebi). In cadrul event-ului Melissa Pusok
(preşedinta CJE) a avut, de asemenea, rolul de speaker. Workshopurile coordonate de Cristoltan
Karina şi Melissa Pusok au accentuat ideile de muncă în echipă, autocunoaştere şi socializare. La
final, Andrei Valahu a luat legătura cu partipanții şi organizatorii "Trust Up" Zalău printr-o conferință
Skype şi a abordat, pe lângă subiectul stabilit, diferite teme cotidiene alături de aceştia
Scop: Dezvoltarea increderii de sine a participanților.
Anexe:
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21. European Youth Week
Denumire proiect: European Youth Week
Perioada de desfăşurare: 9 mai 2017
Locaţia: intrarea în Parcul Tineretului din Zalău
Grup ţintă: Tinerii, elevii din Zalău
Scurtă descriere: Elevii din Zalău vor sărbători aşa cum se cuvine "Ziua Europeană a Tineretului".
Consiliul Județean al Elevilor Sălaj(CJE SJ) în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj
(ISJ) organizează activitatea desfăşurată cu ocazia acestei zile de sărbătoare, în cadrul căreia tinerii
participanți vor forma un lanț uman, ținându-se de mână timp de 3 minute."Shape it, Move it, Be it" prin acest slogan invităm toți tinerii faini să participe la serbare şi să devină, timp de câteva minute,
zalele unui lanț uman plin de viață şi entuziasm.
Scop: Prin sloganul proiectului invităm toți tinerii să participe la serbare şi să devină, timp de câteva
minute, zalele unui lanț uman plin de viață şi entuziasm
Anexe:

103

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul V

22. Prevalenţa şi tendinţele consumului ilicit de droguri la nivel european
Denumire proiect: Prevalenţa şi tendinţele consumului ilicit de droguri la nivel european
Perioada de desfăşurare: 25 mai 2017.
Locaţia: sala " Dialoguri Europene" a Centrului de Cultură şi Artă Zalău
Grup ţintă: Elevii de liceu
Scurtă descriere: Participantii au avut ocazia de a afla mai multe informaţii despre cauzele, efectele,
tratamentele şi semnele consumului de droguri, despre cum să se fereasca sau să-i ajute pe cei care
se confruntă cu astfel de probleme.
Dorim să specificăm contribuția CJE doar ca ajutor în promovare, fiindcă acesta este un subiect
neutru, actual şi nu are legătură neapărată cu religia.
Scop: Informaţii despre cauzele, efectele, tratamentele şi semnele consumului de droguri, despre
cum să se fereasca sau să-i ajute pe cei care se confruntă cu astfel de probleme.
Anexe:

23. Bucurie in miscare
Denumire proiect: Bucurie in miscare Zalau
Perioada de desfăşurare: 27-28 mai 2017
Locaţia: Platoul de Marmura, Parcul Tineretului
Grup ţintă: Toate categoriile de vârstă
Scurtă descriere: Proiectul național „Bucurie în mișcare’’ demarat de Asociația 11even și
sponsorizat de Kaufland România i s-a alăturat Consiliul Județean al Elevilor Sălaj, care s-a ocupat
de organizarea și desfășurarea evenimentului. Pe parcursul celor două zile propuse au avut loc
activități destinate atât copiilor, cât și adulților doritori să redescopere tainele copilăriei. Jocurile au
constat în tir cu arcul, baschet, volei, tenis, minifotbal, badminton, săritul corzii sau elastic, ciclism ,
cross , dans în aer liber. Fiecare activitate a dispus de spațiu special amenajat. În urma participării
la aceste activități, copiii au obținut numeroase premii specifice (baloane,mingi, tricouri, diplome,
medalii, rucsacuri, ghiozdane, șepci, etc.) care au fost acordate pentru câștigători de către membri
echipei de organizare. Spontaneitatea nu a lipsit, concursul de Kendama și Spinner stârnind mare
interes în rândul micilor concurenți. Bătaia cu apă și dansurile în aer liber au accentuat bucuria
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prezentă printre cei de față. Demonstrațiile de karate tradiționale din partea clubului ,,Dani San’’,
interpretarea modernă a dansatorilor sosiți neprevăzut pe platoul de marmură, flashmobul unei alte
trupe de dans și reprezentările de aerobic au colorat atmosfera evenimentului. Cele două zile de
activitate au întâmpinat variații de temperatură, însă nici măcar ploaia care a luat în asalt locul
desfășurării evenimentului sâmbătă seara nu a oprit voluntarii, devotați și motivați, să renunțe.
Duminică, la apusul soarelui -semn că ziua a luat sfârșit- voluntarii au încheiat evenimentul cu dansul
învățat împreună în cadrul evenimentului. Rezultatul final al proiectului a fost măsurat prin zâmbetele
și bucuria participanților și voluntarilor.
Anexe:

24. Paradisul copiilor
Denumire proiect: Paradisul copiilor
Perioada de desfăşurare: 1 iunie 2017
Locaţia: parcarea Kaufland Zalău
Scurtă descriere: Kaufland Zalău, alături de voluntarii reprezentanți ai Consiliului Județean al
Elevilor Sălaj, a demarat evenimentul ,,Paradisul copiilor’’. Între orele 11.00-14.00 parcarea
supermarketului a fost amenajată în așa fel încât copilașii veniți să se distreze cât de mult posibil.
Odată cu deschiderea sărbătorii, copilașii au avut parte de o serie de picturi pe față, prilejul de a se
juca împreună cu personaje din desene animate, de a desena cu creta pe cea mai mare pânză de
asfalt și nu în ultimul rand de a se juca printre balonase împreună cu alți copii Micuții, au fost premiați
cu zmei și baloane din partea Kaufland. Voluntarii echipei CJE au încins atmosfera prin dansul și
voia bună, fiecare participant având parte de momente distractive. Copiii și voluntarii au cântat, au
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dansat împreună Limbo, primind la reușita trecerii sub sfoară caramele și prăjiturele, s-au jucat și sau fotografiat cu faimoasele mascote Winnie the Pooh și Tigrul. Așadar împreună cu niște artiști
energici din partea Consiliul Județean al Elevilor Sălaj și două animatoare îndrăgite alături de Gabi
Rus au transforma 1 iunie 2017 într-o zi magică. Atmosfera a fost încântătoare și bucuria și-a lăsat
amprenta peste cei prezenți.
Scop: O zi memorabila dedicata Zilei internationale a copilului.
Anexe:

25. Comisiile din centrele zonale de evaluare pentru desfășurarea Bacalaureatului
Denumire proiect: Comisiile din centrele zonale de evaluare pentru desfășurarea Bacalaureatului
Perioada de desfăşurare: 24- 25 iunie 2017
Locaţia: Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj
Grup ţintă: Elevii de liceu din an terminal
Scurtă descriere: Consiliul Județean al Elevilor Sălaj, structură ce reprezintă elevii la nivel județean,
a fost prezent la Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj prin președintele Melissa Pusok. În cadrul
întâlnirii s-a discutat despre selecția membrilor comisiilor din centrele zonale de evaluare pentru
desfășurarea Bacalaureatului, selecție desfășurată prin tragere la sorți, conform metodologiei.
Videoconferința organizată de Ministerul Educației Naționale a avut loc, în data de 25 iunie 2017,
prin intermediul acesteia fiind aleși președinții. Președintele CJE SJ a fost prezent la alegeri.
26. Atelierul Digital - Zalău
Denumire proiect: Atelierul Digital-Zalău
Perioada de desfăşurare: 10 iulie 2017
Locaţia: Hotel Brilliant Plaza
Grup ţintă: Elevii, tinerii din judeţul Sălaj
Scurtă descriere:Participă gratuit la Atelierul Digital cu traineri certificaţi Google şi poţi face primii
paşi spre certificarea în Digital Skills recunoscută la nivel european! Evenimentul este organizat de
Fundaţia Leaders, cu susţinerea Google Romania.
Atelierul Digital presupune o serie de cursuri gratuite, livrate de traineri certificaţi Google, care au ca
ţintă tinerii indiferent de facultate, profil sau ocupație. Cursul este introductiv, are o durată de
aproximativ 2-3 ore şi acoperă următoarele subiecte:
- Importanța prezenței online, Social Media, SEO si SEM Web Analytics;
După cursul offline, participanţii pot continua cursul online fără taxă, iar după parcurgerea a 23 de
module de învăţare pot da examenul în urma căruia vor obţine certificarea aprobată de Google şi
IAB Europa şi recunoscută de toţi angajatorii Uniunii Europene.
Scop: Primii paşi spre certificarea în Digital Skills recunoscută la nivel european!
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27. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director/ director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar.
Denumire proiect: Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director/ director adjunct din
unitățile de învățământ preuniversitar
Perioada de desfăşurare: 17-19 iulie 2017
Locaţia: Colegiului Tehnic„Alesandru Papiu-Ilarian” Zalău
Scurtă descriere: Consiliul Județean al Elevilor Sălaj, structură reprezentativă a elevilor la nivel
județean, a fost prezentă la Inspectoratul Județean Sălaj, prin președintele Melissa Pusok, in calitate
de observator la comisiile de evaluare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director/
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar. În data de19 iulie 2017, va fi ziua destinată
unei noi comisii de evaluare, unde va participa președintele CJE , Melissa Pusok.
28. Şcoala de vară Avocatul Elevului
Denumire proiect: Şcoala de vară Avocatul Elevului
Perioada de desfăşurare: 31 august - 3 septembrie 2017
Locaţia: Băişoara, jud. Cluj Napoca
Scurtă descriere: Voluntara Andreea Echim și președintele CJE SJ Melissa Pusok au reprezentat
tinerii noștri. Tabăra a durat 4 zile, tinerii au participat la prezentarea proiectului în sine de către
doamna Nina Cugler (s-a vorbit despre rolul/calea parcursă pentru aprobarea acestuia) și la discuția
inițiată de domnul Sorin Vlaic despre ,,Statutul elevului''. De asemenea, reprezentanții au aflat despre
diverse activități organizate la nivel județean/ școlar, campania lobby și advocacy asociată cu un
raport al reprezentanților AE din județele prezente. Tinerii s-au implicat în atelierele tematice,
organizate de Nina Cugler, Elena Simion, Laura Felea și Marius Banu. În urma finalizării acestora sa desfășurat prezentarea proiectelor elaborate datorită unor schimburi de idei și propuneri. Domnul
Sorin Vlaic a informat tinerii despre Agenda 2017-2018, la care participanții s-au raportat cu interes.
La cererea domnului Sorin, Melissa Pusok, președinte CJE Sj împreună cu Cezara Mîndrescu,
președinte CJE Bt, au prezentat Agenda anterioară (2016-2017). Seara s-a desfășurat ,,Evaluarea
avocatului elevului’’.
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5.3. Activităţi ale Palatului Copiilor şi Cluburilor Copiilor din judeţul Sălaj, anul şcolar 20162017
Palatul Copiilor este unitate de învăţământ de stat, specializată în activităţi de educaţie nonformală,
prin care se aprofundează şi se diversifică informații și cunoştinţe, se dezvoltă competenţe prin
valorificarea timpului liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educaţionale.
5.3.1. Curriculum
Optimizarea procesului educaţional şi creşterea calităţii acestuia
Indicatori de performanţă: creşterea cu 25% a numărului de elevi înscrişi la activităţile de la Palatul
Copiilor, participarea cu rezultate bune şi foarte bune la cel puţin 30 de acţiuni din Calendarul
activităţilor educative extraşcolare.
▪ Efectuarea demersurilor necesare în vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii la nivelul P.C și C.C.;
▪ Stabilirea unor mecanisme specifice de evaluare, asigurare, control şi ameliorare a calităţii
educaţiei la nivelul P.C și C.C.;
▪ Stabilirea obiectivelor cercurilor, în concordanţă cu acţiunile Palatului Copiilor/Cluburile Copiilor
și cu activităţile din C.A.E.N/C.A.E.R.I.
▪ Urmărirea indicatorilor de performanţă în activitatea cercurilor;
▪ Premierea copiilor/formaţiilor cu rezultate deosebite, precum şi a conducătorilor de cercuri de la
care aceştia provin;
▪ Adaptarea orarului cercurilor la programul şcolar al elevilor;
▪ Audienţe/consultaţii între conducerea unităţii/conducătorii cercurilor şi părinţi.
Adaptarea strategiilor didactice la condiţiile existente şi la activităţile desfăşurate în cadrul
fiecărui cerc, precum şi la condiţiile specifice fiecărei discipline în parte.
Indicator de performanţă: Scăderea numărului de recomandări/observaţii făcute cu ocazia
asistenţelor la ore, privind strategiile didactice folosite.
▪ Adaptarea/modernizarea Programelor cercurilor;
▪ Organizarea unor întâlniri semestriale cu profesorii de la cercurile similare din judeţ;
▪ Dezbaterea în şedinţele Comisiilor metodice a noutăţilor în strategiile didactice.
Monitorizarea şi evaluarea activităţii didactice
▪ Evaluarea calităţii documentelor didactice şi monitorizarea parcurgerii integrale a temelor din
Programele analitice;
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Cuprinderea şi menţinerea unui număr cât mai mare de copii care participă la activităţile de la
Palatul Copiilor;
Controlul şi analiza frecvenţei elevilor, cu prioritate la cercurile cu o participare mai redusă;
Asistenţe la ore;
Controlul permanent al procesului educativ;
Elaborarea criteriilor de evaluare/Fişei de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic, pentru anul şcolar 2016-2017.

Diversificarea profilurilor/activităţilor de la cercuri în vederea antrenării unui număr cât mai
mare de elevi participanţi.
Indicatori de performanţă: creşterea numărului de elevi înscrişi la cercuri cu 25%.
▪ Reorganizarea cercurilor, în funcţie de participarea elevilor la activităţile desfăşurate;
▪ Premierea elevilor / formaţiilor cu rezultate deosebite pe parcursul anului şcolar 2016-2017.
Iniţierea şi derularea unor programe şi acţiuni educative extraşcolare noi (sau promovarea
ediţiilor celor care şi-au demonstrat calitatea şi eficacitatea); efectuarea demersurilor pentru
introducerea acestora în programele şi calendarele MENCŞ
Indicatori de performanţă: Introducerea în C.A.E.N./C.A.E.R.I. a cel puţin 10 acţiuni interjudeţene,
naţionale şi internaţionale și organizarea acestora.
▪ Finalizarea proiectelor pentru acţiunile propuse spre a fi cuprinse în C.A.E.N./C.A.E.R.I.- 2017 /
înaintarea lor comisiei de analiză din MENCŞ.;
▪ Pregătirea, desfăşurarea în bune condiţii şi mediatizarea concursurilor municipale şi judeţene;
▪ Pregătirea echipajelor şi formaţiilor pentru participarea la concursurile interjudeţene şi naţionale;
▪ Organizarea de acţiuni proprii ale Palatului Copiilor (spectacole, expoziţii, acţiuni).
Elaborarea de programe didactice minimale pentru fiecare disciplină
Indicator de performanţă: creşterea numărului de copii prin diversificarea programei cercurilor.
▪ Constituirea unei Comisii de elaborare a programelor minimale pe specialităţi;
▪ Elaborarea unor Programe minimale pentru fiecare cerc.
5.3.2. Resurse umane
Creşterea gradului de acoperire a disciplinelor/ cercurilor cu personal didactic calificat
(recrutarea şi încadrarea cu cadre didactice cu pregătire de specialitate, corespunzător
profilurilor cercurilor)
Indicator de performanţă: Micşorarea cu cel puţin 5% a numărului cadrelor didactice suplinitoare.
▪ Încadrarea cu personal didactic calificat a posturilor rămase vacante prin plecarea în concediu
de maternitate/de studiu, detașări, a titularilor;
▪ Mediatizarea posturilor vacante înaintea Examenului naţional de titularizare;
▪ Organizarea cu profesionalism a examenelor practice, în vederea unei selecţii optime a cadrelor
didactice.
Susţinerea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în dezvoltarea profesională şi
personală, în vederea stimulării continuităţii activităţii personalului în cadrul instituţiei.
Indicator de performanţă: Înscrierea la cursuri de specialitate a cel puţin 6 dintre cadrele didactice
/nedidactice fără studii superioare de profil.
▪ Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice realizate la nivelul
unităţii de învăţământ;
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Încurajarea/susţinerea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice–elaborare de materiale didactice,
publicare de articole/studii / manuale/ cărţi;
Stabilirea unui climat de respect/susţinere reciprocă între cadrele didactice/nedidactice/ personal
auxiliar, precum şi cu conducerea unităţii şi cu părinţii.

Încurajarea şi sprijinirea personalului pentru o perfecţionare profesională continuă: creşterea
numărului de cadre didactice înscrise la cursuri de perfecţionare şi examene didactice
specifice (definitivat şi/sau alte grade didactice).
▪
▪
▪
▪

Indicator de performanţă: Prezentarea la examenele didactice de specialitate a tuturor cadrelor
didactice ce îndeplinesc condiţiile de participare.
Informarea în timp util asupra termenelor/condiţiilor de înscriere la examenele didactice specifice;
Aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, cu privire la organizarea sistemului naţional de
formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
Organizarea unui curs de formare cu toate cadrele didactice de la Palatul şi Cluburile Copiilor.

5.3.3. Resurse materiale și financiare
Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale, în vederea creşterii eficienţei
procesului educativ.
Indicatori de performanţă: Utilizarea eficientă a bazei materiale a fiecărui cerc.
▪ Actualizarea inventarului şi operarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar casate;
▪ Utilizarea eficientă a bazei materiale existente, inclusiv fondul de carte şi CD-uri;
▪ Întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente;
▪ Urmărirea permanentă a respectării calităţii spaţiului de învăţământ.
▪ Creşterea continuă a gradului de utilizare a achiziţiilor recente.
Modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii Palatului Copiilor (cu sprijin bugetar sau cu
mijloace proprii).
Indicatori de performanţă: Respectarea normativelor privind dotarea cu mijloace de învăţământ;
autorizarea sanitară pentru toate cluburile.
▪ Stabilirea priorităţilor în lista de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente;
▪ Elaborarea şi aprobarea Planului de investiţii şi achiziţii şi a Planului de venituri şi cheltuieli;
▪ Obţinerea unui nou sediu pentru P.C. Zalău;
▪ Efectuarea unor lucrări pentru creşterea confortului termic în sălile unde funcţionează cercurile;
▪ Modernizarea mobilierului de la cercuri;
▪ Dotarea P.C./C.C. cu aparatură video, DVD, TV etc., necesare unui proces de învăţământ
modern;
▪ Dotarea cercului de karting cu maşini noi.
Eficientizarea activităţii financiar-contabile, implementarea modificărilor cerute de legile
financiare în vigoare.
Indicatori de performanţă: Raport de audit favorabil.
▪ Reevaluarea circuitului documentelor şi informarea operativă a tuturor persoanelor implicate;
▪ Actualizarea Fişelor posturilor personalului nedidactic, conform cerinţelor actuale şi informarea
operativă a persoanelor vizate.
Informatizarea lucrărilor de gestiune a procesului de învăţământ.
Indicatori de performanţă: Existenţa unei mini-biblioteci soft şi a contractelor de asistenţă şi de
depanare.
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Introducerea şi utilizarea programului de evidenţă a copiilor înscrişi la cercurile din cadrul P. C.
Z./C.C.;
Updatarea promptă a softului financiar-contabil folosit, în funcţie de modificările legislative.

Gestionarea eficientă a fondurilor alocate de la buget
Indicatori de performanţă: Execuţie bugetară conformă cu planificarea
▪ Asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare unor lucrări de modernizare şi dotare cu
mijloace de învăţământ a cercurilor din cadrul P. C. Z. şi Cluburi (conform Planului de investiţii
aprobat de C. A.);
▪ Achiziţionarea de obiecte de inventar şi de mijloace fixe, conform Planului de achiziţiipe buget
aprobat de C. A.
Atragerea şi gestionarea eficientă a unor fonduri extrabugetare (realizate prin eforturi proprii,
sponsorizări sau cu sprijinul părinţilor).
Indicatori de performanţă: Execuţie bugetară conformă cu planificarea.
▪ Realizarea de venituri prin eforturi proprii-manifestări organizate, prestări servicii, alte lucrări
realizate prin forţa de muncă proprie (personal administrativ);
▪ Realizarea de venituri prin donaţii, sponsorizări (pentru investiţii, reparaţii, dotări, facilităţi pentru
elevi – în bani sau în bunuri) – acte contabile legale;
▪ Realizarea de venituri cu sprijinul părinţilor (fondurile Comitetului de părinţi aprobat în Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor, precum şi alte venituri financiare sau materiale realizate cu sprijinul
părinţilor);
▪ Achiziţionarea de obiecte de inventar şi de mijloace fixe, conform Planului de achiziţii pentru
autofinanţare aprobat de C. A.
Elaborarea şi derularea unor proiecte de dezvoltare comună în parteneriat cu Consiliul Local,
Consiliul Judeţean şi Prefectura Sălaj.
Indicatori de performanţă: cel puţin trei obiective / acţiuni realizate în parteneriat.
▪ Realizarea unui parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău şi Centrul Judeţean Antidrog;
▪ Realizarea unor parteneriate cu şcoli, licee, palate şi cluburi în vederea organizării în parteneriat
a concursurilor regionale şi naţionale.
5.3.4. Dezvoltare și relații comunitare
Diversificarea acţiunilor de promovare a imaginii Palatului Copiilor în cadrul comunităţii.
Indicatori de performanţă: Cel puţin o acţiune lunară de promovare a imaginii P.C.Z./C.C. în cadrul
comunităţii.
▪ Organizarea lunar sau de câte ori este cazul a unor Conferinţe de presă;
▪ Distribuirea afişelor şi pliantelor cu activităţile P.C.Z./C.C. în unităţile de învăţământ;
▪ Finalizarea Paginii WEB a Palatului Copiilor;
▪ Încheierea Contractelor de colaborare cu şcolile în ale căror spaţii se desfăşoară activităţi ale
cercurilor.
Continuarea şi intensificarea unei colaborări / relaţionări sistematice şi eficiente a Palatului
Copiilor cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru elaborarea şi derularea de proiecte şi
programe de interes comun.
▪
▪

Implicarea P.C../C.C. în acţiunile organizate de I. S. J. Sălaj
Colaborarea şi relaţionarea eficientă şi constantă cu I. S. J. Sălaj;
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Realizarea în parteneriat a acţiunilor cuprinse în C.A.E.N.și C.A.E.R.I.;
Realizarea de spectacole împreună cu Liceul de Artă Zalău: Ziua Naţională, Ziua Unirii, Ziua
Educaţiei, Sărbătorile de iarnă etc.

▪
▪

Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat cu autorităţile locale: Primăria Municipiului
Zalău, Consiliul Local, Prefectura Judeţului Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj.
Indicatori de performanţă: cel puţin un contract de colaborare în procesul educaţional.
▪ Asigurarea unei conlucrări optime cu Prefectura Judeţului Sălaj, cu Consiliul Local, Consiliul
Judeţean Sălaj şi Primăria Municipiului Zalău.
Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat şi derularea unor proiecte / activităţi
comune cu Poliţia, Jandarmeria, Pompierii şi C.C.D., precum şi cu alte instituţii partenere
(asociaţii, fundaţii, agenţi economici, instituţii religioase şi de cultură).
Indicatori de performanţă: cel puţin un contract de colaborare în procesul educaţional.
▪ Stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile de cultură din municipiu;
▪ Stabilirea unor relaţii de colaborare cu celelalte instituţii de învăţământ din municipiu (licee, şcoli
generale, grădiniţe), C.C.D. Sălaj
5.4. Activităţi derulate în anul şcolar 2016-2017 de la Palatul Copiilor Zalău și Cluburile
Copiilor din județul Sălaj
Nr.
crt.

Denumirea
activităţii

Tipul
activităţii

1.

Festivalul
internaţional de
folclor ,,Someş,
cântecele tale,,
- Jibou

Festival
internaționa
l

2.

Concursul
Internaţional
,,Sportul în
imaginaţi
copiilor,, Chişineu-Criş

Concurs
internaţiona
l

Perioada/
luna şi anul

Organizatori/Parteneri

Clubul Copiilor Jibou ,
MEN, ISJ Sălaj,
Primăria Jibou, Centrul
de Cultură Sălaj,

25-27
august
2017

Clubul Copiilor
Chişineu- Criş, MEN
ISJ Arad, Primăria
Chişineu-Criş

Mai 2017
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Rezultate
obţinutePremiul I,II,III,
Menţiune/
Premiu Special

1 loc I –
sculptură lemn
1 loc II –
pirogravură
2 locuri III –
sculptură lemn
2 locuri I –
metaloplastie
2 locuri I –
pictură
Trofeul
festivalului –
Ansamblul
folcloric
,,Cununa’’
1 loc I – dansuri
3 locuri I –
muzică
2 locuri II muzică
5 locuri I –
pictură
5 locuri II –
pictură
4 locuri III –
pictură
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1 menţiune –
pictură
2 locuri I –
metaloplastie
2 locuri II –
metaloplastie
2 locuri I –
pictură
1 menţiune –
pictură
1 loc I –
metaloplastie
1 loc II metaloplastie
3 locuri I –
pictură
2 locuri II –
pictură
2 locuri III –
pictură
1 loc II – foto
2 locuri III - foto

3.

Concursul
Internaţional de
Meşteşuguri
Trdiţionale
,,Mâini de aur,,
- Huedin

Concurs
internaţiona
l

Mai 2017

Clubul Copiilor Huedin,
MEN, ISJ Cluj
Palatul Copiilor ClujNapoca, Primăria
Huedin

4.

Concursul
Internaţional de
arte vizuale
,,Structură şi
culoare’’ - Iaşi

Concurs
internaţiona
l

Mai 2017

Palatal Copiilor Iaşi, ISJ
Iaşi, MEN
Primăria Iaşi

Mai 2017

Palatul Copiilor Arad,
ISJ Arad, MEN
Primăria Arad

Festival
internationa
l

27 august
2017

Centrul de cultură şi
artă Sălaj
Consiliul Judeţean
Sălaj

Trofeul
festivalului –
Ansamblul
folcloric
,,Cununa’’ Jibou

Concurs
internaţiona
l

Mai 2017

Palatul Copiilor
Bucureşti

1 loc II – pictură

5.

6.

7.

Concursul
Internaţional de
artă plastică
,,Culorile
Mureşului’’ Arad
Festivalul
Internaţional de
folclor ,,Ecouri
Meseşene,, Zalău
Concurs
Internaţional
,,Europa în
şcoală’’ Bucureşti

Concurs
internaţiona
l

8.

Festivalul
naţional
„Ambasadorii
Unirii” –Alba
Iulia

Festival
naţional

29
noiembrie –
1 dec. 2016

9.

Festivalul
naţional de
folclor

Festival
naţional

oct. 2016

Palatul Copiilor Alba
Iulia
ISJ Alba, M.E.N.,
Primăria Alba Iulia

Asociaţia „Comori
Ardelene”
Primăria Turda
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4 locuri I –
pictură

1 loc. I Ans.
Folcloric”Cununa
”
1 loc I – dansuri
4 locuri I –
muzică- solisti
vocali si
instrumentisti
3 locuri I –
pictură
3 locuri II pictură
Trofeul
festivalului
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„Chemarea
munţilor” Turda
Cluj

10.

„Icoana din
sufletul
copilului”

Festival
naţional

Decembrie
2016

Clubul Copiilor Sebes
ISJ Alba/ Palatul
Copiilor Alba

Festival
naţional

18-19
decembrie
2016

Clubul Copiilor Sighetu
Marmaţiei, ISJ
Maramureş, MEN
Primăria Sighet

Sebeș - Alba

11.

Festivalul de
Datini și
Obiceiuri de
Iarnă „Cum e
datina
străbună”

12.

Festivalul
naţional de
folcor ,,Pe fir de
baladă,, - Tg.
Jiu

Festival
naţional

19-21 mai
2017

MEN, Palatul Copiilor
Tg. Jiu
Primăria Tg. Jiu,
Consiliul Judeţean Gorj

13.

Proiect național
,,Vis de iarnă’’ –
Baia Mare

Concurs
naţional

Februarie
2017

Palatul Copiilor Baia
Mare, ISJ Maramureş,
MEN
Primăria Baia Mare

14.

Concursul
naţional de artă
,,Simbolul
primăverii’’ Horezu

Concurs
naţional

Aprilie 2017

Clubul Copiilor Horezu,
ISJ Vâlcea, MEN
Primăria Horezu

15.

Concursul
naţional ,,Arta
dincolo de
timp’’ - Piteşti

Concurs
naţional

mai 2017

Palatul Copiilor Piteşti,
ISJ Argeş, MEN
Primăria Piteşti

114

Capitolul V
Ansamblul
folcloric
„Cununa”
27 loc I –pictura
18 loc.II-pictura
1 loc.III-pictura
9 menţiunipictura
2 locuri I –
metaloplastie
2 locuri II metaloplastie
3 locuri I –
muzică şi dansuri
1 loc I – pictură
1 loc I metaloplastie
1 loc I Ansamblul
folcloric
,,Cununa’’
Premiu special –
dansuri
1 loc II - muzică
1 loc III – muzică
4 locuri I –
pictură
3 locuri II –
pictură
3 locuri II –
pictură
3 locuri I –
metaloplastie
Marele premiu –
pictură
6 locuri I –
pictură
3 locuri II –
pictură
4 locuri III pictură
2 locuri I –
pictură
5 locuri II –
pictură
1 loc III - pictură

Starea învățământului sălăjean

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Proiectului
educațional
național
"Primăvara în
satul românesc"
– Baia Mare
Concursul
National de
Navomodele
,,Marele
premiu’’ Bucureşti
Concursul
naţional de
navomodele
,,Vânt bun la
pupa’’ - Iaşi
Concursul
Naţional de
Fotografie Beclean
Concursul
naţional ,,Magia
zoom’’ – Târgu
Neamţ
Concursul
regional
,,Primăvara
văzută prin ochi
de copil’’ –
Ploieşti
Concurs
regional
interdisciplinar Ineu

23.

Festivalul
regional ,,Hori
şi danţ în
Maramureş’’

24.

Festivalul
interjudeţean
„Tradiţii si
obiceiuri” –
Râmnicu
Vâlcea

Concurs
naţional

Concurs
naţional

Concurs
naţional

An școlar 2016-2017

Capitolul V

24 – 25
iunie 2017

Palatul Copiilor Baia
Mare, Clubul Copiilor
Şomcuta Mare, ISJ
Maramureş, MEN
Primăria Baia Mare

1 loc I –
Ansamblul
folcloric
,,Cununa’’
3 locuri I –
pictură
2 locuri I metaloplastie

Iulie 2017

Palatul Naţional al
Copiilor, Palatul
Copiilor Slobozia MEN
Primăria Slobozia

1 loc I –
navomodele
2 locuri II –
navomodele

Iulie 2017

Palatul Copiilor Iaşi, ISJ
Iaşi, MEN
Primăria Iaşi

1 loc I –
navomodele
1 loc II –
navomodele

Clubul Copiilor
Beclean, ISJ Bistriţa,
MEN
Primăria Beclean
Clubul Copiilor Tg.
Neamţ, ISJ Neamţ,
MEN
Primăria Tg. Neamţ

Concurs
naţional

Mai 2017

Concurs
naţional

Mai 2017

Concurs
regional

Iunie 2017

Palatul Copiilor Ploieşti,
ISJ Prahova, MEN
Primăria Ploieşti

2 locuri I – foto

Concurs
regional

Mai 2017

Clubul Copiilor Ineu

2 locuri I –
pictură
1 loc II - pictură

Palatul Copiilor Baia
Mare, MEN
Primăria Baia Mare,
Consiliul Judeţean
Maramureş

2 locuri I –
pictură
2 locuri I –
metaloplastie
2 locuri I –
dansuri/muzică
2 locuri II –
dansuri/muzică

Palatul Copiilor
Râmnicu Vâlcea, MEN
ISJ Vălcea/Primăria
Râmnicu Vâlcea

4 locuri I metaloplastie

Festival
regional

Festival
Interjudețean

Iunie 2017

Decembrie
2016
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1 loc I – foto

3 locuri I – foto
1 menţiune – foto
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25.

Festivalul de
colinde „In
excelsis Deo”
Jibou

Festival
interjudeţea
n

26.

„Seri cu lumini
de sărbătoare
şi colinde”
ediţia a VI-a .

Manifestare
cultural
artistică
interjudeţea
nă

27.

Festival
interjudetean
de colinde „O
stea s-a ivit”
Năpradea

28.

,,Seri cu lumini
şi colinde’’ –
ediţia I

29.

Expozitia de
metaloplastie
„Icoanafereastra spre
cer”

30.

Festivalul
„Bucuriile
toamnei” ediţia
a XV-a .

31.

„Dor de
Eminescu”

32

„Hai să dăm
mână cu mână”

,,Zâmbet de
33 copil’’ - Jibou

34 ,,Atelier 2017’’

35

Festivalul
Naţional al
Ştiinţei” ediţia a
IX-a Zalău

Festival
interjudeţea
n

An școlar 2016-2017
Primăria Jibou
Centrul de Cultură şi
Artă Sălaj

Diplome
participare

6
decembrie
2016

Grădina Botanică
Jibou/ Clubul Copiilor
Jibou
Primăria oraşului Jibou.

Diplome
participare

4
decembrie
2016

Scoala gimnazială
„Traian Cretu”
Năpradea, ISJ Sălaj
Primăria Năpradea

Diplome
participare

Grădina botanică ClujNapoca
UBB Cluj-Napoca

Diplomă de
participare –
Ansamblul
folcloric
,,Cununa’’

Clubul copiilor Jibou
Catedrala Ortodoxă
Jibou

Diplome
participare

Clubul Copiilor Jibou
/Grădina Botanică
Jibou
Primaria orașului Jibou,
Scolile din oraș.

Diplome
participare

Clubul Copiilor Jibou
școlile din oras

Diplome
participare

20. dec.
2016

Manifestare
cultural
artistică
interjudeţea
nă

Decembrie
2016

Expozitie

20 dec.
2016

Festival
Manifestare
cultural
artistică
Spectacol
folcloric şi
retragere
cu torţe
Manifestare
culturaartistică,
sportivă şi
tehnicoaplicativă
Expoziţie
metaloplast
ie, foto,
pictură,
pirogravură
Expoziţie
concurs

Capitolul V

24.oct.2016

15 ianuarie
2017
24 ianuarie
2017

Primăria orașului Jibou/
Clubul Copiilor Jibou/
școlile din oraș

1 iunie
2017

Clubul Copiilor Jibou
Grădina Botanică Jibou

Diplome
participare

Iunie 2017

Clubul Copiilor Jibou
Şcolile din oraş

Diplome
participare

8 octombrie
2016

- ISJ Sălaj
- M. E. N.C.S
- Consiliul Judeţean
Sălaj

Trofeul
festivalului gimnaziu
Loc III
Mentiune
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- Casa Corpului
Didactic
- Primăria şi Consiliul
Local al Municipiului
Zalău

36

37

38

39

40

41

42

“Cupa Eliberării
Municipiului
Carei”

Festivalul
Naţional de
muzică uşoară
pentru copii şi
adolescenţi
“Vocea Cetăţii”
Sighişoara
Festivalul
Naţional
Muzical “Lira”
ediţia a IV
TăuţiiMăgherăuş,
Maramureş
Concursul
Naţional De
Ecologie
„Ovidiu Bojor”
Editia XV
Concurs
Interjudeţean
De Tenis De
Câmp „Open
Maramures”
Baia Mare
Concurs
Interjudeţean
de Tenis de
Câmp
„Memorialul
Ioan Cioran”,
Zalău
Concurs
interjudeţean
de tenis de
câmp „Cupa
Carmo Lact
Monor” Bistriţa,

Concurs

Festival

Festival

Concurs

Concurs

Concurs

Concurs

-Clubul Copiilor Carei
- Ministerul Educaţiei
Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice

29
octombrie
2016

4 Loc I, planoare
carton
4 Loc III,
planoare carton
Loc I, machete
navomodele
Loc II, machete
navomodele

1 octombrie
2016

- Primăria Municipiului
Sighişoara
- Fundaţia Elan

Premiul II

4-6
noiembrie
2016

-Primăria Tăuţii
Măgherăuş
Centrul Cultural Virtual
–“Artist pentru Artă”

Premiul I
/Secţiunea
muzică uşoară
Premiul I
/Secţiunea-Vreau
să arăt ce pot

dec. 2016

PC Bistrita
ISJ Bistriţa

Loc I

C.S. Tenis Club Baia
Mare
Primaria mun. Baia
Mare
DTS Maramures
FRT

2 Loc I

10
septembrie
2016

Clubul Sportiv
Municipal
Primaria Mun. Zalău

2 Loc I
3 Loc II

1 octombrie
2016

Grand Slam Tennis
Club Bistrita
FRT

1 Loc II

3
septembrie
2016
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43

44

45

46

47

48

49

50

Concursul
interjudeţean
de tenis de
câmp “Cupa
Mulbach”
Sebeş,
Concurs
interjudeţean
de tenis de
câmp „B.T.
Tennis Cup IV”
Cluj Napoca
Concursul
Naţional De
Tenis De Câmp
“Circuitul
Naţional Frt”
Oradea
Campionatul
Naţional
Individual De
Iarnă,
Bucureşti,
Centrul
National Tenis
pentru juniori
Concursul
Judeţean de
Interpretare
“Voces
Primavera”
Zalău
Fetivalul
naţional de
muzică uşoară
“Preparing
Stars Festival”
ediţia I Baia
Mare
Concursul
interjudeţean
de mărţişoare
„Firul alb şi firul
roşi – între
tradiţie şi
inovaţie” Ediția
VII Panciu
Concursul
Internaţional de
dans şi muzică
„Ghiocelul de
argint” Editia
XXI V,Arad

An școlar 2016-2017

Concurs

1 octombrie
2016

Club Sportiv Mova
Sebes
FRT

Concurs

8 octombrie
2016

WINNERS TENNIS
CLUB
FRT

Concurs

26
noiembrie
2016

Capitolul V

1 Loc III

1 Loc I
2 Loc II

CSM Oradea
FRT

Primele 8 locuri

campionat

16 Ianuarie
2017

Centrul National de
Tenis Bucuresti
FRT

Primele 8 locuri

concurs

24 martie
2017

Liceul de Artă “I.Sima”
Zalău
I.S.J. Sălaj
Centrul de Cultură Sălaj

5 Locul I
1 Locul II

Martie 2017

P.S.Academy of Music
Preparing Stars SRL

Trofeul
festivalului
Premiul II
Menţiune

concurs

Martie 2017

Clubul Copiilor Panciu
Palatul Copiilor Focşani
M.E.N.; I.S.J. Vrancea
Primăria Panciu; Casa
de Cultură Panciu

4 Premiul I
2 Premiul II
4 Menţiuni

concurs

31 martie
2017

Palatul Copiilor Arad
M.E.N.;
I.S.J. Arad

2 Locul I
2 Locul II

festival
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51

52

53

54

55

56

57

Festivalul
Naţional de
dans„Dialogul
talentelor/
educaţia pentru
timpul liber al
copiilor”, ediţia
VIII Beclean
Concursul
Naţional „Să
cunoaştem
lumea prin
origami”, ediţia
a XI-a, Ilfov
Concursul
internaţional
„Formidabilii”,
etapa
judeţeană ,
Zalău
Concursul
naţional de
consiliere
şcolară prin
artterapie„Expri
mă-te liber”
Zalău,
Concursul
naţional de
creaţii literare şi
plastice
„Primăvara –
culoare şi
cuvânt”, ediţia a
V-a, Curcani
Concursul
naţional de
interpretare
vocală
„Karisma” ediţia
a II-a Oradea
Concursul
naţional de
ecologie şi
protecţia
mediului „Ecoul naturii” ediţia
a II-a, Sibiu

An școlar 2016-2017

Capitolul V

festival

1 aprilie
2017

Clubul Copiilor Beclean
M.E.N.
I.S.J. Bistriţa Năsăud

Locul I
Locul III

concurs

dec.2016 –
ian.2017

Palatul Copiilor Ilfov
M.E.N.
I.S.J.Ilfov

1
2
2
2

concurs

24.02.2017

S.C.Romconcept
Internaţional Solution
S.R.L. Bucureşti
Walters
Communications KET
SVS City Media
Bulgaria
SVS City Media
Ucraina

24 Premiul I
6 Premiul II
8 Premiul III
6 Mentiuni

concurs

Aprilie 2017

Centrul Judeţean de
Resurse şi Asitenţă
Educaţională Sălaj

Secţiunea
compoziţie
Premiul I

concurs

Aprilie
2017

Şcoala gim. Nr.1
Curcani
I.S.J. Sălaj
Consiliul Judeţean
Sălaj

1 Premiul I
2 Premiul II

concurs

29 aprilie
2017

concurs

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

1 Locul I
3 Locul II
1 Locul III

Palatul Copiilor Sibiu
M.E.N.
I.S.J. Sibiu

Aprilie
2017
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1 Premiul I
1 Premiul II
1 Premiul III

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

5-7 mai
2017

Clubul Copiilor
Chişineu-Criş
I.S.J.Arad
Primăria oraşului
Chişineu-Criş

Secţiunea
navomodele
2 Locul I
2 Locul II
1 Locul III
3 Menţiuni
Secţiunea
“Sportul în
imaginaţia
copiilor”
1 Locul II
Secţiunea
informatică –
scratch
1 Menţiune

Liceul de Artă “I. Sima”
I.S.J.Sălaj
Centru de Cultură
Judeţean Sălaj
Primăria Zalău

1 Premiul II

58

Concursul
internaţional
interdisciplinar
„Cupa Crisius”
editia a XIV-a,
Chişineu-Criş,
jud.Arad

59

Concursul
naţional „Viva la
musica” ediţia a
XIX-a, Zalău

concurs

12 mai
2017

60

Concursul
judeţean de
majorete
„Alegria” ediţia
a VII-a, Zalău

concurs

14 mai
2017

61

Festivalul
Naţional al
Ştiinţei ediţia a
X-a, Zalău

62

63

64

65

Concursul de
interpretare a
cântecului
popular
„Mândru cântec
sălăjean” ediţia
a X-a Zalău
Concursul
naţional „Daruri
pentru ziua
Pământului”
Alexandria
Simpozionul –
concurs
naţional „Apa,
izvor al vieţii şi
al cunoaşterii
europene”,
ediţia a VIII-a,
Feteşti
Concursul
Naţional
„Simbolul

concurs

Capitolul V

Asociaţia Alegria Zalău

1 loc.I
3 Locul II
1 Locul III

20 mai
2017

I.S.J.Sălaj
Cons.Jud.Sălaj
Primăria Mun.Zalău
C.C.D.Sălaj
C.T.”A.P.I.”Zalău

Secţiunea
postere
1 Menţiune

concurs

26-28 mai
2017

Centrul de Cultură și
Artă a Judeţului Sălaj
Consiliul Judeţean
Sălaj
Clubul “Rotary” Zalău

2 Premiul I
2 Premiul II
1 Premiul III
1 Menţiune

concurs

Aprilie 2017

Palatul Copiilor
Alexandria
I.S.J.Teleorman

2 Premiul I
2 Premiul II

festival

Liceul Tehnologic de
Industrie Alimentară
Feteşti
Jud.Ialomiţa
I.S.J. Ialomiţa

simpozion

31 martie
2017

concurs

Martie 2017

120

Clubul Copiilor Horezu
I.S.J.Vâlcea

1 Premiul I

6 Premiul I
4 Premiul II
2 Premiul III
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66

67

68

69

70

71

72

73

Primaverii”,
martie ,
C.C.Horezu
Concursul
interjudeţean
de îndemânare
şi abilităţi
practice, ediţia
II-a, Slatina
Concursul
regional
„Călătorie în
lumea ştiinţei,
popas la porţile
artei” ediţia a Va, Victoria
Concursul
naţional
„Automobilul
între DA şi NU”,
ediţia aVIII-a,
Rm.Vâlcea
Festivalul de
muzică uşoară
„BEST POP
ROCK”, ediţia a
II-a, Tg. Neamţ
Concursul
interjudeţean
BIOCHIM,
ediţia a VII-a
Dej
Simpozionul
regional
„Natura –
prietena mea”,
ediţia a XI-a,
Olteniţa
Concursul
internaţional de
muzică şi teatru
„The sound of
music Oradea”,
ediţia a IV-a,
Oradea
Concursul
interjudeţean
de informatică
„Floare de
Lotus”, ediţia a
XVII-a, Oradea
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Capitolul V

30 mai
2017

Palatul Copiilor “Adrian
Băran” Slatina
M.E.N.
I.S.J. Olt

2 Locul I
1 Locul II

concurs

15-16 mai
2017

Liceul Teoretic “Ion
Cadru Drăguşanu”
Victoria
M.E.N.
I.S.J. Braşov

4 Locul I
1 Locul II

concurs

10 iunie
2017

Li.Tehnologic “Căpitan
Nicolae Pleşoianu”,
Rm.Vâlcea
I.S.J. Vâlcea

1 Premiul II

festival

10-11 iunie
2017

Primăria oraşului Tg.
Neamţ
Primăria Roman
Consiliul Judeţean
Neamţ
I.S.J. Neamţ

1 Premiul I
1 Trofeu

concurs

12-13 mai
2017

Clubul Copiilor Dej
Palatul Copiilor Cluj
I.S.J. Cluj

1 Premiul I
1 Premiu III
2 premii speciale

simpozion

14 aprilie
2017

Clubul Copiilor Olteniţa
I.S.J.Călăraşi
Primăria mun.Olteniţa

3 Locul I

concurs

17-18 iunie
2017

Live Muse Art Oradea
Liceul Greco-catolic
“I.Maniu” Oradea

1 Premiul I

concurs

10-15 iunie
2017

concurs

Palatul Copiilor Oradea
I.S.J. Bihor
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3 Premiul I
2 Premiul II
2 Premiul III
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74

75

76

77

78

79

80

Concursul
naţional
„Chimia –
Ştiinţă sau
magie?”,ediţia a
VI-a,Mediaş
Concursul
naţional de
ecologie,
dedrologie şi
protecţia
mediului, ediţia
a XIV-a, Zalău
Concursul
interjudeţean
de educaţie
pentru mediu
„Cărări
vrâncene”,
ediţia a XI-a,
Focşani
Concursul
internaţional de
navomodele şi
artă vizuală
„Toate pânzele
sus”, ediţia a
VI-a, Medgidia
Concursul
naţional de
protecţia
mediului „Viată,
verde, viitor”
ediţia a XII,
Brăila
Concursul
internaţional
„Copii, salvaţi
planeta
albastră”ediţia
a XIII-a
Concursul
Naţional de
muzică uşoară
„Junior Music
Fest” ediţia a
III-a Braşov
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concurs

Iunie 2017

Clubul Copiilor Mediaş
I.S.J.Sibiu
Palatul Copiilor Sibiu

2 Menţiuni
speciale

concurs

10 iunie
2017

Palatul Copiilor Zalău
M.E.N.
I.S.J. Sălaj

2 Premiul I

concurs

Iulie 2017

Clubul Copiilor Focsani
I.S.J. Vrancea
Palatul Copiilor Focşani

1 Premiul I

concurs

6-12 august
2017

Clubul Copiilor
Medgidia
M.E.N.
I.S.J. Constanţa
P.C.Constanţa
Primăria Mun.Medgidia

4 Loc. II
8 Loc. III
4 Menţiuni

concurs

Iunie 2017

Palatul Copiilor Brăila
MEN
I.S.J. Brăila

2 Premiul III

concurs

26-29
aprilie 2017

Palatul Copiilor
Târgovişte – filial
Moreni
ISJ Dâmboviţa
Asociaţia Terra RO-SA

Premiul III
Premiu special

concurs

1-2
septembrie
2017

Asociaţia Culturală Kids
Music Production
Braşov

Premiul I

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei
Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

81

Ziua Națională
a României

culturală

1
decembrie
2016

82

Mihai
Eminescupoetul național

culturală

17 ianuarie
2017
122
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Recitare de
poezii
83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Cupa ”Moș
Crăciun”
Tenis de masă
Cupa “1
Decembrie”
minifotbal
Concursul
regional
“Europa unită Europa
noastră”
Concursul
regional
“Tinere
speranțe” –
Tenis de masă
Campionatul
European de
Karate -Batumi
– Georgia.
Cupa Zalăului ,
ediția a XIII-a
Zalău
Openul
Bihorului –
Oradea
Cupa României
la Karate – Tg.
Secuiesc
Cupa Toamnei
– Baia Mare
Stagiu de
pregătire –
Șimleu Silvaniei
Cupa “Moș
Nicolae”Șimleu Silvaniei
Stagiul
Ardealului
Karate- Brașov
Festivalul
național de
folclor Cânt și
joc pe
Hartibaciu-

22
decembrie
2016
2
Decembrie
2016

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei/ Asociația
Sportivă Cesilva
Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei/ Asociația
sportivă Rapid Jibou

culturală

11 Mai
2017

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

6 premii I, 3
premii II, 1
premiu special

sportivă

17 iunie
2017

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

4 premii I, 3
premii II, 4 premii
III, 3 mențiuni

Concurs de
Karate
Internaționa
l
Concurs de
Karate Zonal

Noiembrie
2016

Concurs de
Karate Internaționa
l
Concurs de
KarateNațional

Octombrie
2016

Concurs de
KarateZonal
Seminar de
nivel
județean
Concurs de
karateJudețean
Seminar de
Karate Național
Concurs Național

Noiembrie
2016

Federația Mondială de
Shotokan; Federația
Georgiana de Karate /
Federația Română de
Karate
D.J.T.S.Sălaj;C.S.Ome
ga Șimleu Silvaniei /
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
D.J.T.S. Bihor
,I.S.J.Bihor Palatul
Copiilor din Oradea /
C.S. Shogunul Oradea
Federația Română de
Karate; Comisia WSF
România / D.J.T.S.
Covasna ; C.S. Tanko
C.S.Condor/D.J.T.S.Ma
ramureș

sportiva

sportiva

Octombrie
2016

Octombrie
2016

Noiembrie
2016

C.S.Omega/Clubul
Copiilor Șimleu
Silvaniei
C.S.Omega;D.J.T.S.Săl
aj/ Clubul Copiilor
șimleu Silvaniei
Federatia Română de
Karate;Comisia WSF
România
Casa de Cultură a
orașului Agnita
Centrul de Îndrumare al
Culturii Sibiu

Decembrie
2016
Decembrie
2016
Decembrie
2016

123

1 premiu III

Loc I.-1
Loc II.- 2
Loc III. -1

Loc. I-12
Loc II-14
Loc III-14
Loc I-1
Loc II-4
Loc III-8
Loc I-6
Loc II-3
Loc III-2
Loc I-1
Loc II-7
Loc III-8
Promovare la
grade de nivel
mediu
Loc I-11
Loc II-13
Loc III-9
Promovare la
centura neagră
Loc II-1
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Agnita Jud.
Sibiu
Realizarea
vidioclipului
Rolnic Denisa
Spectacol
dedicat Zilei
Pensionarilor

Filmare

Octombrie
2016

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

Spectacol

Octombrie
2016

Spectacol
dedicat Zilei
Naționale a
României

Spectacol

Decembrie
2016

Festivalul
Național “Asta-i
datina
străveche”
Oradea
Participarea
Ansamblului
Barcăul la
emisiune la
HORA TV
Concert de
Colinde –
Șimleu Silvaniei
Cupa Toamnei
ȘimleuluiȘimleu Silvaniei
Pentru tine
mamă dragă

Concurs
Național

Decembrie
2016

CAR pensionari
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
Primăria Orașului
Șimleu Silvaniei
Casa de Cultură a
Orașului Șimleu
Silvaniei
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
Asociația Pro Bambini

Filmări

Decembrie
2016

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

Concert

Aprilie 2016

Concurs

Octombrie
2016

Biserica Greco Catolică
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

Spectacol

Martie 2017

Clubul Copiilor
Comitetul de părinți

Diplome

Concursul
Național de
interpretare
vocală și
104
instrumentală
”Tradiții
Silvane”-Șimleu
Silvaniei
Festival
Internațional de
folclor ”La
Fântâna
105
Dorului”-Șimleu
Silvaniei

Concurs
Național

Aprilie 2017

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
Primăria și Consiliul
Local Șimleu Silvaniei
Asociația Culturală La
Fântâna Dorului

Locul II-2
Locul – III-1

Festival
Internaționa
l

Iulie 2017

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei
Primăria și Consiliul
Local Șimleu Silvaniei
Asociația Culturală La
Fântâna Dorului
Centrul de Cultură și
Artă Sălaj

Locul I-2
Locul II-1
Locul III-1
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97

98

99

100

101

102

103
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Loc I-1
Loc II-1
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107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Festivalul
Național de
folclor ”Călușul
românesc” Slatina
Festival
Concurs
Național
”Batca”Drăgășani
Concurs
Național de
Folclor” Lină
Chiralină”Brăila
Concurs
județean
”Voces
Primavera”Zalău
Concurs
Național ”Luță
Ioviță”Caransebeș
Concurs
Național din
Comoara
satuluiTimișoara
Concurs
Național
”Bobocel de la
Bacău”
Festivalul
Concurs
Național „Vasile
Conțiu”– TG.
Mureș
Festivalul
Național de
Folclor ”Iosif si
Cosmin
Golban”
Concurs
Național de
turism ”Să ne
cunoaștem
litoralul”Năvodari
Concurs
interjudețean
de karting –
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FestivalConcurs
Național

Iunie 2017

Palatul Copiilor Slatina

Locul I-2
Locul II-4

Festival
Concurs
național

Iunie 2017

Clubul Copiilor
Drăgășani

Locul I-3
Locul II-3
Locul III-2

Festival
Concurs
Național

August
2017

Palatul Copiilor Brăila

Concurs
județean

Mai 2017

Liceul de Artă Ioan
Sima Zalău

Trofeul
Festivalului
Locul I-1
Locul II-1
Locul III-1
Locul I-2

Concurs
Național

Aprilie 2017

Primăria Orașului
Caransebeș

Locul III-1

Concurs
Național

Iunie 2017

Primăria Orașului
Timișoara

Locul III-1

Concurs
Național

Iulie 2017

Primăria Orașului
Bacău
Asociația Culturală

Locul I-1
Locul II-2

Concurs
Național

Iulie 2017

Primăria Orașului TG.
Mureș

Mențiune

Concurs
National

August
2017

Primăria Orașului
Timișoara
Centrul de Cultură și
Artă Timișoara

Mențiune

Concurs
Național

August
2017

Asociația Tabăra
Victoria

Locul I-1
Locul II-2
Locul III-2

Concurs
județean

Iunie 2017

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

Locul II-1
Locul III-2
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Cupa
Performanței
Concurs
117 Național ”Pui de
Brad”
Concurs
Național de
118 Ecoturism
”Danubius”
Brăila
Campionatul
119 Național- Pitești
Cupa
120 MaramureșuluiBaia Mare
Campionatul
121 Mondial- Varna
Bulgaria
Cupa Crissius –
122 Chișineu Criș
Cupa Șimleului123 Șimleu Silvaniei
Cupa
124 Performantei –
Șimleu Silvaniei
Cupa Good
125 DragonMarghita

Concurs
național

Iunie 2017

Clubul Copiilor
Întorsura Buzaului

Locul II-1
Mențiune

Concurs
național

Iulie 2017

Palatul Copiilor Brăila

Locul III-2
Mențiune

Concurs
Național de
Karate
Concurs
Regional
de Karate
Concurs
Internaționa
l de Karate
Concurs
Internaționa
l de Karate
Concurs
Regional
de Karate
Concurs
Regional
de Karate
Concurs
Regional
de Karate

Martie 17

Federația Română de
Karate

Martie 17

D.J.S. maramureș

Aprilie 2017

Federația Mondială de
Karate

Locul I – 1
Locul II -2
Locul III - 2
Locul I – 7
Locul II -8
Locul III -13
Locul III - 1

Mai 2017

Clubul Copiilor
Chișineu Criș

Mai 2017

C.S.Omega și Clubul
Copiilor Șimleu
Silvaniei
Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

Iunie 2017

C.S. Good Dragon și
D.J.S. Bihor

Iulie 2017

Locul I -1
Locul II – 9
locul III - 11
Locul I – 5
Locul II -8
Locul III – 14
Locul I – 10
Locul II – 10
Locul III – 16
Locul I -9
Locul II -10
Locul III – 5.

5.5. Activităţi educative desfăşurate de Pedagogii Şcolari, anul şcolar 2015-2016
Perioada
Nr.crt.
Activitatea desfăşurată
desfăşurării
Responsabili
activităţii
11 Noiembrie
1.
„Balul bobocilor” pentru elevii interni
Pedagogii școlari
2016
Urmărirea și discutarea situației la
2.
Permanent
Pedagogii școlari
învățătură a elevilor interni
„Cu colinda prin vecini” – mersul cu
15 Decembrie
3.
Pedagogii școlari
colinda pe la internatele din Zalău
2016
Pedagogii școlari
4.
Întâlniri cu Poliția de Proximitate
Semestrial
Polițiștii
6 Decembrie –
Moș Nicolae
5.
Cine festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă
2016
Pedagogii școlari
8 Martie-1 Iunie
2017
Pedagogii
6.
Întâlniri cu cadrele medicale din școală
Semestrial
Asistentele medicale
126
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7.

Întâlniri cu bibliotecarele din școli

Semestrial

Pedagogii școlari
Bibliotecara

8.

Activități sportive pe terenul de sport și în
sala de sport

Permanent

Pedagogii școlari

9.

Vizită la Muzeul de Istorie și Artă - Zalău

Decembrie 2016

Pedagogii școlari

Permanent

Pedagogii școlari

Permanent

Pedagogii școlari

10.
11.

Întreținerea spațiilor verzi din jurul
internatului
Adunarea și selectarea deșeurilor (hârtii,
plastic)

5.6. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare
Calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, anul şcolar 2016-2017
Nr.
crt.

1.

2.

Activitatea propusă

“Săptămâna prevenirii criminalităţii” –
activităţi de prevenire a delicvenţei
juvenile, a criminalităţii, educaţie rutieră
etc. - parteneriat cu Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Sălaj, Biroul de Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii
Consiliul judeţean al elevilor – alegerea
preşedintelui şi biroului executiv cu cei 5
directori de departamente

Felul
acţiunii
(locală,
judeţeană)

Participanţi

Locală,
judeţeană

Elevii
claselor IXII

sept.-oct.2016
Toate unităţile
şcolare din
judeţul Sălaj

Locală,
judeţeană

Preşedinţii
Consiliilor
elevilor din
licee şi şcoli
generale

CJE: nov.2016
la Colegiul
Național
“Silvania” Zalău

Perioada şi
locul
desfăşurării

4.

Săptămâna Educaţiei Globale –Tema –
“Egalitatea trebuie să fie reală!”

Locală,
judeţeană

Elevii
claselor IXII

5.

”Prevenirea violenţei în mediul şcolar”
- Proiecte educative

Locală,
judeţeană

Elevii
claselor IXII
Elevii
claselor IXII

14-18.11.2016
(evaluare SEG)
Palatul
Copiilor/Cluburile
Copiilor
Toate unităţile
şcolare
Semestrul I
Toate unităţile
şcolare
Decembrie 2016
Toate unităţile
şcolare

Locală
judeţeană

Elevii
claselor VXII

Decembrie 2016
Toate unităţile
şcolare

Locală,
judeţeană

BEX – ul
Consiliului
județean al
elevilor

Decembrie 2016

6.

7.

8.

”1 Decembrie- Ziua Naţională a
României” -masă rotundă, dezbateri,
concursuri
”9 Decembrie- Ziua Constituţiei”- masă
rotundă, dezbateri -”Paralelă între
Constituţia României şi Constituţia Uniunii
Europene”
”Consilier pentru o zi”- Preşedintele
Consiliului Elevilor participă la Primărie la
ultima şedinţă a Consiliului Local din luna
decembrie ; Consiliul Județean al Elevilor
participă la ultima şedinţă a Consiliului
Judeţean Sălaj

Locală
judeţeană
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Patrulele şcolare de circulaţie –
activitate în colaborare cu reprezentanţii
Poliţiei rutiere

Locală
Judeţeană

Elevii
claselor IXII
Consiliului
judeţean al
elevilor
Directorii

”Patrula de Reciclare” - Program
Naţional de educaţie de mediu, colectare
de deşeuri electrice

Locală
judeţeană,
naţională

Elevii
claselor
I-XII

”Ziua europeană 112”-activități de
informare preventivă

Județean

Elevii
claselor
I-XII

12.

”Ziua protecției civile”-activități
dezinformare preventivă ”Ziua porților
deschise”

Județean

Elevii
claselor
I-XII

13.

”Patrule școlare de circulație”activitate în colaborare cu Poliția
Rutieră Sălaj

Local
Județean

Elevii
claselor
V-VIII

”Ziua europeană 112”-activități de
informare preventivă

Județean

Elevii
claselor
I-XII

15.

”Ziua protecției civile”-activități
dezinformare preventivă ”Ziua porților
deschise”

Județean

Elevii
claselor
I-XII

16.

Concurs Național ”Mesajul meu
antidrog”

Județean
Național

Elevii
claselor
V-XII

17.

Săptămâna Școala altfel :”Să știi mai
multe, să fii mai bun!”

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

18.

Concurs Național de proiecte ale
Consiliilor Elevilor-”Parteneriat în
educație,prezent și perspective”

Județean
Național

Elevii
claselor
V-XII

19.

”Ziua Pământului”-activități dedicate
protecției mediului

Județean

Elevii
claselor
I-XII
și grădinițe

10.

11.

14.

128

Capitolul V

Săptămânal
Toate unităţile
şcolare

Pe parcursul
semestrului I și
II, al anul şcolar
2016-2017
Toate unităţile
şcolare
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Semestrial,
Februarie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Semestrial,
Februarie 2017
Toate școlile din
municipiul zalău
și din județ
Semestrial
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Februarie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Februarie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Martie-Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
17.10.201609.06.2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ/
Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și
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An școlar 2016-2017

Concurs Național ”Reviste școlare”

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

21.

Concurs Național « Tinere condeie »

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

22.

”Eco-școala”-concursuri și excursii pe
teme ecologice

Local
Județean

Elevii
claselor
I-XII

23.

Concurs național ”Alege!este dreptul
tău”

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

24.

Concurs Național de creație
literară,artistică-”Să spunem NU
VIOLENȚEI !”

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

25.

Ziua Internațională a Mediuluidezbateri,concursuri

Local

Elevii
claselor
I-XII

26.

Concurs Național „Proiecte de mediu”

Județean
Național

Elevii
claselor
I-XII

27.

Concurs Național ”Cu viața mea apăr
viața”

Județean
Național

Elevii
claselor
V-VIII

28.

Concurs Național ”Prietenii
pompierilor”

Județean
Național

Elevii
claselor
V-VIII

29.

”Universul copilăriei fericite”-expoziție
de artă plastică,desene pe

Local

Elevii
claselor

20.

129

Capitolul V
județ,Palatul
Copiilor
Aprilie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Mai-August
2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ
Mai-August
2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și
județ,Palatul
copiilor
Aprilie-Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și
județ,Palatul
copiilor
Martie-Iulie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și
județ,Palatul
Copiilor
Martie-AprilieMai 2016
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și
județ,Palatul
Copiilor
Iunie 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ,
Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ,
Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
Zalău și județ,
Mai 2017
Școlile și liceele
din municipiul
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asfalt,serbări și concursuri dedicate
zilei de 1 Iunie

I-XII

30.

”Serbarea Abecedarului” -activități
cultural-artistice

Local

Elevii
claselor
P-IV

31.

”Patrule școlare de circulație”activitate în colaborare cu Poliția
Rutieră Sălaj

Local
Județean

Elevii
claselor
V-VIII

32.

Concurs Național de proiecte antidrog
”Împreună”

Județean
Național

Elevii
claselor
IX-XI

Zalău și
județ,Palatul
Copiilor
1 Iunie 2017
Toate școlile din
municipiul Zalău
și din județ
Iunie 2017
Toate școlile din
municipiul zalău
și din județ
Săptămânal
Liceele din
municipiul Zalău
și din județ
Mai-August
2017

5.7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 2017 (CAEN)
Nr.
Denumirea
crt.
proiectului
1.
Festivalul
Internațional de
folclor pentru
românii de
pretutindeni ”La
Fântâna Dorului”
2.
Festivalul
Internațional de
folclor și
meșteșuguri
tradiționale
„Someș,
cântecele tale”
3.
Festivalul
Național al
Științei-Zalău
4.
Concurs Național
de Consiliere
Școlară prin
Artterapie
„Exprimă-te
liber!”

5.

Festival -Concurs
Național de
cultură populară

Domeniul
Cultural-artistic:
folclor, tradiţii,
obiceiuri

Organizator
Clubul Copiilor
Șimleu Silvaniei

Cultural-artistic:
Clubul Copiilor
folclor,tradiţii,obiceiuri Jibou

Stiinţific

Cultural-artistic:arte
vizuale

Cultural-artistic:
culturi și civilizații

Perioada de
Loc de
desfășurare desfășurare
Iulie 2017
Șimleu
Silvaniei

August 2017

Inspectoratul
Mai 2017
Școlar Județean
Sălaj
Centrul Județean Iunie 2017
de Resurse și de
Asistență
Educațională
Sălaj și Centrul
Județean de
Asistentă
Psihopedagogică
Sălaj
Clubul Copiilor
Aprilie 2017
Șimleu Silvaniei
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Jibou

Zalău
Zalău

Șimleu
Silvaniei
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6.

7.

8.

româneasca
”Tradiții”
Concursul
Naţional de
ecologie,
dendrologie şi
protecţia mediului
Concurs
Internațional
„Oriunde și
oricând, prieteni”
Concurs Național
de matematică
„Teodor Topan”
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Ecologie-protetecţia
mediului

Palatul Copiilor
Zalău

Iunie
2017

Zalău

Cultural artistic: arte
vizuale

Grădinița cu
Program
Prelungit Nr. 2
Șimleu Silvaniei
Școala
Gimnazială
Silvania Șimleu
Silvaniei

Aprilie 2017

Șimleu
Silvaniei

August 2017

Șimleu
Silvaniei

Interdisciplinar

5.8. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2017
(CAERI)
Nr.
Denumirea proiectului
Crt.
1
Concurs național
Toamna-un cântec în
culoare

2

3

4

5

Concurs național cu
participare internațională
de ecologie Școala++,un
pas spre un mediu curatDansul florilor
Concurs național
Sărbătoarea Paștelui prin
ochi de copil
Concurs național Ouă
Hazlii
Concurs național
Copilărie fericită în
Dumbrava minunată

6

Concurs național
Simfonia primăverii

7

Concurs național Arată-mi
INTEGRITATE! Show me
INCLUSION!

Perioada de
Organizator
desfășurare
noiembrie
Grădinița cu
2017
Program
Prelungit Nr.3
Șimleu
Silvaniei
mai 2017
Grădinița cu
Program
Prelungit Ion
Creangă
Zalău
aprilie 2017 Grădinița cu
Program
Prelungit
Piticot Cehu
Silvaniei
aprilie 2017 Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.1
Zalău
iunie 2017
Grădinița cu
Program
Prelungit
Dumbrava
Minunbată
Zalău
iunie 2017
Școala
Gimnazială
Nr.1 Plopiș
iunie 2017
Centrul Școlar
pentru
Educație
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Loc de
Domeniul
desfășurare
Șimleu
CulturalSilvaniei
artistic, arte
vizuale
Zalău

Ecologie şi
protecţia
mediului

Cehu
Silvaniei

Cultural artistic
– folclor,
tradiţii,
obiceiuri

Zalău

Culturalartistic,
vizuale

arte

Culturalartistic,
vizuale

arte

Zalău

Plopiș
Zalău

Culturalartistic,
literatură
Educaţie
civică,
voluntariat,
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8

Concurs național Șanse
egale

iunie 2017

9

Concurs național Din
suflet,pentru mama

martie 2017

Concurs interjudețean de
chimie și fizică Știința
pentru toți
Concurs regional de tenis
de masă Tinere Speranțe
Concurs regional de
lucrări artistice și eseuri
Europa unită-Europa
noastră
Concurs regional
Reciclăm, nu aruncăm

iunie 2017

14

Festival-concurs
interjudețean Petale-n
vânt

iunie 2017

15

Festival-concurs
interjudețean Răsună,
mândru răsună...

februarie
2017

16

Festival-concurs
interjudețean Și eu trăiesc
alături de tine

mai 2017

17

Simpozion interjudeţean
Învățământ de calitate în
școala românească

iunie 2017

18

Concurs interjudețean
iunie 2017
Solidari pentru o lume mai
bună

10

11
12

13

iunie 2017
mai 2017

iunie 2017

Incluzivă
Zalău
Centrul Școlar
pentru
Educație
Incluzivă
Șimleu
Silvaniei
Școala
Gimnazială
Silvania
Șimleu
Silvaniei
Școala
Gimnazială
Nr.1 Panic
Clubul Copiilor
Cehu Silvaniei
Clubul Copiilor
Cehu Silvaniei
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Șimleu
Silvaniei

proiecte
caritabile
Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile

Șimleu
Silvaniei

Culturalartistic,
vizuale

Panic

Știinţific

Cehu
Silvaniei
Cehu
Silvaniei

Sportiv

Grădinița cu
Program
Prelungit
Prichindel
Jibou
Colegiul
Tehnic
Alesandru
Papiu Ilarian
Zalău
Școala
Gimnazială
Nr.1 Plopiș

Jibou

Ecologie şi
protecţia
mediului

Zalău

Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.1
Zalău
Centrul Școlar
pentru
Educație
Incluzivă
Șimleu
Silvaniei
Centrul Școlar
pentru
Educație
Incluzivă
Zalău

Zalău

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Cultural artistic
– folclor,
tradiţii,
obiceiuri
Cultural artistic
– folclor,
tradiţii,
obiceiuri
Știinţific
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Plopiș

Șimleu
Silvaniei

Zalău

arte

Cultural–
artistic, culturi
şi civilizaţii

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
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19

Simpozion național
Alimentația mea de azi,
sănătatea mea de mâine

iunie 2017

Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.1
Zalău

Zalău

20

Conferință națională Fii
European și promovează
educația de gen!

noiembrie
2017

Grădinița cu
Program
Prelungit Ion
Creangă Zalău

Zalău

21

Concurs interjudețean
Împreună putem face
diferența

iunie 2017

Șimleu
Silvaniei

22

Festival-concurs
Revenirea la tradițiile
românești prin artă și
meșteșug
Festival-concurs Europa
contemporană-unitate în
diversitate

septembrie
2017

Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.2
Șimleu
Silvaniei
Liceul
Tehnologic
Nr.1 Surduc

Zalău

24

Concurs interjudețean
Iarna-creație, fantezie,
veselie

decembrie
2017

25

Concurs național Viva la
musica

mai 2017

26

Concurs național
Împreună în diversitate și
multiculturalitate

august
2017

Colegiul
Tehnic
Alesandru
Papiu Ilarian
Zalău
Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.3
Șimleu
Silvaniei
Liceul de Artă
Ioan Sima
Zalău
Școala
Gimnazială
Nr.1 Pericei

27

Concurs interjudețean
Zâmbet de copil

iunie 2017

Pericei

28

Concurs interjudețean
Eco adolescenții-Eco
teens!

iunie 2017

29

Concurs regional Fii
autentic! Promovează
patrimoniul județului tău!

iunie 2017

30

Concurs interjudețean
Zâmbet fermecat/
Varazsmosoly

iunie 2017

Școala
Gimnazială
Nr.1 Pericei
Liceul
Tehnologic
Voievodul
Gelu Zalău
Liceul
Tehnologic
Mihai Viteazul
Zalău
Inspectoratul
Școlar
Județean Sălaj

23

octombrie
2017
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Surduc

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Culturalartistic, arte
vizuale

Cultural artistic
– folclor,
tradiţii,
obiceiuri
Cultural–
artistic, culturi
şi civilizaţii

Șimleu
Silvaniei

Culturalartistic, arte
vizuale

Zalău

Culturalartistic
–
muzică
Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Culturalartistic, arte
vizuale
Ecologie şi
protecţia
mediului

Pericei

Zalău

Zalău

Cultural–
artistic, culturi
şi civilizaţii

Zalău

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
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Proiect social ABC-ul
sănătății

iunie 2017

32

Concurs intejudețean
Firma de exercițiu, o
rampă de lansare în
carieră

mai 2017

33

Concurs regional Viața
are prioritate

mai 2017

34

Concurs regional de
karate Cupa performanței

iunie 2017

Grădinița cu
Program
Prelungit Nr.2
Șimleu
Silvaniei
Colegiul
Tehnic
Alesandru
Papiu Ilarian
Zalău
Colegiul
Tehnic
Alesandru
Papiu Ilarian
Zalău
Clubul Copiilor
Șimleu
Silvaniei

Capitolul V
Șimleu
Silvaniei

Zalău

Zalău

Șimleu
Silvaniei

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Tehnic

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile
Sportiv

5.9. Programul Național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 2016-2017
Programul Național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” 2016-2017 s-a derulat
la nivelul județului Sălaj începând din: 17.10.2016-09.06.2017
Au fost implicate în acest program 387 de unități de învățământ (PJ-uri și structuri), 6 unități
de învățământ particulare, 37057 de elevi și 3350 de cadre didactice. Monitorizarea proiectării și
derulării activităților specifice programului „Școala Altfel” a constatat orientarea înspre activităţi
cultural-artistice, tehnice, știinţifice, sportive, educație pentru cetățenie democratică, educaţie pentru
sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţie a mediului,abilităţi de viaţă (inclusiv
educație rutieră, reacții corecte în caz de cutremur /incendiu etc.), activități ce au fost valorificate prin
participarea la competiția națională „O activitate de succes în „Școala altfel” 2017 și competiția
interjudețeană Asociația Top Formalis Oradea în colaborare cu ISJ Bihor „Școala altfel Campionii”.
Pentru faza județeană a Competiției Naționale „O activitate de succes în „Școala altfel”
2016 au fost înscrise 10 unități de învățământ. Pentru faza națională a competiției au fost selectate
activitățile desfășurate de 7 unități de învățământ,după cum urmează:

REZULTATELE LA FAZA JUDEŢEANĂ
A COMPETIŢIEI NAȚIONALE “ŞCOALA ALTFEL” 2017

1.

DOMENIUL CULTURAL

Nr.
crt.

Titlul activităţii

Organizator

Locul

1.

Concurs național ”VIVA LA MUSICA”, ediția
a XIX-a

Liceul de Artă ”Ioan Sima”
Zalău

I
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DOMENIUL ARTISTIC

Nr.
crt.

Titlul activităţii

Organizator

Locul

1.

“CEA MAI FRUMOASĂ MASCĂ”

Școala Gimnazială
”Corneliu Coposu” Zalău

I

DOMENIUL CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ

3.
Nr.
crt.

Titlul activităţii

1.

„ÎMPREUNĂ PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITĂȚI”

2.

„SOLIDARITATE ÎNTRE ARTÃ ŞI
DIZABILITATE”

3.

,,AVEM FIECARE UN LOC PE TERRA"

Organizator

Locul

Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Zalău

I

Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivã Şimleu
Silvaniei
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr.1 Zalău

II
III

DOMENIUL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS

4.
Nr.
crt.

Titlul activităţii

Organizator

Locul

1.

„SOARE, AER ȘI MIȘCARE- SĂNĂTATE
PENTRU FIECARE”

Școala Postliceală
Sanitară ”Christiana”
Zalău

I

DOMENIUL ABILITĂȚI DE VIAȚĂ

5.
Nr.
crt.

Titlul activităţii

Organizator

Locul

1.

„SĂ ACȚIONĂM CORECT ÎN SITUAȚII DE
URGENȚĂ”

Liceul Tehnologic
”Voievodul Gelu” Zalău

I

5.10. Analiza rezultatelor elevilor la olimpiadele și concursurile școlare naționale Evenimente Naționale organizate de M.E.N.C.Ș. și Parteneri în anul școlar 2016-2017
În urma desfășurării etapelor județene ale concursurilor naționale extrașcolare , participarea
elevilor sălăjeni la olimpiadele și concursurile școlare , etapele naționale , se prezintă astfel:
1. Concurs naţional pe teme de protecţia consumatorilor „Alege! Este dreptul tău” la
Năvodari, jud. Constanța,
➢ Colegiul Tehnic “A.P.I.” Zalău și Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei MENȚIUNE-Locul III pe echipaj,Regiunea N-V
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2. Concurs național „Educaţie rutieră – educaţie pentru viaţă” la Târgoviște, jud. Dâmbovița
➢ Școala Gimnazială “Horea” Șimleu Silvaniei și Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei
- MENȚIUNE –Locul V pe echipaj,Regiunea N-V
3. Proiect educativ „Avocatul elevului” la Băișoara, jud. Cluj
➢ Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău - MENȚIUNE pe Regiunea N-V
4. Concurs de eseuri pe teme de consiliere în carieră pentru elevi „Next Generation - zece”
la Baia Mare, jud. Maramureș
➢ Colegiul Național “Silvania “Zalău - MENȚIUNE pe Regiunea N-V
5. Concurs național „Reviste şcolare şi jurnalistică” la București
➢ Școala Gimnazială “Porolissum “Zalău - MENȚIUNE pentru revista școlară
“GÂNDURI...”
➢ Școala Gimnazială Nr.1 Marca - MENȚIUNE pentru revista școlară “ECOURI”
6. Concurs naţional de creaţie literară „Tinere Condeie”la Iași
➢ Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău - LOCUL II
5.11. Activitatea consilierilor educativi
Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare, proiectată de
MEN,în fiecare unitate școlară (PJ) există funcția de coordonator pentru proiecte și programe
educative-consilier educativ- ceea ce reprezintă o certitudine în recunoașterea importanței pe care a
dobândit-o latura formativă a învățământului românesc.
Pe parcursul anului școlar 2016-2017, în cadrul întâlnirilor metodice a fost puternic conturată
solicitarea cadrelor didactice de a fi sprijinite normativ în optima realizare a sarcinilor impuse de
statutul coordonator pentru proiecte și programe educative. În urma rapoartelor de activitate ale
coordonatorilor pentru proiecte și programe, rapoarte cu rol principal de asigurare eficientă a
feeback-ului, a fost realizată în scop de diagnoză și ca punct de pornire, ANALIZA SWOT care
evidențiază punctele tari și punctele slabe, oportunitățile și amenințările privind acest domeniu de
acțiune:
Puncte tari:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Creșterea numărului de activități specifice domeniului educației formale și nonformale;
Promovarea actului educațional în comunitate prin mediatizarea tuturor activităților educative
derulate la nivelul unităților de învățământ;
Încheierea de contracte de parteneriat-colaborare cu instituții publice deconcentrate, ONG-uri,
autorități locale, în vederea promovării și derulării unor activități educative la standarde europene;
Particularizarea activităților realizate în acord cu calendarul evenimentelor naționale și
internaționale;
Identificarea corectă a priorităților activității educative, în funcție de specificul școlii și în
consonanță cu legislația în vigoare;
Realizarea corespunzătoare a documentelor specifice activității de planificare a activității
educative;
Organizarea și funcționarea eficientă a Comisiei pentru activități extracurriculare la nivelul
unităților de învățământ;
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Consultarea permanentă și colaborarea adecvată cu Consiliului Consultativ Județean al Elevilor
Sălaj;
Dezvoltarea competențelor elevilor cu privire la managementul proiectelor;
Consolidarea relației dintre școală și ceilalți actori implicați în activitatea specifică domeniului;
Transferul de metode didactice neconvenționale centrate pe elev, utilizate în cadrul activităților
educative.

Puncte slabe:
▪
▪
▪
▪

Insuficienta popularizare a activității educative în rândul comunității și în mass-media;
Identificarea redusă a posibilităților de finanțare extrabugetară a activităților educative;
Spații insuficiente sau inadecvate (în unele unități de învățământ) pentru desfășurarea de
manifestări cultural-artistice sau sportive cu participarea unui număr mare de elevi;
Schimbările continue de cadre didactice care ocupă funcția de coordonator de proiecte și
programe educative.

Oportunități:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Disponibilitatea membrilor comisiei de activități educative de a valorifica toate resursele
disponibile pentru desfășurarea activităților;
Implicarea elevilor în procesul decizional specific domeniului;
Buna colaborare cu autoritățile din mediul rural în desfășurarea activităților educative;
Amplasarea unităților de învățământ în zone cu tendințe de creștere a populației școlare;
Implicarea reprezentanților mass-media în derularea programelor educative;
Unicitatea și valoarea fiecărui elev;
Existența proiectelor și a programelor europene;
Oferta educațională diversă și calitatea crescută a actului educațional prin perspectiva
descentralizării și a concurenței pe piața educației;
Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activități extrașcolare;
Valorificarea voluntariatului în diverse acțiuni.

Amenințări:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Implicarea redusă a părinților și a comunităților locale în activitățile extracurriculare;
Număr mic de cadre didactice implicate în activitățile educative (în unele școli);
Insuficienta motivare a elevilor și a cadrelor didactice implicate în activități cultural-artistice
datorată imposibilității pregătirii și finalizării adecvate a acestor activități;
Inconsistența/incoerența cadrului legislativ care reglementează și certifică activitatea educativă
școlară și extrașcolară;
Dezavantajul creat de programele școlare încărcate și de particularitățile școlilor;
Posibilități reduse pe termen lung de a evidenția/recompensa activitatea educativă a profesorului,
desfășurată cu elevii în afara orelor de curs;
Interesul relativ scăzut al elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în școală.

Activităţi educative desfăşurate în anul şcolar 2016-2017
▪
▪
▪

Ziua Mondială a Educaţiei- 5 octombrie 2016
Activităţi de consiliere şi sprijin acordate Consiliului Judeţean al Elevilor Sălaj
Pregătire echipajului pentru Concursul Naţional "Toamna baladelor”2016
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Pregătirea şi lansarea proiectului"Ce facem cu bateriile uzate” coordonat de Direcţia de Protecţie
a Mediului
Pregătirea concursului cu tematică antiviolenţă organizată de IPJ Sălaj pentru Consiliul Judeţean
al Elevilor Sălaj
Lansarea în şcoli a concursului pe tema drepturilor copilului "Familia Ta”, coordonat de FRCCF
Pregătirea Conferinţei Interregionale a Elevilor organizată de Consiliul judeţean al Elevilor Sălaj
Spectacole organizate de: 1 Decembrie 2016, 24 Ianuarie 2017
Festivalul regional de tradiţii şi obiceiuri de Crăciun
Spectacole de Crăciun
Activităţi aniversare 15 Ianuarie 2017 în cinstea poetului Mihai Eminescu
Monitorizarea programelor educaţionale „Stil de viaţă sănătos”
Activităţi educative în cadrul “Săptămânii altfel: Să ştii mai multe,să fii mai bun!”
Postarea proiectelor educative pe platforma MEN - „O activitate de succes în săptămâna Şcoala
altfel!” 2016-2017

Parteneriate educaționale - proiecte și programe educative desfășurate în anul școlar 20162017 pe baza de protocol încheiat la nivel județean de ISJ Sălaj
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Programul educațional național “Educație pentru sănătate în școala românească”;
Programul educațional “Educație pentru cetățenie democratică”;
Programul educațional “Școala Părinților”;
Programul educațional de educație ecologică “Eco-școala”;
Programul educațional de prevenire a violenței în școli „Să spunem STOP VIOLENȚEI!”;
Programul educațional “Mesajul meu antidrog”, ”Împreună „
“Let`s do it, Romania”-campanie națională de ecologizare;
Proiect județean în colaborare cu Muzeul de Istorie și Artă Sălaj-„Tradiții și obiceiuri strămoşeşti”;
Proiectul “Tinerii împotriva violenței”;
“Ziua bolilor rare” (în colaborare cu Asociația Prader-Willy);
Programul educațional “Săptămâna educației globale”;
Proiectul de educație ecologică „ecOprovocarea” (în colaborare cu Asociația „Viitor plus”şi
Tenaris Silcotub Zalău);
Parteneriat educațional cu ISU “Porolissum” Sălaj-Educație civică;
Parteneriat educaţional cu Serviciul Rutier Sălaj-Educaţie rutieră
Parteneriat educațional RoRec-“Patrula de reciclare” (în colaborare cu Primăria Municipiului
Zalău);
Proiect educațional ” ECOlimpiada elevilor”;
Proiect educațional „Tinerii în viața comunității-comunicarea socială” (în parteneriat cu Consiliul
Național al Elevilor, Ministerul Educatiei Naționale, ARDOR Oltenia și ARDOR Dobrogea);
Proiect educațional “Lupta împotriva traficului de persoane” (în parteneriat cu MEN);
Proiect educațional “Spun NU traficului de persoane!” (în parteneriat cu CPECA Sălaj);
Proiect educațional “Zâmbet pentru copii ”-acțiuni de voluntariat și educative.
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Imagini reprezentative din activităţile consilierilor educativi
din anul şcolar 2016-2017:
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CAPITOLUL VI
PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
În anul şcolar 2016-2017, compartimentul de proiecte educaționale cu finanțare europeană
al ISJ Sălaj a aplicat o strategie centrată pe următoarele direcţii de acțiune:
PROIECTARE/Asigurarea cadrului calitativ al implementării activităților dezvoltate în
cadrul proiectelor și programelor europene;
▪ ORGANIZARE ŞI CONDUCERE OPERAȚIONALĂ/ Creșterea capacității de absorbție a
fondurilor europene prin intermediul proiectelor și programelor transnaționale;
▪ INFORMARE ŞI COMUNICARE/ Accesibilizarea informațiilor referitoare la oportunități de
finanțare prin programe și proiecte cu finanțare europeană;
▪ CONSILIERE/ CONSULTANŢĂ/ Creșterea expertizei în scrierea și managementul
proiectelor.
▪ MONITORIZARE/ Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare și
evaluare adresate beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectelor și programelor desfășurate
în școli
▪ DISEMINARE ȘI EXPLOATARE/ Diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor cu
scopul de a le optimiza valoarea și a le spori impactul.
În anul școlar 2016-2017 s-au înregistrat următoarele activități și rezultate:
▪

6.1. ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI
▪ Actualizarea bazei de date a compartimentului de proiecte educaționale la nivel judeţean,
întocmirea documentelor manageriale, alegerea consiliului consultativ;
▪ Organizarea rețelelor locale de multiplicare a informației privind proiectele europene în 90%
din școlile județului Sălaj prin responsabilii de proiecte;
▪ Informarea pe diferite canale: e-mail, site-ul www.isjsj.ro a inspectorilor, a directorilor, a
responsabililor comisiei de proiecte din școli despre oportunitățile de finanțare prin programe și
proiecte europene, acțiuni, termene limită, concursuri și competiții;
▪ Existența unui multiplicator EURODESK și organizarea unor evenimente de informare
Erasmus+/Eurodesk/POCU pe bazinele Zalău (2), Jibou (1), Cehu Silvaniei (1), Șimleu Silvaniei
(1) la care au luat parte un total de 227 participanți (elevi, cadre didactice, directori, inspectori)
din 16 unități școlare din mediul urban și 17 unități școlare din mediul rural (Buciumi, Ortelec,
Sărmășag, Crasna, Gâlgău, Sîg, Pericei, Ip, Marca, Chieșd, Halmășd, Plopiș, Surduc, Vîrșolt,
Hereclean, Agrij, Treznea);
▪ Formarea resursei umane din judeţ la nivel local prin cursul derulat cu sprijinul CCD cu titlul
”Scrierea proiectelor europene Erasmus+ Teorie și practică” la care au participat 320 de cadre
didactice, directori, inspectori formați și certificați, instruirea coordonatorilor echipelor pentru
olimpiada națională de argumentare și gândire critică "Tinerii dezbat„ ediția 2017 (21-22.0329.03.2017) la Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău;
▪ Participarea unui număr de 7 profesori de la diferite școli la stagii de formare în țări europene
(Austria, Spania, Ungaria, Italia), 1 director la Tabăra de leadership pentru profesori şi instructori
de dezbateri organizată de ARDOR, inspectorul pentru proiecte la reuniunea de instruire a
inspectorilor organizată de ARDOR (martie, 2017, București), 2 reprezentanți ai județului au
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participat la Conferița de valorizare ”Învață și dă mai departe”, organizată de ANPCDEFP, în
noiembrie 2017 la București;
Consilierea directorilor şi a cadrelor didactice interesate cu ocazia inspecţiilor tematice sau
generale şi la solicitarea acestora;
Temele pentru care a fost solicitată consultanţă au fost: eligibilitate, organizarea comisiei de
proiecte, structura portofoliului, documente, surse de informare, vizibilitatea proiectului, pregătire
pedagogică și lingvistică pentru mobilitate, scriere de proiect, implementare de proiect în
consorțiu, completare formular de candidatură;
Întocmirea documentației și raportarea la termen a activităților realizate la nivel județean și
național către ISJ, ANPCDEFP, MEN;
Existenţa unor unităţi şcolare cu o cultură a proiectelor europene dezvoltată (Colegiul Național
”Simion Bărnuțiu” Şimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Şcoala
Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Zalău, Liceul Pedagogic
„Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău);
Existența unui interes crescut pentru depunerea de aplicații și derularea de proiecte europene
în zonele defavorizate (Liceul Tehnologic “Octavian Goga”, Școala Gimnazială ”Lucian Blaga”
Jibou), Scoala Gimnazială "Corneliu Coposu"Zalău, Liceul Tehnologic" Ioan Ossian”ȘimleuSilvaniei) și rural (Școala Gimnazială Nr.1 Ip, Liceul Tehnologic "Cserey - Goga"Crasna);
Existența unor proiecte de parteneriat derulate de: Colegiul Național „Silvania” Zalău, Liceul
Tehnologic Nr.1 Sărmășag, Școala Gimnazială ”Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei, Școala
Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț, Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău
cu școli din alte țări europene (Olanda, Ungaria, Italia) finanțate din alte resurse decât Erasmus+;
Depunerea a 16 aplicații pentru programul ERASMUS+ dintre care 10 proiecte au fost aprobate
spre finanțare cu un buget total de 465 673,00 euro;
Creșterea numărului de proiecte de mobilitate aprobate în domeniul învăţământului profesional
şi tehnic (VET) și al celor de parteneriat strategic în domeniul educație școlare KA2;
Depunerea a 4 proiecte cu finanţare nerambursabilă POCU, axa prioritară 6 programele: ”Școala
pentru toți” și ”Profesori motivați în școli dezavantajate”, elaborate în parteneriat având ca
parteneri asociați unităţile de învăţământ: ”Horea” Șimleu Silvaniei, Pusta, Șamsud, Poiana
Blenchii Buciumi, Pusta, Sinmihaiu Almasului, Fildu de Mijloc, Rus, Zalha, Românași, Centru
Școlar de Educație Incuizivă Șimleu-Silvaniei, Dragu, ”Ioachim Pop” Ileanda şi diverşi parteneri
din mediul cultural, economico-social pe probleme de educaţie, de exemplu cu primăriile din
Șimleu Silvaniei, Sînmihaiu Almașului și Șamșud, CCD Sălaj, CJRAE Sălaj, Asociația ”Prader
Willi” Zalău;
12 licee din județul Sălaj au depus aplicații în cadrul proiectului ROSE, dintre care 3 licee în
runda 1 și 9 licee în runda II;
Continuarea colaborării ISJ Sălaj cu Academia din Créteil, Franța, astfel, în anul școlar 20172018, Inspectoratul Școlar județean Sălaj va fi centru de formare în cadrul unui proiect de
mobilitate Erasmus+ KA1 "Mobilités pour l'amélioration du climat scolaire (MAX)" aprobat în
2017în Franța;
Interes şi participare la proiecte eTwinning (Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou, Școala
Gimnazială ”Porolissum” Zalău, Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, Școala Gimnazială nr.1 Vîrșolț);
Desfășurarea în bune condiții a etapei judeţene a concursurilor și competițiilor specifice
organizate de ISJ Sălaj: « Made for Europe » și Olimpiada națională « Tinerii dezbat »;
Activitățile de diseminare realizate au folosit canale și metode offline și online astfel: articole în
presa locală: ”Magazin Sălăjean”, ”Sălăjeanul”, ”Graiul Sălajului”, ”Szilagysag”, în revista de
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specialitate ”Tribuna învățământului”, ”Școala Noastră”, reviste ale școlilor, interviuri la
emisiunea ”Profesorul răspunde” la postri locale de televiziune ”Sălajeanul TV”,ZTV, radio Cluj,
broșuri ale proiectelor, conferințe și comunicate de presă, conferință de valorizare, site-ul școlii,
site-ul proiectului, pagini de facebook, pliante, broșuri trimestriale, ateliere de lucru, prezentări
PPT, pliante, etc. prezentate atât în mediu formal cât și informal;
Punerea în aplicare de proceduri specifice domeniului: Procedură mobilități (PO64), , Procedură
de diseminare (PO65), Procedură de monitorizare (PO66);
Monitorizarea proiectelor derulate prin vizite de monitorizare în cinci unități școlare: Școala
Postliceală Sanitară Zalău, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, Colegiul Național „Simion
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic nr.
1 Nușfalău, ocazie cu care au fost identificate exemple de bune practici și s-au evidențiat prin
recomandare către ANPCDEFP proiectele derulate de Colegiul Național „Simion Bărnutiu”
Șimleu Silvaniei și Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei;
Organizarea la nivel județean a Săptămânii europene a Tineretului și a unui flashmob cu un
total de 1339 participanți din care și peste 500 în municipiul Zalău (09.05.2017);
A crescut interesul părinților în susținerea activităților ca beneficiari indirecți ai proiectelor
derulate în școli.

PUNCTE SLABE
▪ Existența unui număr mare de școli fără cod PIC, mai ales în mediul rural;
▪ Număr restrâns de școli care au depus aplicații prin programul Erasmus+ pe domeniul Tineret;
▪ Secțiunea destinată compatimentului de proiecte și programme de pe site-ul www.isjsj.ro nu a
fost restructutată;
▪ Nerespectarea de către unele școli a procedurilor de mobilitate și diseminare existente la nivel
județean;
▪ Slaba promovare și diseminare prin evenimente a proiectelor la nivel județean și național ;
▪ Lipsa transparenței în implementarea proiectelor precum și a vizibilității acestora în școală ;
▪ Raportarea deficitară, incompletă și cu întârziere de către unele școli a situațiilor solicitate;
▪ Lipsa de competențe adecvate pentru inițierea, scrierea și imanagementul proiectelor europene
în școală;
▪ Lipsa de competențe lingvistice minimale ale unor cadre didactice privind utilizarea unei limbi
străine;
OPORTUNITĂȚI
▪ Colaborarea cu reprezentanți ai ISJ Sălaj, ANPCDEFP, CCD Sălaj, CJRAE Sălaj, alte organizații
în vederea formării cadrelor didactice interesate pentru depunerea unor aplicații de succes;
▪ Posibilitatea de a încheia parteneriate cu diferite instituţii şi organizaţii, agenți economici în
proiecte educaţionale la nivel naţional şi european;
▪ Existenţa unei oferte diverse de programe, proiecte şi competiții cu finanțare europeană pentru
valorizarea rezultatelor proiectelor (Made for Europe, Școala europeană, Lider european,
Ambasador european, etc);
▪ Posibilitatea de dezvoltarea a competențelor de argumentare, gândire critică și antreprenoriat
ale elevilor prin programul internațional Junior Achievement și Olimpiada națională ”Tinerii
dezbat”;
▪ Existența strategiei DEOR la nivelul regiunii Nord-Vest;
▪ Extinderea surselor de finanțare prin introducerea programului SEE din fonduri norvegiene și
creșterea bugetului programului Erasmus+ pentru proiectele de formare profesională.
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AMENINTĂRI
▪ Inerția sistemului de învăţământ românesc în faţa provocărilor europene;
▪ Limitarea cofinanțării de către MEN a proiectelor din fonduri structurale și implicit absorţia
scăzută a fondurilor europene destinate educaţiei şi formării profesionale;
▪ Nerespectarea, de către evaluatori, a Metodologiei de evaluare și selecție pentru proiectele
POCU;
▪ Dezamăgirea și descurajarea cadrelor didactice ale căror proiecte nu au fost aprobate;
6.2. SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A PROIECTELOR EDUCAȚIONALE EUROPENE
6.2.1. Programul ERASMUS+
▪ Proiecte Erasmus+ aprobate spre finanțare la selecția 2017
Acţiunea KA1:
a) Proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare
Nr.
Nr. de
Şcoala
Localitatea
Titlul proiectului
crt.
referinţă
2017-1-RO01- Școala Gimnazială
Șimleu
Pași europeni spre
1.
KA101-036634
"Silvania"
Silvaniei
școala viitorului
2.

2017-1-RO01KA101-035962

Şcoala Gimnazială
„Gheorghe Lazăr”

Zalău

3.

2017-1-RO01KA101-036220

Colegiul Tehnic
„Iuliu Maniu”

Şimleu
Silvaniei

Profesori creativi-elevi
motivați
Mai putin stres, mai mult
succes! - Gestionarea
stresului in mediul scolar

b) Proiecte de mobilitate în domeniul învăţământului profesional şi tehnic (VET)
Nr.
Nr. de
Şcoala
Localitatea Titlul proiectului
crt. referinţă
Liceul Tehn. Nr.1 Surduc,
Surduc
2017-1Liceul Tehn. Nr.1 Nușfalău,
Nușfalău
Erasmus+, Noi
RO011.
Liceul Tehn. ”Gheorghe Pop Cehu
oferim ca rezultate
KA102de Băsești”
Silvaniei
competența!
036610
Cehu- Silvaniei
2017-1RO01Liceul Tehnologic
Vocational
2.
Zalău
KA102"Voievodul Gelu"
Inclusion Step
036326
2017-1Azi elevi, mâine
3.
RO01Colegiul Tehnic
Șimleu
buni profesioniști
KA102”Iuliu Maniu”
Silvaniei
prin experiențe de
036227
învățare europene
2017-1RO01Liceul Tehnologic
Quality European
4.
Sărmășag
KA102Nr. 1 Sărmășag
Practice for VET
036342
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Valoare
grant/Euro
21.770,00
12.285,00
13.395,00

Valoare
grant/Euro

94.212,00

41.620,00

63,060,00

60.811,00
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Acțiunea KA2: Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară
Nr.
Nr. de referinţă
Şcoala
Localitatea
Titlul proiectului
crt.

Valoare
grant/Euro

1.

2017-1-RO01KA219-037259

Liceul Tehnologic
”Octavian Goga”

Jibou

Outdoor Learning –
Real Learning!

32.920,00

2.

2017-1-RO01KA219-037340

Școala Gimnazială
“Silvania”

Șimleu
Silvaniei

Journeys Outline
Youth

109.300,00

3.

2017-1-PL01KA219038643_2

Școala Gimnazială
”Lucian Blaga”

Jibou

MMA, or Magic
Maths Around,time

16.300,00

Proiecte Erasmus+ derulate în anul şcolar 2016-2017
Nr.
Număr de
Denumire instituţie
Titlu proiect
Crt.
referință
Colegiul Tehnic ”Iuliu
BEST - Bridges in
2016-1-RO011 Maniu” Șimleu
Europe for Students
KA102-023937
Silvaniei
Training
Școala Gimnazială
2015-1-RO01- European Value
2 ”Mihai Eminescu”
KA101-014355 Education
Zalău
ERASMUS+
Liceul Tehnologic nr. 2016-1-RO013
Pregătire pentru piața
1 Nușfalău
KA102-024012
muncii
▪

4

Liceul Tehnologic
„Mihai Viteazul”
Zalău

5

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

2015-It01Ka202-004728

6

Colegiul National
”Simion Bărnuțiu”
Șimleu Silvaniei

2015-1-RO01KA219-015157

7

Colegiul National
Simion Bărnuțiu
Șimleu Silvaniei

2016-1-RO01KA102-024040

8

Liceul Tehnologic
”Octavian Goga”
Jibou

9

Liceul Tehnologic
”Octavian Goga”
Jibou

2016-1-RO01KA219024478_1

Liceul Tehnologic
10 „Cserey- Goga”
Crasna

2016-1-RO01KA102-024012

2015-It01Ka202-004728

2016-1-ES01KA219024920_4

Tip de
proiect
Erasmus+
K1 pentru
elevi
Erasmus+
K1 pentru
profesori
Erasmus+
K1, VET
pentru elevi
Erasmus+
K2,
Go To Work In Europe
parteneriat
strategic
Erasmus+,
K2,
Go To Work In Europe
parteneriat
strategic
Erasmus+
Chemistry Experiments K2,
a European Approach parteneriat
strategic
Designing Webpages
K1, VET
Using Programming
pentru elevi
Environment
Erasmus +
Enriching Leisure
KA 219,
Lifestyle for
Parteneriat
European Youth –
Strategic doar
ELLEY
între școli
Erasmus +
Creative, Active,
KA 219,
Responsible
Parteneriat
Students in the Digital
Strategic doar
World”
între școli
Erasmus+,
Erasmus+ Pregătire
K1 VET
pentru piața muncii
pentru elevi
144

Coordonator
Partener
Ccoordonator

Coordonator

Coordonator

Partener

Partener

Coordonator

Coordonator

Partener

Coordonator

Partener
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11 „Ioan Ossian”
Șimleu Silvaniei
Liceul Pedagogic
12 “Gheorghe Șincai”
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▪
Nr.
Crt.
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KA102-024012 pentru piața muncii
CIV-CIL Competent in
2014-2-SK02Volunteering,
KA205-000364
Competent in Life
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Erasmus+,
K1 VET
pentru elevi
Erasmus +
KA 2 pentru
elevi

Partener

Partener

Proiecte eTwinning derulate în anul şcolar 2016-2017
Titlu proiect

Coordonator/
Partener

Liceul Tehnologic ”Octavian
Goga” Jibou
Liceul Tehnologic ”Octavian
Goga” Jibou
Liceul Tehnologic ”Octavian
Goga” Jibou
Școala Gimnazială
„Porolissum” Zalău

Grandparents Popular Games-Good
Games

Partener

Smile & Say Cheese!

Partener

The Defenders of Peace

Partener

Children’s Games Then andNnow

Partener

5

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

Grandparents and Traditions of
Differents Countries

Coordonator

6

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

Apa minune a naturii

Coordonator

7

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

We 4 Wildlife

Partener

8

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

Jingle Bells

Partener

9

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

Customs and Traditions ot Differents
Countris

Partener

10

Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț

Europe Geoparks

Partener

11

Școala Gimnazială Nr.1 Pericei

Christmas Cards Exchange 2016

Partener

12

Școala Gimnazială Nr.1 Pericei

Learning is Fun

Partener

13

Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd

New Generation, Old Tradition

1
2
3
4

Denumire instituţie

6.2.2. Alte proiecte europene derulate în anul şcolar 2016-2017
Nr.
Denumire
Tip de
Număr de referință
Titlu proiect
Crt.
instituţie
proiect
1
Colegiul Național
Together in a
Parteneriat
„Silvania” Zalău
9A4533C07D3FC475 colorful world
cu școli din
Ungaria
2
Colegiul Național
Raise up against Parteneriat
„Silvania” Zalău
3B9C28EA90782D15 violence
cu o școală
din Norvegia
3
Liceul Tehnologic
Sharing
Parteneriat
Nr.1 Sărmășag
Nr.3955/14.11.
Knowledge for
cu.LVO
2016
Success
Parkstad,
Olanda.
4
Școala
Porti Verzi –
Parteneriat
Gimnazială
Porți secuiești
cu CEECD
”Bathory Istvan”
Ungaria
Șimleu- Silvaniei
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Coordonator

Coordonator/
Partener
Coordonator

Partener

Partener

Partener
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6

Școala
Gimnazială
Nr. 1 Vîrșolț,
Școala
Gimnazială
Nr. 1 Pericei
Școala
Gimnazială
Nr. 1 Pericei

-

Liceul Reformat
„Wesselenyi”
Zalău
111/03.12.2016

7

Liceul Reformat
„Wesselenyi”
Zalău
62/10.03.2017

8

9

10

Liceul Reformat
„Wesselenyi”
Zalău

Liceul Reformat
„Wesselenyi”
Zalău

Liceul Reformat
„Wesselenyi”
Zalău

203/01.10.2016

1145 /03.02.
2017

950/15.01.2017
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Împreună în
Parteneriat
diversitate și
cu Fati di
multiculturalitate Speranza
Italia
Valorificarea
Parteneriat
resurselor proprii cu Liceul
Reformat din
Oradea,
Satu-Mare și
Szentendre,
Ungaria,
Experiențe
Schimb de
inedite
experiență
pentru elevi
cu Liceul
Reformat din
Miskolc,
Ungaria
Valențele culturii Parteneriat
maghiare în
Cu Liceul
bazinul Carpatic Reformat din
Bekes,
Ungaria
“Szólj ötágú síp” Proiect
educativ cu
Liceul
Reformat din
Miskolc,
Ungaria
Biblia în limba
Proiect
maternă- 500 de educativ cu
ani de la
Liceul
Reformație
Reformat din
Debrecen,
Ungaria

Partener

Partener

Partener

Partener

Coordonator

Coordonator

6.2.3. Proiectul ROSE (Romanian Secondary Education Project)
ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în
învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 și 2022.
În județul Sălaj proiectele din cadrul programului ROSE au fost depuse conform graficului,
neexistând dificultăți cu excepția următoarelor licee care din diferite motive nu au depus aplicații:
Liceul Ortodox ”Sf. Nicolae” Zalău, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Tehnic
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”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag, Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai”
Zalău.
Astfel, în runda I au fost depuse 3 proiecte toate aprobate și finanțate cu un buget total pentru
2017 de 182.258,00 lei din care s-a alocat pentru fiecare liceu prima tranșă, iar în runda II au fost
depuse 9 proiecte aflate în curs de evaluare.
a) Runda I
Nr.
Denumire unitate de
crt
învățământ
Colegiul Național ”Simion
1.
Bărnuțiu” Șimleul Silvaniei
2.

Liceul Tehnologic nr.1 Gîlgău

3.

Liceul Tehnologic ”Gheorghe
Pop de Băsești” Cehu Silvaniei

Denumire proiect
O nouă șansă spre
universitate
Elevi, dascăli și
comunitate, împreună
pentru viitor
Împreună pentru un
viitor de succes.

Total
b) Runda II
Nr.
Denumire unitate de învățmânt
crt.
1.
2.
3.
4.

Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu”
Jibou
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop”
Ileanda
Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian”
Șimleu-Silvaniei
Liceul cu Program Sportiv "Avram
Iancu" Zalău

Tranșa 1

Buget 2017
67.500,00

33.750,00

47.250,00

23.625,00

67.508,00

33.754,00

182.258,00

91.129,00

Denumire proiect
Împreună, elevi, profesori și părinți
spre performanță
Ne străduim împreună pentru un viitor
mai bun

Tip
grant
Mic
Mediu

Ne pregătim pentru viitorul nostru!

Mediu

Privind spre viitor

Mic

Proiect privind Învățământul Secundar
(ROSE)
Seriozitatea, munca, ambiția, reușita și
toleranța – viitor garantat (SMART –
VG)

5.

Liceul Reformat ”Wesselenyi” Zalău

6.

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu”
Zalău

7.

Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"
Zalău

Împreună construim cariere

Mediu

8.

Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău

Împreună pentru un viitor mai bun

Mic

9.

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”
Hida

Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu”
Hida - promotor al învățării creative și
recreative

Mic

6.3.

Mic
Mare

Implicarea în concursuri naţionale.

a. Made for Europe, este un concurs cu scopul de a valoriza rezultatele proiectelor
implementate în unităţile de învăţământ. Faza naţională a concursului a fost organizată la
Craiova, unde judeţul Sălaj a fost reprezentat de Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” din
Jibou, iar ISJ Sălaj a fost reprezentat în Comisia Naţională de evaluare de către inspectorul
școlar pentru proiecte educaționale.
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b. Şcoală europeană, este un concurs între instituţiile de învăţământ din România pentru
obținerea titlului de Scoală europeană. În aprilie 2017, evaluarea candidaturilor a fost
organizată de MEN la Buzău, iar ISJ Sălaj a fost reprezentat în Comisia Naţională de evaluare
de către inspectorul școlar pentru proiecte educaționale.
Județul Sălaj a avut o singură candidatură la acest concurs depusă de Grădinița cu Program
Prelungit ”Ion Creangă” Zalău.
c. Olimpiada – ”Tinerii dezbat”. În anul şcolar 2016-2017, faza județeană a fost organizată la
Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” din Zalău și au participat elevi de la: Liceul Pedagogic
„Gheorghe Șincai” Zalău, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Colegiul Național „Simion
Bărnuțiu”, Șimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic
„Mihai Viteazul” Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Național
”Silvania” Zalău.
Au fost acordate următoarele premii și mențiuni:
Secțiunea "Începători"
Echipe:
Premiul I – Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău, prof. Ardelean Carmen
Premiul II - Liceul Tehnologic „Ioachim Pop ”Ileanda, prof. Lazăr Silvia
Premiul III - Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, prof. Sîrca Ioana
Mențiune - Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, prof. Duma Simona
Individual pentru „Cel mai bun vorbitor„ :
Premiul I– Mureșan Izabela, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Premiul II – Haiduc Iulia, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei
Premiul III – Ardelean Crina, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu-Silvaniei
Mențiune – Pușcaș Adria, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău.
Secțiunea "Avansați"
Echipe:
Premiul I – Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Zalău, prof. Micle Călin
Premiul II - Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău, prof. Lung Aniela
Premiul III - Colegiul Național „Silvania”, Zalău, prof. Chiș Mirela
Individual pentru „Cel mai bun vorbitor„ :
Premiul I – Patronia Anita, Colegiul Național „Silvania” Zalău
Premiul II – Grec Oana, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău
Premiul III – Maroti Paul, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău
Mențiune – Pop David, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău
La etapa națională organizată la Piatra Neamț, în perioada 10-15 iulie 2017, județul Sălaj a fost
reprezentat, la ambele secțiuni (avansați și începători), de echipajele Liceului Pedagogic ”Gheorghe
Șincai” din Zalău.

148

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2016-2017

Capitolul VII

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ
Instituţie de învăţământ special integrat, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională (C.J.R.A.E.) Sălaj oferă, coordonează şi monitorizează serviciile educaţionale specifice
acordate copiilor/elevilor, cadrelor dicatice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor
accesul la o educaţie de calitate. C.J.R.A.E. oferă servicii specializate de consiliere psihopedagogică,
orientare şcolară şi profesională, terapie logopedică, mediere şcolară, informare şi formare continuă.
C.J.R.A.E. coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel judeţean activitatea:
▪ Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.)
▪ Centrului și Cabinetelor Logopedice Interşcolare (C.L.I.)
▪ Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională (S.E.O.S.P.)
▪ Mediatorilor școlari.
Obiectivele care guvernează activitatea C.J.R.A.E. sunt următoarele:
▪ Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor,
indiferent de particularităţile lor psiho-individuale şi sociale;
▪ Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de
potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;
▪ Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul îmbunătăţirii activităţii didacticoeducative;
▪ Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în
scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
▪ Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală - familie - comunitate, ca
bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor;
▪ Organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil,
anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
▪ Organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.
Activitatea complexă desfășurată prin intermediul structurilor subordonate pe parcursul anului
școlar 2016-2017, subliniază rolul important pe care acestă instituție îl are la nivelul județului.
VII.1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI
JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (C.J.A.P.) SĂLAJ
Profesorii consilieri școlari din C.J.A.P. Sălaj desfășoară activități ce urmăresc obiective
generale, care contribuie la dezvoltarea bio-psiho-socială a beneficiarilor: elevi, părinți, profesori.
Un rol important în realizarea cu succes a obiectivelor anterior menționate, îl au și activitățile
de coordonare și de monitorizare a activităţii lunare a consilierilor şcolari și a situaţiilor deosebite din
unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj, în care nu există cabinete de asistenţă
psihopedagogică.
De asemenea, consilierii școlari din C.J.A.P. Sălaj au realizat un număr considerabil de
activități de consiliere a elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor pe probleme psihopedagogice,
orientare şcolară şi profesională. Un real succes au avut și programele de prevenire şi diminuare a
factorilor comportamentali de risc inițiate prin intermediul C.J.A.P. Întâlnirile periodice pe probleme
de consiliere profesională cu profesorii de la cabinetele de asistenţă psihopedagogică pe teme de
interes, sub forma: comisiilor metodice, munca în echipă, abordări teoretice a unor teme de
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specialitate, jocuri de rol, au avut ca scop îmbogăţirea experienţei profesionale prin împărtăşirea
modelelor de bună practică (au avut loc 10 întâlniri în cadrul fiecărei comisii metodice și 7 întâlniri în
cadrul ședințelor de lucru). Directorul C.J.R.A.E. și consilierii școlari din C.J.A.P. au participat la
desfăşurarea unor anchete privind cazurile problematice ale unor elevi, la solicitarea Inspectoratului
Şcolar Județean Sălaj, la solicitarea unor unităţi şcolare sau părinţi şi au oferit intervenţie
psihopedagogică sau îndrumare profesională (Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Liceul cu
Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu). De asemenea, directorul
C.J.R.A.E., alături de profesorii psihologi C.J.A.P. au fost implicați la solicitarea Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj, în calitate de specialiști, în Inspecția Generală desfășurată la Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 12 Zalău, la Grădinițele cu Program Prelungit Nr. 2 și Nr. 3 din Șimleu Silvaniei și la
activitatea de jurizare a lucrărilor elevilor participanți la Festivalul Național al Științei.
Prin intermediul C.J.A.P. au fost implementate o serie de proiecte educaționale care au
determinat creșterea calității vieții participanților la actul educațional (elevi, părinți, profesori). Pot fi
amintite următoarele proiecte și campanii:
▪ Programul de consiliere în carieră „Motivați pentru carieră” - Explorarea opțiunilor și
resurselor personale ale elevilor prin metode moderne de consiliere în carieră, în scopul
orientării școlare și profesionale realizat în parteneriat cu Tenaris Silcotub, Consiliul Județean
Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Scopul general al proiectului de orientare școlară
și profesională a elevilor este acela de a oferi sistemului educațional, prin mijloace moderne,
posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VII-a din școlile din Municipiul Zalău,
Testul Toolkit și Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor, precum și
de a centraliza informațiile rezultate în cadrul platformei educaționale online AMN Insight,
urmând ca rezultatele obținute să constituie o bază de date relevantă, din punct de vedere
al intereselor și aptitudinilor elevilor, atât pentru mediul educațional, cât și pentru mediul
economic. La proiect au participat un număr de 584 de elevi de clasa a VII-a din cele 10
unități de învățământ din Municipiul Zalău. Elevii, cât și părinții acestora au participat la
activități de consiliere și orientare în carieră. Aceste activități s-au desfășurat într-un cadru
motivant, copiii și părinții beneficiind de protocol și materiale promoționale (rucsac, insignă,
pix, mapă). Cel mai însemnat beneficiu al acestor activități s-a concretizat într-un raport digital
complex pentru fiecare copil, obținut în urma parcurgerii testelor și chestionarelor din cadrul
platformei de evaluare. Până la finalul anului școlar fiecare elev a beneficiat de un total de 9
activități de consiliere colectivă și 2 activități de consiliere individuală, la care au participat și
părinții.

Programul de consiliere în carieră „Motivați pentru carieră”
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Proiectul educațional „Școala părinților”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ioniță
Scipione Bădescu” Sălaj. În cadrul acestui proiect consilierii școlari din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj
au oferit consiliere colectivă părinților pe teme de specialitate, solicitate de către aceștia.
Campanii sociale și umanitare de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate: „Săptămâna
legumelor şi fructelor donate” realizată în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune
Comunitară (au fost implicați 804 preșcolari și 3126 elevi de nivel primar, gimnazial, liceal şi
un număr de 255 cadre didactice voluntare, de la toate nivelele de învăţământ, din 25 de
unităţi şcolare din judeţ); „Ajută-l pe Moş Crăciun!” (în campanie s-au implicat un număr de
10 unităţi de învăţământ, 1637 elevi oferind cadouri unui număr de 684 preșcolari și elevi cu
condiţii sociale precare din județ).
Proiect de prevenire a traficului de persoane „Nu ești de vânzare - Alege pentru binele
tău!” realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj (activităţi în cadrul
proiectului: ateliere de lucru și flash-mob). La acest proiect au participat aproximativ 1000 de
elevi din Zalău și aproximativ 250 de elevi din Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou.

Proiect de prevenire a traficului de persoane, „Nu ești de vânzare - Alege pentru binele tău!”

▪

▪
▪
▪

Proiect județean de parteneriat educațional „Colind din suflet pentru suflet …” ediția a IVa, inițiat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, în parteneriat cu Liceul de Artă
„Ioan Sima” Zalău, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Casa de Cultură a
Sindicatelor Zalău;
Proiectul de prevenire a fenomenului de violență în familie „Schimbă povestea - Rupe
tăcerea!” realizat în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Sălaj.
Proiect de prevenire a consumului de droguri „Necenzurat” implementat în 9 unități de
învățământ de nivel gimnazial din județul Sălaj.
Proiectul de orientare în carieră - Târgul Ofertei Educaționale - „Paşi în carieră”. Elevii din
clasele a VII-a și a VIII-a au avut ocazia să obţină informaţii despre liceele şi colegiile din
judeţ care şi-au prezentat într-un mod original oferta educaţională. Reprezentanții liceelor și
colegiilor din Zalău au realizat „Marșul carierei”, activitate desfășurată în prezența
reprezentanților instituțiilor partenere și a unui impresionant număr de elevi de gimnaziu.
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Târgul Ofertei Educaționale – „Paşi în carieră”

▪

Concursul național de consiliere şcolară prin artterapie - „Exprimă-te liber!”, realizat în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj şi unităţile de
învăţământ din judeţ. Proiectul a fost cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale
2017, nr. 3248/14.02.2017 - Anexa 6 Domeniul G: Educație civică, voluntariat, proiecte
caritabile, poziția 321). În acest an școlar, tema concursului a fost Managementul conflictului.
La concurs au participat 108 elevi (57 elevi – participanți direcți și 51 elevi – participanți
indirecți) coordonați de către 70 de profesori din unități de învățământ de nivel gimnazial și
liceal, din județele: Alba, Bihor Bistrița-Năsăud, Brașov, București, Cluj, Covasna, Galați,
Gorj, Maramureș, Mureș, Iași, Satu Mare, Sălaj, Suceava și Timiș. Ca activitate cu profesorii,
în cadrul concursului, s-a realizat pentru prima dată un workshop cu participare la nivel
național, cu tema: „Bune practici artterapeutice utilizate în consilierea școlară”.

Concursul național de consiliere şcolară prin artterapie - „Exprimă-te liber!”

▪

Proiectele educaționale naționale realizate în parteneriat cu C.J.R.A.E. Cluj: „Stop bullyingului - Spune NU intimidării!” și „Exploratori în lumea emoțiilor”.
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Activitatea metodică „Ce înseamnă să fii un diriginte eficient?!” desfășurată de către
profesorul pedagog din cadrul C.J.A.P. Sălaj s-a adresat învățătorilor și profesorilor și a oferit
informații și strategii eficiente de optimizare a calității vieții elevilor din învățământul primar și
gimnazial.
Un rol important în îndeplinirea cu succes a obiectivelor activităților Centrului Județean de
Asistență Psihopedagogică îl are și implicarea în activitățile de formare și perfecționare continuă a
specialiștilor din cadrul centrului. Drept urmare, profesorii psihologi și pedagogi au participat la cursuri
de formare care să le asigure o bună pregătire profesională: Curs de formare profesională „Conflictul în relație: efecte asupra copiilor și adolescenților - probleme și intervenții”, organizat de
Colegiul Psihologilor din România; Simpozion Internațional Creativitate și inovație în activitatea
didactică desfășurat la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Secțiunea 2 - Diferențierea
curriculumului, atât pentru copiii cu CES – dizabilități, cât și pentru cei cu potențial ridicat de învățare,
titlul lucrării: „Diferiți, dar uniți! - Școala ține pasul cu nevoile tale”; Conferința - „Cum să ne ajutăm
copiii să-și dezvolte încrederea în sine” desfășurată în cadrul Proiectului Național - „Un părinte mai
bun”, inițiat de către Asociația pentru Formare și Dezvoltare Continuă Cluj.
Directorul C.J.R.A.E. și consilierii școlari din C.J.A.P. s-au implicat în calitate de voluntari în
proiectul educativ interjudețean „Zâmbet fermecat”, organizat de I.S.J. Sălaj în cadrul Strategiei
Naționale de Acțiune Comunitară - perioada noiembrie 2016 - iunie 2017 - proiect nominalizat în
C.A.E.R.I. nr. 26404/16.02.2017, poziția 1188.
De asemenea, directorul C.J.R.A.E. și profesorii din C.J.A.P. sunt metodiști ai I.S.J. Sălaj.
Pregătirea metodico-științifică și de specialitate a profesorilor din C.J.R.A.E este pusă în evidență și
de calitatea de formatori a acestora. Astfel, aceștia au elaborat și desfășurat cursul de formare a
cadrelor didactice Dezvoltarea strategiilor de învățare ale elevilor - „Să-i învățăm pe elevi să învețe”,
cursul fiind acreditat de către C.N.F.P., prin intermediul C.C.D. Sălaj, cu un număr de 16 credite
profesionale transferabile.
O preocupare deosebită a vizat promovarea imaginii instituţiei prin multiple activități:
▪ Publicarea unor materiale de specialitate în Revista C.J.R.A.E. - „De la mental la
comportamental în şcoală” - numărul 1-2/2016;
▪ Publicarea activității consilierilor școlari în cel de-al patrulea număr al anuarului C.J.R.A.E. „Experiență și profesionalism”;
▪ Postarea pe site-ul C.J.R.A.E. Sălaj și pe pagina de socializare a unor documente informative
și a unor imagini sugestive din cadrul proiectelor;
▪ Marketing educaţional – publicitate/diseminare (materiale informative oferite elevilor,
părinţilor şi cadrelor didactice pe teme de specialitate).
VII.1.1. Activităţi de consiliere realizate în cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă
psihopedagogică din judeţul Sălaj
Serviciile de consiliere și de asistență psihopedagogică sunt oferite în cadrul cabinetelor
școlare de asistență psihopedagogică din 84 de unităţi de învăţământ din județul Sălaj. În aceste
unități de învățământ își desfășoară activitatea un număr de 39 de consilieri școlari. Numărul
posturilor de consilieri școlari este semnificativ mai redus față de numărul de unități școlare
beneficiare, astfel încât, o mare parte dintre consilierii şcolari au arondate pentru desfășurarea
activității, două, până la patru unităţi de învăţământ. Un post de consilier școlar este alocat, din punct
de vedere legal, la un număr minim de 800 de elevi sau 400 de preșcolari.
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Activitatea cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică este coordonată de către
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P. Sălaj), în cadrul căruia există 3 posturi de
profesor consilier școlar.
În cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică s-a desfășurat pe parcursul anului
școlar 2016 – 2017, un număr mare de activități de consiliere cu elevii, părinții și profesorii după cum
se observă în Tabelul 1.
Tabel 1. Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor de asistenţă psihopedagogică
Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor de asistenţă psihopedagogică
Consiliere
Elevi
Părinţi
Profesori
individuală
2610
1251
854

Consiliere de
grup în cabinet

Nr.
grupuri
844

Nr.
elevi
2218

Nr.
grupuri
81

Număr total
activităţi

Consiliere de
grup la clasă

Nr. părinţi
267

Nr.
grupuri
85

Nr. profesori
277

Număr total beneficiari

Tematica abordată

17326

Autocunoașterea și
dezvoltarea personală,
Comunicarea eficientă,
Managementul
comportamentului,
Calitatea stilului de
viață, Planificarea
carierei

2866

Reprezentarea grafică a numărului de beneficiari ai serviciilor de consiliere psihopedagogică
individuală și de grup sunt prezentate mai jos:
Grafic a. Consiliere individuală
Număr beneficiari/categorii

2610

Elevi

Părinți

Profesori

1251

854

Profesori

Părinți

Elevi
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Grafic b. Consiliere de grup la cabinet
Număr beneficiari/categorii

844

2218

81
267
Elevi

Părinți
Număr de beneficiari

85
277
Profesori
Număr de grupuri

Consilierii școlari din cadrul cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică au realizat un
număr de 1131 îndrumări profesionale la cererea cadrelor didactice și un număr de 15198 activităţi
cu părinţii, pe tematici precum: disciplinarea pozitivă a copilului; comunicarea și relaționarea în
familie; dificultățile specifice adolescenților; alternative sănătoase de petrecere a timpului liber;
motivația pentru școală; școala părinților; programul copilului; utilizarea excesivă a rețelelor de
socializare; grupul de prieteni și influențele acestuia; opoziționismul și încăpățânarea; stresul legat
de evaluările școlare; orientarea în carieră a copilului.
Un alt domeniu important de activitate desfășurat de către consilierii școlari îl reprezintă
proiectele de prevenție și intervenție, 67 la număr. Aceste proiecte au contribuit la formarea unor
comportamente dezirabile, facilitând astfel, dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor față de
diverse situații cu care se confruntă în viața de zi cu zi.
Principalele teme abordate în cadrul proiectelor de prevenţie şi intervenţie derulate pe
parcursul anului școlar, au fost următoarele:
▪ prevenirea fenomenului violenței în mediul școlar, a absenteismului și a abandonului școlar;
▪ prevenirea consumului de substanțe (alcool, tutun şi droguri);
▪ prevenirea fenomenului discriminării și a rasismului;
▪ prevenția afectivității negative;
▪ prevenția fenomenului violenței domestice (violenţa în familie);
▪ activităţi de orientare școlară și profesională.
Consilierii școlari au realizat în unitățile de învățământ în cadrul cărora își desfășoară activitatea,
studii și proiecte de cercetare, care au vizat următoarele subiecte:
▪ Dezvoltarea competențelor socio-emoționale la preșcolari prin intermediul unui program
E.R.E.C. (grup țintă: grupe mari de preșcolari);
▪ Utilizarea T.I.C. în activitatea instructive-educativă cu preșcolarii (grup țintă: grupe de
preșcolari);
▪ Stresul perceput la serviciu (grup țintă: cadre didactice);
▪ Impactul activităților propuse și derulate în cadrul Programului „Școala altfel” în rândul elevilor
(grup țintă: elevi și cadre didactice);
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Dificultățile apărute în urma trecerii elevilor de la ciclul primar la ciclul gimnazial (grup țintă:
elevi ai claselor a V-a);
Fenomenul violenței în mediul școlar (grup țintă: elevi și cadre didactice);
Atitudinea elevilor și profesorilor din școlile de masă privind elevii cu cerințe educative
speciale;
Program de diminuare a comportamentelor agresive stimulate de mass-media, la copiii cu
vârste între 4 și 8 ani.

VII.2. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI ȘI
CABINETELOR ŞCOLARE LOGOPEDICE
Activitățile desfășurate de către profesorii logopezi din Centrele şi Cabinetele Logopedice
Interşcolare, urmăresc obiective generale care contribuie la dezvoltarea şi corectarea limbajului oral
şi scris.
Cei 11 profesori logopezi din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj au realizat activități de terapie
logopedică cu copiii de grupa mare şi cu elevii din clasele primare, care au fost depistaţi şi identificaţi
cu tulburări de limbaj şi/sau de comunicare. Un profesor logoped acoperă o zonă de
intervenţie/circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele
primare.
Părinţii copiilor/elevilor incluşi în activităţile de terapie logopedică, precum şi cadrele didactice
care au avut în grupă/clasă copii cu tulburări de limbaj şi de comunicare, au beneficiat de consiliere
logopedică.
Fiind o activitate complexă, terapia logopedică presupune depistarea, evaluarea,
identificarea, prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj şi/sau de comunicare şi se realizează
prin intermediul următoarelor activităţi principale:
▪ Evaluarea copiilor preşcolari din grupele mari care aparţin circumscripţiei logopedice;
▪ Evaluarea elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, din toate unităţile care aparţin
circumscripţiei logopedice. Au beneficiat de evaluare logopedică un număr de 3441 copii/elevi
(1318 preșcolari, 2123 școlari).
▪ Depistarea și înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare;
Numărul copiilor/elevilor evaluați logopedic

1318
Preșcolari
Școlari

2123

În urma evaluărilor logopedice, au fost depistaţi şi identificaţi cu tulburări de limbaj şi de
comunicare, un număr de 765 copii/elevi (357 preşcolari, 408 şcolari).
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Numărul copiilor/elevilor identificați cu tulburări de limbaj și/sau
de comunicare
357

Preșcolari
Școlari

408

Realizarea unor activităţi de logoprofilaxie cu copiii preşcolari şi cu elevii din clasele pregătitoare,
în vederea prevenirii instalării dificultăților de învățare a scris-cititului la vârsta școlară;
▪ Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare
școlară și socială;
▪ Corectarea tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare;
▪ Consilierea logopedică a părinţilor şi a cadrelor didactice, în abordarea personalizată a
copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare.
Pe parcursul anului şcolar 2016 -2017 au beneficiat de terapie logopedică 765 de preșcolari
și școlari mici. Cele mai frecvente tulburări de limbaj şi de comunicare identificate au fost
următoarele:
▪

Tulburări
Întârziere în
Dislalii
lexicoBâlbâială dezvoltarea Autism
grafice
limbajului

624

85

19

9

6

Alte
tulburări
Sindrom
Deficiență (rinolalie,
Hipoacuzie
Down
mintală bradilalie,
mutism
electiv)
7

5

6

4

Profesorii logopezi au desfăşurat o serie de activităţi care au avut menirea de a facilita terapia
logopedică:
Logoprofilaxia (170 de activități) s-a realizat cu scopul prevenirii instalării tulburărilor limbajului
oral/scris şi a constat în activităţi pentru:
• Dezvoltarea motricităţii aparatului fono-articulator la preșcolarii din grupele mici și mijlocii;
• Dezvoltarea auzului fonematic la preșcolarii din grupele mici și mijlocii;
• Însuşirea preachiziţiilor necesare limbajului scris-citit;
• Prevenirea tulburărilor limbajului scris-citit la elevii din clasele pregătitoare și la cei din clasa I;
• Prevenirea instalării dislexiei, disgrafiei la elevii cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare;
• Promovarea măsurilor de profilaxie prin imitarea unui model corect.
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Activități de logoprofilaxie
Activitățile de consiliere a factorilor educativi cu privire la intervenția specifică în afara
cabinetului logopedic (134 activități), s-au realizat cu scopul facilitării şi îmbunătăţirii demersului
terapeutic:
• Prezentarea în cadrul comisiilor metodice de la grădiniţe şi şcoli a rolului şi specificului activității
profesorului logoped;
• Consilierea individuală şi/sau colectivă a cadrelor didactice în vederea conştientizării importanţei
terapiei logopedice;
• Consilierea individuală a cadrelor didactice pentru abordarea individualizată a copiilor care
beneficiază de terapie logopedică, în scopul sprijinirii și completării demersului de corectare;
• Informarea cadrelor didactice cu privire la dificultățile de limbaj ale preșcolarilor/elevilor şi la
importanţa continuării exerciţiilor logopedice recomandate de către logoped, la grupă/clasă;
• Realizarea unor materiale informative privind profilaxia tulburărilor de limbaj și de comunicare
pentru cadrele didactice de la grădinițe și de la clasele pregătitoare.
Logopezii şcolari au pus accent pe consilierea părinților privind educarea limbajului (45 de
activități) realizând activităţi de consiliere logopedică cu privire la: importanţa terapiilor logopedice
la copiii/elevii cu tulburările limbajului oral/scris; diagnosticul și prognosticul diferitelor tulburări de
limbaj; importanța implicării efective și conștiente a părinţilor în terapia logopedică şi continuarea
exerciţiilor recomandate de către logoped acasă.

Ședință cu părinții
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Demersul terapeutic a fost sprijinit de materialele didactice și materialele informative pe care
le-au realizat profesorii logopezi: fişe logopedice, broșuri, planșe ilustrative, panouri, bannere, fișe
de lucru, materiale informative pentru copii, părinți și cadre didactice.

Materiale didactice realizate
În vederea perfecţionării şi dezvoltării profesionale, logopezii şcolari au participat la:
cercurile pedagogice organizate la nivelul C.L.I. În semestrul I a fost prezentată tema „Activitate de
logoprofilaxie cu elevi de clasa pregătitoare”, la Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, iar în
semestrul al II-lea s-a discutat tema „Tehnici și metode de corectare a sunetului R”, la Școala
Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău. Logopezii au fost implicați în activitățile comisiei metodice
organizate atât la nivelul C.J.R.A.E.- C.L.I. Sălaj, cât și în unitățile de învățământ unde își desfășoară
activitatea.
Profesorii logopezi au luat parte la un număr de 8 cursuri de formare și perfecționare continuă
pe teme de specialitate. Pe parcursul anului şcolar au fost implicați în 9 workshop-uri, au prezentat
sau au trimis materiale la 10 simpozioane județene/naționale.
Logopezii au publicat 10 articole în revista de specialitate a C.J.R.A.E. Sălaj - „De la mental
la comportamental în școală”, anul VI, nr. 1-2, 2016; și-au prezentat activitatea în paginile anuarului
C.J.R.A.E. Sălaj „Experiență și profesionalism” - 2015-2016.
Cei 11 logopezi au inițiat și au implementat proiectele: „Şcoala mea, şcoala ta, şcoala
tuturor”, „Măştile prieteniei” „Să dăruim din suflet“, „Poveștile anotimpurilor în cuvinte și culori”, „Vreau
să scriu corect!”, „Școala Părinților – S.O.S.! Ajutor, sunt părinte!”, „Carnavalul primăverii”, „Și eu știu
să citesc corect”, „Poveștile cuvintelor”.
Logopezii şcolari au colaborat la implementarea următoarelor proiecte şi concursuri iniţiate
de către C.J.R.A.E. Sălaj: Flash-mob „Nu ești de vânzare, alege pentru binele tău!”, „Săptămâna
legumelor și fructelor donate”, „Ajută-l pe Moş Crăciun!”, „Târgul Ofertei Educaţionale”, „Marşul
Carierei”, Concursul Naţional de Consiliere prin Art-terapie „Exprimă-te liber!”.
VII.3. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL ASISTENTULUI SOCIAL
Asistentul social din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj a desfășurat pe parcursul anului școlar 20162017 activități specifice de asistență socială școlară, activități desfășurate în calitate de secretar al
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, secretar al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
certificatelor de orientare școlară și profesională, membru al Serviciului de Orientare Școlară și
Profesională, ca și secretar al Consiliului de Administrație, secretar de redacție a revistei „De la
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mental la comportamental în școală”, activități impuse în calitate de membru în comisiile de recepție
și de inventariere a bunurilor instituției.
Dintre activitățile specifice domeniului asistență socială, precizăm: promovarea și
actualizarea site-ului pe domeniul asistență socială; colaborarea cu consilierii, logopezii și mediatorii
școlari pentru soluționarea unor probleme care au vizat promovarea și protecția drepturilor copiilor;
cooperarea cu asistenții sociali din cadrul unor unități administrativ-teritoriale în vederea sprijinirii
părinților/reprezentanților legali ai copiilor/elevilor de a întocmi dosarul necesar orientării școlare și
profesionale și în vederea punerii în aplicare a HG. 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor
aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale
speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de acordare a acestor sume
unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016; conceperea, coordonarea și desfășurarea unor
activități din cadrul proiectului județean „Școala ta, școala mea, școala tuturor”; participarea la flashmob-ul organizat de către C.J.R.A.E. Sălaj cu ocazia Zilei Internaționale de luptă împotriva traficului
de persoane; participarea la flash-mob-ul organizat cu ocazia zilei împotriva violenței domestice;
participarea, ca reprezentant al C.J.R.A.E. Sălaj în calitate de membru al juriului la Concursul
Național de Dans „Împreună pentru viitor” - etapa regională, din cadrul Strategiei Naționale de
Acțiune Comunitară, organizat la Dej - jud. Cluj; participarea la activități în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea accesului la servicii socio-medicale pentru persoanele cu dizabilități din județul Sălaj”;
participarea la evenimentele organizate de către unitate, precum Târgul Ofertei Educaționale „Pași
în carieră”; participarea la concertul caritabil „Colind din suflet, pentru suflet…” și Concursul Național
de Consiliere prin Art-terapie „Exprimă-te liber!”, etapa națională, publicarea unui articol de
specialitate în revista editată de unitate; prezentarea activității în cadrul anuarului „Experiență și
profesionalism”. Implicarea în activități de voluntariat în cadrul proiectului educativ interjudețean
„Zâmbet fermecat”, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, a făcut, de asemenea,
parte din activitățile realizate de către asistentului social.
Asistentul social a contribuit la sprijinirea mediatorilor școlari în vederea eficientizării muncii
acestora și a îmbunătățirii relației școală-familie-comunitatea în care își desfășoară aceștia
activitatea.
Ca și secretar al Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, asistentul social a realizat
următoarele activități: preluarea cererilor și a dosarelor de orientare școlară și profesională;
completarea dosarelor cu copii după documentele existente la dosarele copiilor încadrați într-un grad
de handicap, de la Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sălaj, până la modificarea legislației; pregătirea, convocarea și participarea la
ședințele comisiei; redactarea, înregistrarea și distribuirea certificatelor de orientare școlară;
arhivarea dosarelor și a documentelor de orientare școlară; invitarea părinților copiilor, unde situația
a impus, la întrunirea comisiei în vederea clarificării orientării școlare și profesionale pentru
copiii/elevii lor; întocmirea unei baze de date cu copiii orientați școlar la unitățile de învățământ din
județ și la unități din afara județului; raportarea lunară către Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Sălaj a situației orientărilor elevilor încadrați în grad de handicap, înspre unități
de învățământ special din alte județe, în regim intern; consilierea părinților pentru clarificarea deciziei
de orientare școlară a copiilor lor; pentru completarea dosarelor de orientare școlară și profesională,
s-a colaborat foarte bine cu unitățile școlare județene și din județele limitrofe care școlarizează elevi
proveniți din județul nostru; în vederea obținerii informațiilor inexistente la dosarele de orientare
școlară și profesională, s-a colaborat cu cadrele didactice și cu asistenții sociali, angajați ai
administrației locale, unde părinții/reprezentanții legali ai copiilor își au domiciliul, precum și cu unii
medici de familie sau de specialitate. Asistentul social a studiat dosarele elevilor cu C.E.S.,
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sintetizând informațiile din cadrul anchetelor sociale, pentru a putea fi cuprinse în cadrul Raportului
de Evaluare Complexă întocmit de către Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
Sălaj.
Permanent s-a ținut evidența orientărilor școlare și a tuturor activităților care se realizează în
acest sens, elaborând, semestrial și anual, Raportul de activitate al Comisiei de Orientare Școlară și
Profesională. A comunicat inspectorului pentru învățământul special situația orientărilor școlare în
conformitate cu criteriilor solicitate. A verificat, pentru validare, situațiile centralizatoare cu beneficiarii
pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, conform HG 423/2016 privind repartizarea pe județe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de acordare a
acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016, primite de la autoritățile
administrativ teritoriale prin I.S.J. Sălaj, comunicându-le acestora cele constatate în urma verificării.
VII.4. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL MEDIATORILOR ȘCOLARI
C.J.R.A.E. Sălaj a desfășurat și pe parcursul anului școlar 2016-2017, prin intermediul
mediatorilor școlari, activități specific de mediere școlară și anume: colectarea datelor despre toți
copiii din comunitatea de romi în care aceștia își desfășoară activitatea; furnizarea datelor necesare
recenzării corecte a copiilor, inclusiv a celor migranți; transmiterea unității de învățământ a tuturor
datelor colectate din comunitate, în scopul identificării soluțiilor optime pentru asigurarea accesului
egal la educație al copiilor; realizarea unei baze de date cu acești copii și actualizarea permanentă
a acesteia; monitorizarea permanentă a frecventării elevilor/copiilor din comunitate a procesului
instructiv-educativ; efectuarea de vizite la domiciliul elevilor care au înregistrat mai multe absențe;
analizarea situației și propunerea unor măsuri remediale; monitorizarea situației la învățătură a
elevilor din comunitate; sprijinirea cadrelor didactice în comunicarea cu clasele și părinții, pentru
facilitarea procesului de învățământ; informarea părinților/reprezentanților legali ai copiilor din
comunitate despre drepturile și serviciile educaționale disponibile (sociale, medicale, juridice);
participarea la implementarea unor proiecte derulate cu scopul prevenirii abandonului școlar și a
integrării copiilor proveniți din comunitate; participarea la ședințele cu părinții; medierea relațiilor între
părinți și cadrele didactice; colaborarea eficientă cu organizații nonguvernamentale și cu ceilalți
parteneri ai unităților de învățământ preuniversitar care au ca scop creșterea gradului de participare
la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale; angrenarea părinților în educația copiilor
și în viața școlii și sprijinirea școlii în desfășurarea activităților extrașcolare cu implicarea părinților;
participarea la cercul pedagogic al mediatorilor, la întâlnirile organizate de către I.S.J. Sălaj,
C.J.R.A.E. Sălaj și unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea; raportarea lunară a
activității desfășurate prin întocmirea raportului lunar; prezentarea activității anuale în cadrul
anuarului ediatat de către C.J.R.A.E. Sălaj.
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Activităţi în cadrul proiectului de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar „Hai la şcoală!”

VII.5. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI
PROFESIONALĂ ȘI A SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI
PROFESIONALĂ
Pe parcursul anului școlar 2016-2017, în vederea orientării școlare și profesionale a
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale, Comisia de Orientare Școlară și Profesională
s-a întrunit în cadrul a 36 ședințe (convocator, proces – verbal de comisie), respectând procedura
stabilită. În cadrul acestor întâlniri,s-au prezentat 814 de dosare instrumentate de către psihologii
responsabili de caz/specialiștii din cadrul S.E.O.S.P., repartizate pe fiecare lună, astfel:
Sept

Oct

Noiem

Dec

Ian

Febr

Martie

Apr

Mai

Iunie

48

72

45

43

-

45

98

60

192

211

Au fost înregistrate un număr de 1171 cereri de solicitare privind orientarea
școlară/profesională (în perioada 25.06.2016–26.07.2017).
Odată cu intrarea în vigoare a Ordinului M.E.N.C.Ș. nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 privind
aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale
speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale
speciale, Comisia de Orientare Școlară și Profesională a hotărât completarea dosarelor depuse cu
unele documente, conform acestui ordin (fișă psihologică, certificat medical de tip A 5, fișă
psihopedagogică). Prin urmare, un număr considerabil de cazuri au rămas neprocesate, datorită
faptului că documentele solicitate pentru completarea dosarelor în acord cu ordinul mai sus
menționat, nu au fost aduse de către părinți/reprezentanții legali.
În conformitate cu legislația în vigoare, specialiștii din cadrul Serviciului de Evaluare și
Orientare Școlară și Profesională au studiat documentele medicale, sociale, psihologice,
psihoeducaționale din dosarul fiecărui caz, au realizat evaluări psihoeducaționale a copiilor/elevilor
cu CES, au consiliat părinții/reprezentanții legali în vederea stabilirii optime a orientării școlare și
profesionale și au întocmit Raportul de evaluare complexă pentru fiecare caz instrumentat.
În cadrul comisiilor au fost invitați 6 părinți în vederea prezentării ofertei educaționale și
stabilirii orientării școlare a copiilor lor, dintre care 3 nu s-au prezentat.
Au fost înregistrate un număr de 3 contestații ale cerificatelor de orientare școlară și
profesională. C.J.R.A.E. Sălaj a făcut demersuri pentru constituirea comisiei de soluționare a
contestațiilor, în conformitate cu O.M.E.N.C.Ș.T. nr. 5805/2016.
Comisia de soluționare a contestațiilor certificatelor de orientare școlară și profesională s-a
întrunit în cadrul a 3 întâlniri pentru a soluționa contestațiile depuse. Pentru 2 copii/elevi s-a păstrat
certificatul emis inițial, iar pentru unul s-a emis un alt certificat.
În total au fost eliberate 814 Certificate de orientare școlară și profesională, care au fost
distribuite părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor și comunicate școlilor spre care a
fost realizată orientarea.
Din totalul orientărilor realizate, 75 elevi au fost orientați înspre C.S.E.I. Șimleu Silvaniei.
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Conform orientării școlare realizate, un număr de 378 elevi din școala de masă au beneficiat
de profesor de sprijin. Repartiția serviciilor de sprijin conform certificatelor emise, s-a realizat pentru
următoarele localități de domiciliu: Șimleu Silvaniei (Pusta) 126 elevi, Zalău 42 elevi, Jibou 22 elevi,
Crasna 74 elevi, Sărmășag 15 elevi, Nușfalău 49 elevi, Agrij 12 elevi, Școala Gimnazială Nr.1 Pericei
20 elevi și Cehu Silvaniei 18 elevi.
Comisia de Orientare Școlară și Profesională a stabilit orientarea școlară școală de masă
cu profesor de sprijin și înspre unitățile școlare unde nu există profesor de sprijin, în cazul a 251
elevi, școlarizați în următoarele unități din județul Sălaj, astfel: Școala Gimnazială Nr. 1 Valcău de
Jos (36 elevi), Școala Gimnazială ,,Gheorghe Șincai” Bobota (37 elevi), Școala Gimnazială ,,Traian
Crețu” Năpradea (18 elevi), Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău (14 elevi), Școala Gimnaială Nr.1
Horoatu Crasnei (11 elevi), Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș (9 elevi), Școala Gimnazială Nr.1 Plopiș
(6 elevi), Școala Gimnazială ,,Marcus Aurelius” Creaca (6 elevi), Școala Gimnazială ,,Iuliu Maniu”
Zalău (7 elevi), Școala Gimnazială Nr.1 Aghireș (5 elevi), Școala Gimnazială Nr.1 Vîrșolț (5 elevi),
Școala Gimnazială Nr.1 Mirșid (4 elevi), Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg ( 4 elevi), Liceul Tehnologic Nr.
1 Gîlgău (4 elevi), Școala Gimnazială „Avram Iancu” Halmășd (4 elevi), Școala Gimnazială
„Gheorghe Lazăr” Zalău (4 elevi), Școala Gimnazială Nr. 1 Rus, Școala Gimnazială Nr. 1 Letca,
Școala Gimnazială Nr. 1 Sânmihaiu Almașului, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Școala
Gimnazială Nr.1 Românași, Școala Gimnazială „Vasile Breban” Crișeni, Școala Gimnazială Nr. 1
Jebucu, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș, Școala Gimnazială Nr. 1 Ip, Școala Gimnazială
Nr. 1 Marca, Școala Gimnazială Nr. 1 Fildu de Mijloc, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei, Școala Gimnazială Nr. 1 Zimbor, Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd, Școala
Gimnazială Nr. 1 Măeriște, Școala Gimnazială „Horea” Cizer, Liceul Tehnologic „A.P. Ilarian” Zalău,
Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Liceul Tehnologic „V. Gelu” Zalău, Liceul Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Hida, Liceul Tehnologic Nr. 1 Gîlgău, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, Liceul
Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc.
Au fost orientați înspre unități școlare speciale din alte județe un număr de 9 elevi/copii,
astfel: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca -3 elevi, Liceul Tehnologic
Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca – 3 elevi, Liceul Tehnologic ,,Samus” Cluj- Napoca
– 1 elev, Școala Gimnazială Specială ,,Kozmutza Flora” Cluj-Napoca – 1 elev și C.S.E.I Cluj-Napoca
– 1 elev.
Orientare înspre grădiniță/școală de masă au primit 21 copii/elevi.
Pentru cazurile unde s-a constatat că medicul specialist a recomandat ca și formă de
școlarizare, școlarizare la domiciliu, Comisia de Orientare Școlară și Profesională a hotărât
orientarea înspre școală de masă - școlarizare la domiciliu – 15 cazuri.
În cazul a 33 elevi/copii Comisia de Orientare Școlară și Profesională a hotărât că aceștia
sunt elevi/copii fără cerințe educaționale speciale, eliberând certificate pe care s-a menționat
această hotărâre.
Temporizarea încadrării școlare a fost hotărâtă în cazul a 32 preșcolari.
S-au aprobat în cadrul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională 174 planuri de servicii
individualizate (PSI) ale elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale eliberate de către
responsabilii de caz servicii educaționale din unitățile școlare.
S-au întocmit 185 planuri de de servicii individualizate (PSI) ale elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale, conform O.M.E.N.C.T.S. 6552/2012.
S-a realizat informarea părinților/reprezentanților legali și s-a acordat sprijin acestora în
realizarea dosarelor. S-a actualizat baza de date electronică privind orientările realizate.
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S-a continuat și în acest an școlar colaborarea exemplară cu serviciile Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj – Serviciul de evaluare complexă a copilului, Centrul
Social Multifuncțional Zalău, Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, unitățile școlare
speciale din alte județe, personalul specializat din cadrul unităților administrativ-teritoriale de pe raza
județului Sălaj, unitățile școlare din rețeaua școlară a județului Sălaj.
Analizând comparativ numărul de dosare procesate în anii școlari 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016 și 2016-2017 se constată faptul că, în fiecare an numărul dosarelor procesate a crescut.
În anul școlar 2016-2017 numărul dosarelor procesate a crescut semnificativ, comparativ cu ceilalți
ani școlari. Această creștere se datorează aplicării H.G. 423/2016 privind repartizarea pe județe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de acordare a
acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016.
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În cadrul analizei comparative a situației orientărilor școlare pe anii școlari 2013-2014, 20142015, 2015-2016 și 2016-2017 observăm că, în anul școlar 2016-2017, orientările realizate înspre
toate formele de învățământ au înregistrat creșteri semnficative, cu excepția celor realizate înspre
învățământul special. Înspre școala specială din județ s-a realizat un număr aproximativ egal de
orientări cu numărul orientărilor realizate pe parcursul celorlalți ani școlari comparați, iar înspre școlile
speciale din alte județe, un număr mai mic de elevi. Cifrele mai mici de orientări spre aceste școli se
datorează faptului că, valabilitatea certificatelor eliberate de către Comisia de Orientare Școlară și
Profesională înspre învățământul special este pe nivel de învățământ, respectiv 4 sau 5 ani.
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CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
8.1. RAPORT NARATIV
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2016 - 2017 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.
1790/DGMP/17.07.2017 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Management Preuniversitar
şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017, înregistrat la Casa
Corpului Didactic Sălaj cu nr. 347/19.09.2016 şi avizat de inspectorul şcolar general al Inspectoratului
Școlar Județean Sălaj.
8.1.1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general,
pentru anul şcolar 2016-2017.
Obiective
strategice PDI
2015 - 2019
Contribuţii la
susţinerea
reformei şi
inovaţiei în
învăţământul
sălăjean

Creşterea calităţii
actului
educaţional prin
diversificarea
activităţilor de
formare continuă

Obiective generale
2016-2017

Obiective specifice
2016-2017

OG1. Asigurarea
calităţii activităţilor de
formare continuă a
personalului didactic
prin monitorizarea
impactului programelor
de formare la nivelul
clasei şi al unităţii de
învăţământ
preuniversitar

OS1. Analiza de nevoi în
vederea asigurării
dezvoltării profesionale a
cadrelor didactice din
învăţământul
preuniversitar sălăjean
OS2. Propunerea şi
derularea unor programe
de formare adecvate
nevoilor cadrelor
didactice
OS3. Evaluarea
impactului formării
continue asupra calităţii
actului educaţional
OS1. Creşterea calităţii
activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale
OS2. Eficientizarea
activităţii specifice
bibliotecilor şi centrelor
de documentare şi
informare

OG2. Creşterea calităţii
actului educaţional prin
diversificarea
activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale

166

Domenii de activitate
Domeniul I.
Perfecţionare/ formare
continuă pentru
personalul din
învăţământul
preuniversitar
(programe acreditate,
programe avizate
M.E.N.)
Domeniul II. Informare,
documentare,
consultanţă

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice,
metodice şi culturale
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Obiective
strategice PDI
2015 - 2019
Diversificarea
activităţii CCD
Sălaj prin
extinderea
colaborării cu
parteneri interni
şi externi
Eficientizarea
activităţii CCD
Sălaj prin
dezvoltarea
resurselor
umane,
financiare şi
materiale

An școlar 2016-2017

Obiective generale
2016-2017

Obiective specifice
2016-2017

OG3. Dezvoltarea
profesională prin
proiecte şi parteneriate
educaţionale

OS1. Coordonarea
activităţii în Centrele de
documentare şi
informare
OS2. Realizarea de
parteneriate în vederea
iniţierii şi implementării
de proiecte educaţionale
OS1. Editarea de
publicaţii şi materiale
didactice

OG4. Promovarea şi
consolidarea rolului
Casei Corpului Didactic
Sălaj în sistemul de
învăţământ
preuniversitar sălăjean.

OS2. Asigurarea
accesului cadrelor
didactice la resurse
educaţionale

Capitolul VIII
Domenii de activitate
Domeniul V.
Parteneriat extern
Domeniul VI. Proiecte
europene derulate de
Casa Corpului Didactic
Sălaj, în calitate de
aplicant/partener
Domeniul IV.
Editare şi difuzare de
carte şi de publicaţii
Domeniul VII.
Marketing educaţional,
publicitate/ diseminare

8.1.2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în
domeniul dezvoltării resurselor umane.
Obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean
Sălaj
1. Dezvoltarea sistemului de formare continuă
a personalului didactic, monitorizarea
unităţilor şcolare cu privire la valorizarea
resurselor umane, utilizarea corectă şi
eficientă a resurselor materiale şi financiare în
vederea creşterii calităţii actului educaţional.
2. Accesarea programelor europene de
educaţie şi formare în sprijinul creşterii calităţii
actului educaţional, dezvoltării instituţiilor
educaţionale, asigurării unui climat optim în
şcoală.
3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor
didactice prin participarea acestora la
programe de formare/mobilităţi în cadrul
proiectelor cu finanţare europeană.
4. Promovarea unui management eficient al
acţiunilor de informare şi documentare care
să conducă la realizarea obiectivelor
strategice de dezvoltare a sistemului de
formare continuă a personalului didactic.

Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic
Sălaj
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare
continuă a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei şi
al unităţii de învăţământ preuniversitar.
OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin
diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale.
OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin proiecte şi parteneriate educaţionale.
OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei
Corpului Didactic Sălaj în sistemul de învăţământ
preuniversitar sălăjean.
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8.1.3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii.
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele specifice aferente şi
indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei Corpului Didactic Sălaj şi activităţile
planificate.
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ preuniversitar.
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
▪ S-a realizat analiza nevoii de formare, pentru anul şcolar 2016-2017, prin:
100 %
✓ - prelucrarea a 102 rapoarte de analiza întocmite de responsabilii cu dezvoltarea
profesională din unitățile de învățământ preuniversitar, ce au la bază 2312 chestionare
aplicate cadrelor didactice;
✓ - consultările cu inspectorii școlari, directorii unităţilor de învăţământ şi responsabilii cu
dezvoltarea profesională.
▪ Realizarea analizei nevoii de formare continuă înregistrată cu Nr. 348 din 19.09.2016
aprobată în Consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic Sălaj în data de
29.09.2016 şi transmisă la M.E.N.
▪ Realizarea Ofertei de programe de formare continuă înregistrată cu Nr. 372 din
10.10.2016 avizată de inspectorul şcolar general şi transmisă la M.E.N.
▪ Publicarea Ofertei de programe de formare continuă - aprobată prin Adresa M.E.N Nr.
46761/21.11.2016 - pe website-ul Casei Corpului Didactic Sălaj - www.ccdsalaj.ro şi în
Buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”.
▪ Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu Oferta de programe de formare continuă,
care au fost transmise în toate unităţile de învăţământ.
▪ Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de programe de formare continuă primite
de la alţi furnizori de formare (MEN, SIVECO, universităţi, ONG-uri etc.).
▪ Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail cadrelor didactice referitor la
oportunităţile de formare continuă.
▪ Realizarea evidenţei cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de definitivat.
▪ Consultanţă de specialitate, conform graficului afişat pe site-ul CCD Sălaj.
▪ Am derulat 10 programe de formare din cele 38 existente în Oferta de programe de
formare continuă avizată Ministerul Educației Naționale. Din cele 38 programe din
Oferta de programe de formare a Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar
2016-2017, 3 sunt acreditate.
▪ Au fost planificate în total 59 grupe şi s-au derulat programe de formare, cu 43 grupe.
▪ La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat un număr de 1265
cadre didactice, personal de conducere, îndrumare și control şi personal didactic
auxiliar.
▪ A fost acreditat programul de formare continuă „Management educațional și dezvoltare
în carieră”, categoria 1, 120 ore şi 30 de credite profesionale transferabile, pentru 4 ani,
conform OMEN nr. 4856/22.08.2017.
▪ Au fost actualizate următoarele baze de date: date de contact bibliotecari, bază de date
cu Centrele de documentare și informare şi responsabili acestora, baza de date cu
cadrele didactice din judeţul Sălaj care au urmat cursuri de formare în anul şcolar 20162017, bază de date cu titlurile de publicaţii editate la Casa Corpului Didactic Sălaj, bază
de date cu personalul încadrat la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, bază de date cu
formatorii Casei Corpului Didactic Sălaj, bază de date cu metodişti ai Inspectoratului
Școlar Județean Sălaj, bază de date parteneri ai Casei Corpului Didactic Sălaj, bază de
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date cu reţeaua şcolară din judeţul Sălaj, bază de date cu responsabilii cu dezvoltarea
profesională din judeţul Sălaj.
Au fost aplicate chestionare cursanţilor în cadrul programelor de formare, pentru
obţinerea feedback-ului privind calitatea activităţii de formare.
În calitate de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, profesorii metodişti ai
Casei Corpului Didactic Sălaj au participat la inspecţii de specialitate, în vederea
obţinerii gradelor didactice. În cadrul acestor inspecţii a fost monitorizat şi impactul
programelor de formare asupra calităţii procesului instructiv-educativ.
S-au colectat datele din rapoartele responsabililor cu dezvoltarea profesională privind
impactul programelor de formare continuă asupra calităţii actului educaţional.
S-au tipărit atestatele de formare continuă a personalului didactic aferente unor cursuri
de formare acreditate de Ministerul Educației Naționale, în regim de acte de studii.

OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale.
Argumente / comentarii
La cele 23 activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 2313 persoane.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Activităţi metodice:
Prezentarea Ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic
Sălaj (semestrul I) - activitate cu responsabilii cu dezvoltarea profesională;
Aplicarea şi interpretarea chestionarelor pentru identificarea nevoii de formare în
şcoli (semestrul al II-lea) - activitate cu responsabilii cu dezvoltarea profesională;
Ce înseamnă să fii un diriginte eficient? - activitate metodică destinată diriginţilor;
Biodiversitatea în impas - activitate metodică destinată cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar;
Tabla interactivă - integrarea unei noi tehnologii în activitatea didactică - activitate
metodică destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor - activitate metodică județeană
destinată bibliotecarilor și responsabililor CDI;
Rolul bibliotecarului școlar în procesul instructiv-educativ. Cartea - obiect și subiect în
desfășurarea demersului didactic - cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al
responsabililor de CDI-uri, semestrul I;
Importanța lecturii în dezvoltarea capacităților de înțelegere și sintetizare a mesajului
scris - cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al responsabililor de CDI-uri, semestrul
al II-lea.
Activităţi ştiinţifice:
Prezentarea și utilizarea plaformei educaționale online Moodle - masă rotundă a
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar sălăjean;
Conferinţa judeţeană cu tema Aspecte critice în realizarea activităţilor didactice
integrate - învățământ preșcolar;
Simpozionul judeţean cu tema Strategii eficiente de elaborare și implementare a unui
curriculum la decizia școlii - destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
sălăjean ;
Hora Unirii - o filă din istorie - manifestare organizată cu ocazia Unirii Principatelor
Române;
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română,
matematică şi limba engleză.
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Activităţi culturale:
Educația în spiritul valorilor europene – activitate organizată cu ocazia Zilei Europei – 9
mai 2017;
▪ Cercul literar
✓ Prof. dr. Imelda Chința
✓ Elevi de la Colegiul Național „Silvania” Zalău;
▪ Zilele învăţământului sălăjean:
✓ Magia copilăriei - activitate culturală destinată cadrelor didactice și copiilor din unităţile
de învăţământ preșcolar
✓ Gala olimpicilor
✓ Scrisoare de mulţumire pentru pensionari
✓ Biblioteca – Împărtăşeşte-ne din experienţa ta.
▪ Expoziții:
✓ Expoziţie de desene cu scene din povești, autori: elevii Liceului cu Program Sportiv
„Avram Iancu” Zalău;
✓ Expoziţie de fotografie cu tema Răstigniri și biserici de lemn – prof. Mirel Matyas,
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău;
✓ Expoziție de carte veche – realizată la Biblioteca documentară a Casei Corpului
Didactic Sălaj;
✓ Artă... prin sunet și culoare – expoziție de pictură organizată cu ocazia Zilei culturii
naționale – 15 ianuarie 2016, în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.
▪

OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin proiecte şi parteneriate educaţionale.
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
▪ Încheierea a 6 parteneriate / acorduri de colaborare cu unităţi de învăţământ în vederea
100 %
asigurării bunei desfăşurări a programelor de formare şi pentru a facilita deplasarea
cadrelor didactice spre locaţiile de formare.
▪ Actualizarea bazei de date cu CDI-urile din judeţul Sălaj.
▪ Operaţionalizarea a 2 instrumente de lucru (Fişa de activitate, Raportul de activitate)
pentru bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI şi transmiterea acestor documente spre
Casa Corpului Didactic Sălaj.
▪ Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Sălaj.
▪ Încheierea unui parteneriat: cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău şi Consiliul Judetean Sălaj în vederea desfăşurării
Festivalului Naţional al Ştiinţei - ediţia a X-a, înscris în CAEN.
▪ Încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru organizarea şi
desfăşurarea simpozionului judeţean Modalități eficiente de elaborare și implementare a
unui curriculum la decizia școlii.
▪ Încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și 4 grădinițe, Consiliul
Judeţean Sălaj, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, pentru organizarea şi
desfăşurarea manifestării culturale Zilele Învăţământului Sălăjean, ediţia a X-a,
manifestarea cu tema Magia copilăriei.
▪ Parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău - În lumea cărților
▪ Parteneriat cu Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei pentru realizarea
simpozionului județean cu tema Creativitate și aplicabilitate în educație
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▪ Încheierea unui parteneriat cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei simpozion regional cu tema Învățământ de calitate în școala românească - înscris în
CAER 2017
▪ Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău în cadrul proiectului
Orașul viitorului
▪ Încheierea unui protocol de colaborare cu Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
- proiectul Petale-n vânt
▪ Încheierea unui parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ialomița - schimb de bune practici
▪ Încheierea unui parteneriat cu Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic pentru
organizarea de cursuri şi seminarii de formare profesională pentru profesori din judeţul
Sălaj.
▪ A fost încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Editura
Niculescu și Comisia Națională a României pentru UNESCO pentru organizarea
Forumului Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română,
matematică şi limba engleză, axat pe tema Școală și familia - nevoia de comunicare.
▪ Parteneriat cu Fundația Milenium, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul Județean
de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Comuna Șamșud - în cadrul Proiectului
Creșterea motivației și dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului didactic
din școlile defavorizate din județul Sălaj, pentru promovarea unor servicii educaționale de
calitate, proiect POCU 73/6/6.
OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de învăţământ
preuniversitar sălăjean.
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
▪ Au fost elaborate, editate şi difuzate prin Editura „Şcoala Noastră” 4 numere din revista 100
„Şcoala Noastră”, 2 numere din buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”;
▪

Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura „Şcoala Noastră”, 31 exemplare de DVD-uri
cu ISBN „Modalități eficiente de elaborare și implementare a unui curriculum la decizia
școlii” cu ocazia simpozionului judeţean cu acelaşi nume.

▪

Prin Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate cărți și
reviste şcolare ale profesorilor de specialitate din judeţ.

▪

Au fost actualizate bazele de date cu publicaţii editate prin Editura „Şcoala Noastră” a
Casei Corpului Didactic Sălaj şi baza de date cu autori de carte sălăjeni;

▪

În cadrul activităţii „Zilele Învăţământului Sălăjean” s-au amenajat expoziţii cu titluri de
carte apărute la editura „Şcoala Noastră”;

▪

Au fost realizate pliante cu Oferta de programe de formare continuă şi difuzate în toate
unităţile de învăţământ;

▪

A fost actualizată permanent pagina web a instituţiei, www.ccdsj.ro.
8.1.4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2017 - 2018).
▪
atragerea de venituri extrabugetare;
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▪
iniţierea de activităţi pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din cadrul
activităţilor desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj;
▪

acreditarea şi avizarea de noi programe de formare continuă;

▪

dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice;

▪
elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de formare la nivelul
activităţilor instructiv-educative din şcoală;
▪
stabilirea de noi parteneriate (locale şi naționale) capabile să conducă la activităţi structurate pe
eficienţă şi diversitate;
▪

creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;

▪
îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de nevoi de
formare a personalului didactic şi auxiliar;
▪

analizarea şi redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de personal;

▪
studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în şcoli de
responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor de formare continuă pentru
anul şcolar 2017 - 2018.
8.1.5. Strategiile instituționale specifice, aplicate de Casa Corpului Didactic Sălaj, în anul școlar
2016-2017, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din județ la
activități de formare continuă/perfecționare.
Strategia/activitate
Participarea directorului şi a profesorilor
▪
metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj, ca
metodişti ai Inspectoratului Școlar Județean
Sălaj, la inspecţii de specialitate în vederea
obţinerii gradelor didactice.

Indicatori măsurabili utilizaţi
-inspectarea a 12 cadre didactice înscrise la
susţinerea inspecţiilor de specialitate, în vederea
obţinerii gradelor didactice.

Culegerea de feedback prin activităţile
desfăşurate ca metodişti ai Inspectoratului
Școlar Județean Sălaj de către directorul şi
metodiştii Casei Corpului Didactic Sălaj.

-realizarea rapoartelor de inspecţie în care se
consemnează obligatoriu aspecte privind impactul
formării.

▪

Aplicarea de chestionare de evaluare post- ▪
formare beneficiarilor în vederea identificării
impactului și nivelului de satisfacere a nevoilor
cursanților.

-aplicarea de chestionare de evaluare la
finalizarea programelor de formare derulate prin
Casa Corpului Didactic Salaj în anul şcolar 20162017.

Utilizarea evaluării finale la programele de
▪
formare continua ca modalitate de prezentare
de exemple de bună practică rezultate din
implemetarea achiziţiilor dobândite la program.

-cel puţin 75% dintre cursanţi prezintă rezultatele
implementării noilor achiziţii.

▪

-studierea a cel puţin 50% dintre rapoartele de
inspecţii în vederea culegerii de feedback privind
impactul formării.

Colaborarea cu inspectorii de specialitate în
vederea monitorizării impactului formării.
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Identificarea impactului formării prin intermediul▪
persoanelor implicate în activitatea
managerială a şcolii (directori, responsabili cu
dezvoltarea profesională, responsabili de
comisie metodică)

-chestionare privind analiza nevoii de formare
(care vizează şi impactul formării prin prezentarea
punctelor bune şi a aspectelor care necesită
îmbunătăţiri) aplicate în cel puţin 75% dintre
unităţile de învăţământ din judeţ.

Realizarea unui studiu de impact al activităţii de
▪
formare.

-studiu de impact pentru cel puţin 10 grupe de
cursanţi.

8.1.6. Activitățile desfășurate de Casa Corpului Didactic Sălaj în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Sălaj, care au condus la creșterea calității actului didactic în școlile din județ.
▪ consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea Ofertei de programe de formare continuă pentru
anul şcolar 2016 - 2017;
▪ formatorii Casei Corpului Didactic Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii şcolari ai
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj Sălaj;
▪ colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea, în vederea efectuării pregătirii examenului
naţional de definitivare în învăţământ;
▪ cuprinderea celor trei profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj, în rândul metodiştilor
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, calitate în care au efectuat inspecţii de specialitate;
▪ în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, au fost realizate:
✓ Simpozionul Judeţean cu tema Modalități eficiente de elaborare și implementare a unui curriculum
la decizia școlii
✓ Zilele Învăţământului Sălăjean - ediţia a X-a, octombrie 2016 (alţi parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj,
Primăria Municipiului Zalău);
✓ Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română, matematică şi
limba engleză;
✓

Festivalul naţional al ştiinţei - ediţia a X-a - CAEN 2017

▪ participarea personalului didactic al Casei Corpului Didactic Sălaj la activităţile metodice ale
directorilor unităţilor de învăţământ organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
▪ participarea în comisiile de selectare a profesorilor metodişti ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj,
pentru anul şcolar 2016 - 2017;
▪ susţinerea de către profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj unui curs de formare
profesională cu metodiştii Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.
8.2. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată:
8.2.1. Prezentare instituţională
a) Date de identificare:
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Adresa: Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, cod poştal 450059
Telefon: 0260/661396; Fax: 0372873614
E-mail instituţie: ccdsalaj@yahoo.com
E-mail director: fortcorina@yahoo.com
Site: www.ccdsj.ro
Instituţia deţine sediu propriu.
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b) Resurse umane:
Compartiment
Conducere

Numele şi
prenumele
Emilia Corina Forţ
Corina Delia Bumbaş

Programe

Alexandru Mureşan
Sanda Bulgărean

Funcţia
Director
profesor
metodist

Studii / anul
absolvirii
Contract de
univ.
management -1999
univ.
detaşat
-2005
Statutul

profesor
metodist

detaşat

profesor
metodist

titular

titular

Bibliotecă

Rodica Turc

bibliotecar

Informatizare

Mirela Costruţ

Contabilitate

Lucia Maria Surd

ajutor analist
programator
administrator
financiar

univ.
-1995
univ.
-1997
univ.
-1990
postuniv.
-2013
univ.-1995
postuniv. -2013
univ.
-2007

titular
titular

Vechime
grad did.

Specialitate
Istorie

18 ani / I

Teologie Ortodoxă -Litere

12 ani / I

Management turistic şi comercial

22 ani / I

Geografie

20 ani / I

Tehnologie Chimică organică
Biblioteconomie şi ştiinţa informării

27 ani

Chimie - Fizică
Informatică aplicată şi programare
Contabilitate și Informatică de
Gestiune

20 ani
30 ani

Număr posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic
încadrat

Număr posturi
personal
didactic auxiliar

Total
personal
didactic
auxiliar încadrat

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic
încadrat

Număr total
posturi
existente

Total
personal
încadrat

4

4

1,75

2

1

1

6, 75

7
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c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la Casa Corpului Didactic Sălaj pentru anul școlar 2016-2017
Încadrarea s-a făcut prin:

Nr. posturi didactice
aprobate în Statul de
funcţii

Numele şi prenumele
persoanei încadrate

1

Forţ Corina Emilia

concurs

1

Bulgărean Sanda

concurs

1

Bumbaş Corina Delia

detaşare

Foarte bine

1

Mureşan Alexandru

detaşare

Foarte bine

1

Surd Maria Lucia

concurs

Foarte bine

1

Turc Rodica

concurs

Foarte bine

1

Costruț Mirela

concurs

Foarte bine

Detaşare

Concurs

Calificativ
acordat

Observaţii
Calificativul va fi acordat
de MEN

Foarte bine

Total: 7
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d) Filiale ale Casei Corpului Didactic Sălaj
Casa Corpului Didactic Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece centrele de documentare și informare
(instituţii în subordinea Casei Corpului Didactic Sălaj) sunt repartizate în toate zonele judeţului; astfel,
prin intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi cadrele didactice.
e) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic Sălaj,
conform OM 5554/2011, art.14
Nr.
Localitatea
Unitatea școlară cu bibliotecă
crt.
1.
Agrij
Şcoala Gimnazială Nr. 1
2.
Almaşu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
3.
Jebucu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
4.
Băbeni
Şcoala Gimnazială Nr. 1
5.
Bălan
Şcoala Gimnazială Nr. 1
6.
Bănişor
Şcoala Gimnazială Nr. 1
7.
Aluniş
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”
8.
Bobota
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai”
9.
Bocşa
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”
10.
Borla
Şcoala Gimnazială Nr. 1
11.
Boghiş
Şcoala Gimnazială Nr. 1
12.
Buciumi
Şcoala Gimnazială Nr. 1
13.
Carastelec
Şcoala Gimnazială Nr. 1
14.
Chieşd
Şcoala Gimnazială Nr. 1
15.
Cizer
Şcoala Gimnazială „Horea”
16.
Coşeiu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
17.
Creaca
Şcoala Gimnazială „Marcus Aurelius”
18.
Cristolţ
Şcoala Gimnazială Nr. 1
19.
Crişeni
Şcoala Gimnazială „Vasile Breban”
20.
Dobrin
Şcoala Gimnazială Nr. 1
21.
Dragu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
22.
Gîlgău
Liceul Tehnologic Nr. 1
23.
Gîrbou
Şcoala Gimnazială Nr. 1
24.
Halmăşd
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”
25.
Hereclean
Şcoala Gimnazială Nr. 1
26.
Hida
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”
27.
Ileanda
Liceul Tehnologic „Ioachim Pop”
28.
Horoatu Crasnei
Şcoala Gimnazială Nr. 1
29.
Crasna
Liceul Tehnologic „Cserey-Goga”
30.
Ip
Şcoala Gimnazială Nr. 1
31.
Letca
Şcoala Gimnazială Nr. 1
32.
Lozna
Şcoala Gimnazială Nr. 1
33.
Măierişte
Şcoala Gimnazială Nr. 1
34.
Aghireş
Şcoala Gimnazială Nr. 1
35.
Mirşid
Şcoala Gimnazială Nr. 1
36.
Năpradea
Şcoala Gimnazială „Trăian Creţu”
37.
Nuşfalău
Şcoala Gimnazială „Petri Mor"
38.
Pericei
Şcoala Gimnazială Nr. 1
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Plopiş
Poiana Blenchii
Românaşi
Rus
Sărmăşag
Lompirt
Sălăţig
Sîg
Şimişna
Surduc
Sînmihaiu Almaşului
Someş Odorhei
Şamşud
Valcău de Jos
Vîrşolţ
Zalha
Zimbor
Jibou
Jibou
Jibou
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
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Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu”
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Ady Endre”
Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu”
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Szikszay Lajos”
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”
Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu”
Liceul Tehnologic „Octavian Goga”
Şcoala Gimnazială „Silvania”
Şcoala Gimnazială „Horea”
Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan”
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu”
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
Liceul tehnologic „Ioan Ossian”
Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu”
Şcoala Gimnazială „Gyulaffy Laszlo”
Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti”
Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu”
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”
Şcoala Gimnazială „Porolissum”
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu”
Colegiul Naţional „Silvania”
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”
Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”
Liceul Reformat „Wesselenyi”
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”
Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu”
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”
Liceul cu Program de Sportiv „Avram Iancu”
Liceul de Artă „Ioan Sima”
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Centre de informare şi documentare funcţionale, înfiinţate în județ:
Nr.
Unitatea şcolară /
Statut
Responsabil CDI
Studii**
crt.
localitatea
responsabil CDI
1
Şcoala Gimnazială
Morlocan Marioara
Bibliotecar
Medii
„Silvania” Şimleu
Elisabeta
Silvaniei
2
Colegiul Naţional
Iepure Ioana
Prof.
Superioare/ Limba şi
„Silvania” Zalău
documentarist
literatura română
Biblioteconomie
3
Liceul Tehnologic
Matiş Ramona
Profesor/
Superioare/ Limba şi
„Cserey-Goga” Crasna
voluntar
literatura română
4
Şcoala Gimnazială
Nemeș Elena Profesor/
Superioare/Limba și
„Petre Hossu” Cheud
Gabriela
voluntar
Literatura Română
5
Liceul Tehnologic Nr. 1
Gui Angela
Bibliotecar
Superioare/ Limba şi
Sîg
literatura română
6
Şcoala Gimnazială
Şandor Florica
Educatoare/
Medii
„Avram Iancu” Halmăşd
voluntar
7
Grădiniţa cu Program
Kovacs Emese
Prof.
Superioare - de
Prelungit Nr. 1 Pericei
învăţământ
scurtă durată
preşcolar/
voluntar
8
Şcoala Gimnazială „Petri Sabău Diana Florina
Profesor/
Superioare/ Limba şi
Mor” Nuşfalău
voluntar
literatura română
9
Liceul Tehnologic
Dîngă Ioan
Bibliotecar
Curs postuniversitar
Nr. 1 Surduc
profesor
documentarist
10 Liceul Tehnologic „Liviu
Fetea Liuţa / Ardelean Bibliotecar/
Biblioteconomie
Rebreanu” Hida
Ioana
profesor
11 Liceul Tehnologic
Mărieş Silvia
Bibliotecar
Medii
„Ioachim Pop” Ileanda
12 Liceul Tehnologic
Erdei Gabriella
Bibliotecar
Biblioteconomie
Nr. 1 Sărmăşag
13 Şcoala Gimnazială
Nagy Edit
Bibliotecar
Biblioteconomie
„Bathory Istvan” Şimleu
Silvaniei
14 Şcoala Gimnazială
Gîrboan Maria
Bibliotecar
Biblioteconomie
„Lucian Blaga” Jibou
15 Grădiniţa cu Program
Beko Denisa /Busa
Educatoare/
Medii
Prelungit „Voinicel” Zalău Maria Nicoleta
voluntar
16 Şcoala Gimnazială
Boboiu Maria
Administrator
Superioare
Nr. 1 Valcău de Jos
financiar/
voluntar
17 Şcoala Gimnazială
Strapec ClaudiaEducatoare/
Medii
Nr. 1 Plopiş
Ionela
voluntar
18 Şcoala Gimnazială
Chiorean Maria
Institutor/
Superioare - de
Nr. 1 Buciumi
voluntar
scurtă durată
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Şcoala Gimnazială
„Andrei Mureşanu” Cehu
Silvaniei
Şcoala Gimnazială
„Aurelia şi Lazăr Cosma”
Treznea
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Mureșan Luminița

Profesor

Stoica Terezia

Învăţătoare/
voluntar
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română
Medii
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Dotarea cu echipamente a instituţiei (număr total existent în insituție)
TV / VideoLamin
Calculator
proiector/
Sursa
Sursa Copiator
Sursa
ator
Laptop
camera
dotării
dotării (nr. buc.)
dotării
(nr.
(nr. buc.)
video
buc.)
(nr. buc.)
Laptop ISJ/transfer Televizoar Buget Copiatoa Buget
Lami
–4
din proiect
e
stat
re
stat/1999
nato
PHARE
–1
/1995 – 1
r
/2009
–1
Laptop Proiect
Televizoar Buget Copiatoa Transfer
–4
POSDRU
e
stat
re
ISJ /2008
PETI/ID2763 – 1
/1998 – 1
9
/2011
Laptop Buget
Televizoar Buget Copiatoa Proiect
–2
Stat/2007
e
stat
re
POSDRU
–1
/2007 – 1
PETI/
ID27639/
2011
Laptop Buget
VideoBuget
–1
Stat/2000
proiector
stat
–1
/1998

Capitolul VIII

g)

Laptop Proiect
–1
POSDRU/15
3
/1.1/S/14234
2
/2015
Laptop
–1
SIVECO/201
2

Alte
Soft
Fond de
Sursa
Sursa
Sursa echipamente
educaţional
carte
dotării
dotării
dotării (denumire,
(nr. buc.)
(nr. buc.)
nr. buc.)
Buget Soft-uri
MECS
Stat
educaţion /2002
/2007 ale
- 165

Volume
de
carte –
39657
Volume
de
carte –
78257

Donaţ
ii

Imprimant
e
–2

Buget
Stat
/2003

Buget
de
stat

Imprimant
e
–2

Buget
Stat
/2006

Imprimant
e
–3

Buget
Stat
/2007

Imprimant
e
–1

Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009
Proiect
POSDR
U
PETI/ID2
7639/201
1
Transfer
ISJ
Proiect
PHARE

Videoproiector
–1

Buget
stat
/1999

Imprimant
e
–2

Videoproiector
–1

Transf
er ISJ
Proiec
t

Aparat
foto
–1
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Sursa
dotării
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Calcula MENCS/200 Videotoare
2
proiector
– 10
–4

Calcula MENCS/200 Videotoare
2
proiector
– 10
–1

Calcula ISJ/transfer Cameră
toare
din proiect
video
–2
PHARE/200 – 1
9
Calcula Buget
toare
Stat/2007
–3

Cameră
video
–1

Calcula Buget
toare
Stat/2004
–1

Cameră
video
–1
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PHAR
E/200
9
Proiec
t
POSD
RU/15
3/1.1/
S/142
342
/2015
Proiec
t
POSD
RU
PETI/
ID276
39
/2011
Buget
Stat/2
004

Capitolul VIII
/2009

ISJ/tr
ansfer
din
proiec
t
PHAR
E/200
9
Proiec
t
POSD

Aparat
foto
–1

Proiect
POSDR
U
PETI/ID2
7639/201
0

Tablă
interactivă
–4

Proiect
POSDR
U
PETI/ID2
7639/201
0

Tablă
magnetică
–1

Proiect
POSDR
U/153/1.
1/S/1423
42/2015
Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009

Reportofo
n
–1

Flipchard
–1
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Calcula
toare
–1
Calcula
toare
–1

Venituri
Cameră
proprii/2015 foto
–2
Buget
VideoStat/2005
proiector
-3
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RU
PETI/I
D276
39/20
11
Buget
Stat/2
007
Proiec
t
ROSE
/ 2016
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Proiect
PHARE
/2009

Laptop Proiect
POSDRU/3/
1.3/S/7/4719
Calcula Proiect
toare
ROSE /
- 20
2016
Calcula Proiect
toare
ROSE /
-6
2016
Laptop Proiect
-6
ROSE /
2016

Retroproie
ctor
–2
Ecran
proiecţie
–2

Buget
/2007

Scaner –
1

MECS
/2002

Server – 1

MECS
/2002

Cititor
Smartcard
–1
Cititor
Smartcard
–1

SIVECO
2012

Carduri
SmartCar
d
– 60
Imprimant
e
-8
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Buget
/2007

Proiect
POSDR
U/3/1.3/S
/7/4719
Proiect
POSDR
U/3/1.3/S
/7/4719
Proiect
ROSE /
2016
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Imprimant
a
multifuncti
onal
-1
Modem
USB
-1
Technowa
re UPS –
2
Router
network
-1
Router
wireless
-3
Ecran
proiecție
-2
Tablă
(alba)
-1
Flipchart
-3
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Proiect
ROSE /
2016

Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
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h)
Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare);
- Autoturism marca Volkswagen LNF Transport Kimbi 2,5 TDI, 130 CP, EURO 4, 8+1, an de fabricaţie
2008, obţinut prin transfer de la ISJ Sălaj, în anul 2009.
8.2.2. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic Sălaj, acreditate de Ministerul Educației
Naționale:
Denumirea
programului

Nr. deciziei de
acreditare

Nr.
credite

Nr. participanţi

Cost
total
**

Cost
credit/
cursant ***

Să-i învățăm pe elevi să
învețe – strategii
eficiente de învățare (66
ore)

OMEN
4859/04.11.2014

16

141

21856

9.68

Total
participanți:
141

Total programe 1

b) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale
Ministerului Educației Naționale, organizate prin Casa Corpului Didactic Sălaj:
Nr.
Nr. adresei MEN
Tema programului
crt.
de convocare

1

2

3

Abilitarea
curriculară a
cadrelor didactice
din învățământul
primar pentru
clasa pregătitoare
Metodistul ISJ –
partener în
procesul de
îmbunătățire a
calității inspecției
școlare
Rolul evaluării în
activitatea
didactică

Grup ţintă

Durata

Cost ora/
Nr.
Cost
cursant**
cursanţi total**
*

Adresa MEN
46761/21.11.20
16

Învățători/
profesori
pentru
învățământul
primar

20 ore/
135
grupă

665
7

0.61

Adresa MEN
46761/21.11.20
16

Metodiști ai
ISJ Sălaj, pe
discipline

20 ore/
grupă

159

482
5

0.50

Adresa MEN
46761/21.11.20
16

Cadre
didactice din
învățământul
preuniversita
r

20 ore/
grupă

60

274
5

1.14

Total
partici
panți:
354

Total programe:
3
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Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul
resurselor umane ale MEN, organizate prin casa corpului didactic

60;
17%

Abilitarea curriculară a cadrelor
didactice din învățământul primar
pentru clasa pregătitoare

135;
38%

Metodistul ISJ – partener în procesul
de îmbunătățire a calității inspecției
școlare

159;
45%

Rolul evaluării în activitatea didactică

c) Programe de formare continuă din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Sălaj,
avizate Ministerul Educației Naționale:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Teme din categoria:

Durata

Nr. cursanţi

Dezvoltarea abilităților socioemoționale la copiii cu vârste de la 3 20 ore/grupă
la 7 ani
Creativitate, fantezie, imaginație
Educația interculturală – mai mult
decât un concept
Scrierea proiectelor europene
Erasmus+. Teorie și practică.

Cost
Cost
total** ora/cursant**

81

4255

0.88

20 ore/grupă

64

2748

1.07

20 ore/grupă

182

8453

0.38

20 ore/grupă

292

7700

0.17

Total
participanți:
619

Total programe: 4

d) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de
definitivare în învățământ:
Nr.
crt.

Tema
programului

Grup ţintă

1

Instruire
metodică în
vederea
susținerii
examenului
de Definitivat
Total
programe 1

Cadre didactice
înscrise la
examenul de
definitivare în
învățământ

Durata
20 ore/
grupă

Nr.
cursanţi
40

Total
participanți:
40
185

Cost
total
**
1617

Cost ora/
cursant***
2.02
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e) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea
participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante:
Cost Cost ora/
Nr.
Tema
Durata
Nr.
Grup ţintă
total
cursant**
crt. programului
programului
cursanţi
**
*
Pregătire
Cadre didactice
pentru
suplinitoare
Concursul
înscrise la
20 ore/
1
55
2223
2,78
național de
Concursul național
grupă
titularizare în
de titluarizare în
învățământ
învățământ
Total
Total
participanți:
programe 1
55
f) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din
județ:
Tema activității
Locul
Nr.
Durata
Nr.
Cost
Cost ora/
de instruire/
desfășurării
crt.
participanți total** participant***
formare
activității
Scrierea
CCD Sălaj
20
56
1478
0.66
proiectelor
ore/grupă
europene
Erasmus+. Teorie
și practică.
Total programe
Total
1
participanți
56
g) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea
profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ:
Locul
Cost ora/
Nr.
Tema activității de instruire/
Nr.
Cost
desfășurării Durata
participant*
crt.
formare
participanți total**
activității
**
1.
Prezentarea Raportului de
Casa
3 ore 105
activitate al CCD Sălaj, a Ofertei Corpului
de programe de formare
Didactic
continuă pentru anul școlar
Sălaj
2016-2017 și a instrumentelor de
lucru specifice RDP
2.
Prezentarea chestionarelor și a
Casa
3 ore 98
machetei centralizatoare privind
Corpului
identificarea nevoilor de formare Didactic
continuă şi perfecţionare pentru
Sălaj
anul şcolar 2017-2018
Total programe: 2
Total
participa
nți: 203
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8.2.3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă:
a)

Categoria de personal

Nr. posturi -cf.
machetei
transmise de
ISJ

Nr. personal
existent
în judeţ

Nr. personal participant
la acţiuni de formare
desfăşurate în anul
şcolar 2016 - 2017

Personal didactic:
- educatoare
- învăţători/institutori

492,65
629,98

506
672

289
435

- profesori
- maiştri instructori

1674,94
86,18

1749
95

478
6

- personal didactic cu funcţii
de conducere, de îndrumare
şi de control
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

163

163

45

467,1
702,95
4216,8

505
724
4414

12
0
1265

educatoare

6 45

12
289

478

învăţători/institutori

profesori

maiştri instructori

435

personal didactic cu
funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
personal didactic auxiliar

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
10
10
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Nr. participanţi
531
734
1265
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Beneficiarii programelor de formare, pe
medii de proveniență

734;
58%

531;
42%

urban
rural

8.3. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
Personalul Casei Corpului Didactic Sălaj a asigurat informare, documentare şi consultanţă
pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic
auxiliar din învăţământul preuniversitar sălăjean. Problematica a fost diversă şi a cuprins atât
informaţii legate de legislaţie, metodologii, oportunităţi de formare, credite profesionale transferabile,
programe şcolare, CDI-uri, organizare a activităţilor cu elevii, cât şi consultanţă editorială şi
informatică etc.
•

Cu prilejul întâlnirilor periodice ale directorilor unităţilor de învăţământ, directorul Casei Corpului
Didactic Sălaj a prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta de programe
de formare continuă şi calendarul acesteia;

•

Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost diseminată în
cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, la
cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro şi publicată
în buletinul informativ „Şcoala sălăjeană”, semestrul I;

•

Profesorii metodişti au participat la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate în unităţile
şcolare din judeţ, în scopul publicităţii / diseminării acţiunilor Casei Corpului Didactic Sălaj;

•

S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli nou-numiţi pentru întocmirea unor proiecte de
dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale;

•

S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat, cărora li s-a acordat consultanţă de specialitate;

•

Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul Casei Corpului
Didactic în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate şi comunicări
ştiinţifice;

•

Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca Casei Corpului
Didactic Sălaj, cu privire la: programe şcolare, manuale şcolare, literatură de specialitate,
programe pentru susţinerea examenelor de definitivat, gradul didactic II şi titularizare;
188
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•

Au fost elaborate materiale informative dedicate informării şi documentării cadrelor didactice:
pliante cu oferta de formare, pliante cu prezentarea bibliotecii documentare a Casei Corpului
Didactic Sălaj şi a fondului de carte veche al acesteia;

•

A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi din cele 20 de Centre de Documentare şi
Informare, prin îndrumarea acordată periodic de bibliotecarul Casei Corpului Didactic Sălaj, prin
activităţile metodice şi culturale organizate, precum şi prin punerea la dispoziţie a unor instrumente
de lucru specifice, acestea fiind publicate şi pe site-ul instituţiei;

•

S-a realizat multiplicarea de programe pentru examenul de definitivare în sistemul de învăţământ
şi pentru concursul de titularizare;

•

S-a acordat consultanţă de specialitate cu privire la publicarea manualelor, dicţionarelor,
ghidurilor, auxiliarelor didactice, revistelor şcolare etc., la obţinerea codurilor ISBN / ISSN şi a
descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi privind reglementările legale în
vigoare;

•

S-au postat în pagina web a instituţiei informaţii referitoare la publicaţiile periodice şi titlurile de
carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj;

•

S-a acordat consultanţă informatică pentru toate unităţile şcolare din judeţ;

•

Pagina web a instituţiei a fost actualizată permanent cu noutăţi legislative şi informaţii referitoare
la activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj;

•

S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.
8.4. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Tipul
Locul
activităţii:
desfăşurării
Cost
Cost ora /
Denumirea
Simpozioane
activităţii
Nr.
total
participant
activităţii
/ sesiuni /
(CCD, filiale, participanţi
**
***
schimburi de CDI, unităţi de
experienţă
învăţământ)
Prezentarea Ofertei de
programe de formare continuă
a CCD Sălaj (semestrul I) activitate cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională
Aplicarea şi interpretarea
chestionarelor pentru
identificarea nevoii de formare
în şcoli (semestrul al II-lea) activitate cu responsabilii
pentru dezvoltarea
profesională
Ce înseamnă să fii un diriginte
eficient? - activitate metodică
destinată diriginţilor
Biodiversitatea în impas activitate metodică destinată
cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

105

-

-

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

98

-

-

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

39

-

-

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

23

-

-
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Denumirea
activităţii
Tabla interactivă - integrarea
unei noi tehnologii în activitatea
didactică - activitate metodică
destinată cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar
Ziua internațională a cărții și a
dreptului de autor - activitate
metodică județeană destinată
bibliotecarilor și responsabililor
CDI
Rolul bibliotecarului școlar în
procesul instructiv-educativ.
Cartea - obiect și subiect în
desfășurarea demersului
didactic - cerc pedagogic al
bibliotecarilor şcolari şi al
responsabililor de CDI-uri,
semestrul I
Importanța lecturii în
dezvoltarea capacităților de
înțelegere și sintetizare a
mesajului scris - cerc
pedagogic al bibliotecarilor
şcolari şi al responsabililor de
CDI-uri, semestrul al II-lea
Prezentarea și utilizarea
plaformei educaționale online
Moodle - masă rotundă a
cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar
sălăjean
Conferinţa judeţeană cu tema
Aspecte critice în realizarea
activităţilor didactice integrate învățământ preșcolar
Simpozionul judeţean cu tema
Strategii eficiente de elaborare
și implementare a unui
curriculum la decizia școlii destinat cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
sălăjean
Hora Unirii - o filă din istorie manifestare organizată cu
ocazia Unirii Principatelor
Române

An școlar 2016-2017

Tipul
activităţii:
Simpozioane
/ sesiuni /
schimburi de
experienţă
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Locul
desfăşurării
Cost
Cost ora /
activităţii
Nr.
total
participant
(CCD, filiale, participanţi
**
***
CDI, unităţi de
învăţământ)

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

21

-

-

Activitate
metodică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

25

-

-

Activitate
metodică

Școala
Gimnazială
„Avram
Iancu”
Halmășd

25

-

-

Activitate
metodică

Școala
Gimnazială
„Petri Mor”
Nușfalău

25

-

-

Activitate
științifică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

29

-

-

Activitate
științifică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

124

-

-

Activitate
științifică

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

35

-

-

Activitate
științifică

Liceul de Artă
„Ioan Sima”
Zalău

200

-

-
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Denumirea
activităţii
Forumul Educaţional Magister,
destinat profesorilor de limba şi
literatura română, matematică
şi limba engleză
Cercul literar
Prof. dr.
al cadrelor
Imelda
didactice din
Chința și
judeţul Sălaj
elevi de la
Colegiul
Național
„Silvania”
Zalău
Zilele
Magia
învăţământului copilăriei sălăjean
activitate
culturală
destinată
carelor
didactice și
copiilor din
unităţile de
învăţământ
preșcolar
Gala
olimpicilor
Scrisoare de
mulţumire
pentru
pensionari
Biblioteca Împărtăşeştene din
experienţa ta
Expoziții

Expoziţie de
desene cu
scene din
povești, autori:
elevii Liceului
cu Program
Sportiv
„Avram Iancu”
Zalău

An școlar 2016-2017

Tipul
activităţii:
Simpozioane
/ sesiuni /
schimburi de
experienţă

Capitolul VIII

Locul
desfăşurării
Cost
Cost ora /
activităţii
Nr.
total
participant
(CCD, filiale, participanţi
**
***
CDI, unităţi de
învăţământ)

Activitate
științifică

Cluj-Napoca

400

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

35

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

180

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

160

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

62

-

-

Activitate
culturală

Biblioteca
Casei
Corpului
Didactic Sălaj

25

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

100

-

-
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Denumirea
activităţii
Artă... prin
sunet și
culoare expoziție de
pictură
organizată cu
ocazia Zilei
culturii
naționale - 15
ianuarie 2017,
în colaborare
cu Liceul de
Artă „Ioan
Sima” Zalău
Expoziţie de
fotografie cu
tema
Răstigniri și
biserici de
lemn - prof.
Mirel Matyas,
Colegiul
Tehnic
„Alesandru
Papiu Ilarian”
Zalău
Expoziție de
carte veche –
realizată la
Biblioteca
documentară
a Casei
Corpului
Didactic Sălaj
Expoziție de
postere
Educația în
spiritul
valorilor
europene
Total
activităţi: 23

An școlar 2016-2017

Tipul
activităţii:
Simpozioane
/ sesiuni /
schimburi de
experienţă

Capitolul VIII

Locul
desfăşurării
Cost
Cost ora /
activităţii
Nr.
total
participant
(CCD, filiale, participanţi
**
***
CDI, unităţi de
învăţământ)

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

120

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

252

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

80

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic Sălaj

150

-

-

Total
participanţi:
2313

-

-
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În semestrul I al anului școlar 2016-2017 (10.11.2016) a avut loc activitatea metodică a
responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care au participat 105
responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Ordinea de zi a activităţii a fost:
▪ Prezentarea obiectivelor generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar 2016-2017;
▪ Prezentarea activităţilor cu responsabilii cu dezvoltarea profesională pentru anul şcolar 20162017;
▪ Prezentarea raportului de activitate al Casei Corpului Didactic Sălaj pe anul şcolar 2015-2016;
▪ Prezentarea Ofertei de programe de formare al Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar
2016-2017;
▪ Prezentarea instrumentelor de lucru pentru identificarea corectă a nevoii de formare în şcoli (fişa
de lucru);
▪ Discuţii.
În semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017 (12.06.2017) a avut loc activitatea metodică a
responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care au participat 98
responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Scopul acestei întâlniri a fost:
prezentarea modului de completare a chestionarelor și a machetei centralizatoare privind
identificarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare pentru anul şcolar 2017-2018.
În 11 mai, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat activitatea metodică cu tema Ce înseamnă
să fii un diriginte eficient, activitate organizată la nivel de județ la care au participat 39 de diriginți și
profesori din învățământul preuniversitar din Sălaj. O relație eficientă diriginte-părinte presupune o
ascultare activă, implicarea familiei în activitățile extrașcolare ale clasei, informări reciproce cu privire
la evoluția elevului, precum și dezvoltarea atitudinilor de toleranță și respect reciproc.
De asemenea, cu ocazia Zilei mondiale a mediului, în 6 iunie, Casa Corpului Didactic Sălaj a
inițiat și desfășurat activitatea metodică județeană cu tema Biodiversitatea în impas, activitate la care
au participat 23 profesori de biologie și geografie din județul nostru. În cadrul activităților derulate sau purtat discuții cu privire la conștientizarea elevilor asupra problemelor legate de mediul
înconjurător și acțiunile pe care ei le pot iniția pentru protecția acestuia.
În data de 15 mai 2017 s-a derulat activitatea metodico-științifică având ca temă Prezentarea
și utilizarea platformei de e-learning Moodle, la care au participat 29 de profesori de informatică și
TIC. Activitatea a fost coordonată de prof. Pușcaș Florica, inspectorul școlar la disciplina informatică
și Mureșan Alexandru, profesor metodist al Casei Corpului Didactic Sălaj.
În data de 8 decembrie, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat Conferinţa judeţeană cu
tema Aspecte critice în realizarea activităţilor didactice integrate. Comisia ştiinţifică a fost formată din
prof. univ. dr. Muşata Bocoş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie și
științele educației, conf. univ. dr. Ramona Răduţ-Taciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca,
lector univ. dr. Cornelia Stan, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, prof. Corina Forţ, director
Casa Corpului Didactic Sălaj, prof. Maria Pop, inspector şcolar general, prof. Mioara Gudea,
inspector şcolar general adjunct, prof. dr. Irina Kovacs, inspector şcolar general adjunct, prof.
Valentina Souca, inspector şcolar al Inspectoratului Şcolar Județean Sălaj. La conferinţă au participat
124 cadre didactice din judeţul nostru.
În data de 31 mai 2017, în sala mare de şedinţe a Casei Corpului Didactic Sălaj, s-a desfăşurat
Simpozionul judeţean cu tema Modalități eficiente de elaborare și implementare a unui curriculum la
decizia școlii. Articolele prezentate în cadrul simpozionului au fost publicate în volumul cu ISBN
intitulat Modalități eficiente de elaborare și implementare a unui curriculum la decizia școlii, editat în
format electronic sub egida Editurii „Şcoala Noastră”, distribuit ulterior tuturor participanţilor la
simpozion, împreună cu diploma de participare.
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În 24 ianuarie, Casa Corpului Didactic în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, a
desfăşurat activitatea culturală cu tema Hora Unirii - o filă din istorie, activitate la care au participat
circa 200 de elevi şi cadre didactice de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Grădiniţa „Dumbrava
Minunată” Zalău şi Grădiniţa Nr. 10 Zalău.
Cercul literar al Casei Corpului Didactic Sălaj s-a desfășurat în data de 8 iunie 2017 și i-a avut
ca invitați pe elevii clasei a V-a de la Colegiul Național „Silvania” Zalău și prof. dr. Chința Imelda. În
cadrul acestei activități au avut loc dezbateri, problematizări, studii de caz, metode ale gândirii critice,
exerciţii creative de interpretare şi de redactare, proiecte transdisciplinare, abordări din perspectiva
inteligenţelor multiple şi vizionări de filme, încercându-se o abordare modernă, interactivă, dinamică
a literaturii, menită să seducă, să apropie sufletul elevilor de sufletul cărţilor, să-i formeze ca lectori
competenţi, activi, capabili să folosească creativ „paradisul” din bibliotecă, dar şi să vadă în carte
Paradisul, aşa cum spunea J. L. Borges.
Casa Corpului Didactic s-a implicat şi a participat la toate activităţile desfăşurate în cadrul
manifestării Zilele Învăţământului Sălăjean - ediţia a X-a. Astfel, în data de 5 octombrie 2016, în sala
de şedinţe a Casei Corpului Didactic Sălaj, s-a desfăşurat spectacolul Magia Copilăriei, realizat în
colaborare cu 4 grădiniţie: Grădiniţa nr. 1 Zalău, Grădiniţa „Dumbrava Minunată” Zalău, Grădiniţa
„Piticii Isteţi” Zalău, Grădiniţa „Ion Creangă” Zalău. La acest eveniment au participat 115 preşcolari
şi 240 invitaţi.
Tot în cadrul acestei manifestări, în anul şcolar 2016-2017, Casa Corpului Didactic Sălaj a
desfăşurat în colaborare cu ISJ Sălaj și alte activităţi:
1) Gala olimpicilor - Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională a
olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2015 - 2016, şi a profesorilor care i-au pregătit;
2) Scrisoare de mulţumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2015 -2016.
Cu ocazia zilei de 15 ianuarie, considerată zi a Culturii Naţionale, Casa Corpului Didactic Sălaj
a realizat o expoziţie tematică cu titlul Artă... prin sunet şi culoare! Expoziţia a fost realizată în
perioada 16-26 ianuarie 2017, în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” şi a cuprins tablouri şi
sculpturi realizate de elevi ai liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, sub îndrumarea doamnlor profesoare
Mureşan Mălină, Brânduşan Diana şi Ignatiuc Cristina.
Lucrările au fost expuse la etajul 1 al Casei Corpului Didactic Sălaj, iar expoziţia a fost vizitată
de către elevi şi cadre didactice din judeţul Sălaj.
Cu ocazia Zilei Europei, în data de 9 mai 2017, Casa Corpului Didactic Sălaj, în colaborare cu
Colegiul Național „Silvania” Zalău, au realizat o expoziție cu tema Educația în spiritul valorilor
europene!, expoziția fiind realizată de elevi ai claselor a XI-a. Lucrările eu fost expuse la etajul I al
Casei Corpului Didactic Sălaj, fiind admirate de circa 150 elevi și cadre didactice.
Expoziţiile au avut ca scop promovarea preocupărilor artistice ale profesorilor şi elevilor sălăjeni
şi s-au bucurat de un real succes, la aceste activităţi participând un număr mare de elevi, cadre
didactice, reprezentanţi ai comuităţii locare şi ai presei.
Cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii, a dreptului de autor, s-a organizat activitatea culturală
Biblioteca - spaţiu de atitudine la care au participat bibliotecari şi profesori documentarişti din judeţul
Sălaj.
La nivelul Judeţului Sălaj, s-au desfăşurat 23 de activităţi metodice, științifice și culturale, la
care au participat peste 2313 de elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai instituţiilor locale, părinţi etc.
Având în vedere feed-back-ul participanţilor, obiectivele acestor activităţi au fost realizate.
Colaborarea instituţională oferă exemple de bună practică în privinţa funcţionării unor parteneriate
coerente, a realizării unor activităţi interesante cu cadrele didactice şi cu elevii. Prin aceste activităţi
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culturale, ştiinţifice şi metodice, sunt împărtăşite şi valorificate experienţa de la catedră, preocupările
extracurriculare şi extraşcolare: cultivarea interesului pentru literatură, arte, ştiinţe, a spiritului practic,
a capacităţii de îmbinare a plăcutului cu utilul.
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8.5. Elaborare, editare și difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct materialele
elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
În anul şcolar 2016-2017, Editura Şcoala Noastră a acordat consultanţă editorială la solicitare,
venind în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-şi pună în valoare activitatea didactică, ştiinţifică
şi literară. A fost actualizat fondul de carte, îndeosebi fondul de monografii şcolare şi locale existent
în momentul de faţă în editură (inclusiv titluri de carte prezentate la Zilele Învăţământului Sălăjean).
În funcţie de necesităţi, au fost desfăşurate activităţi de relaţii cu publicul, acordând consultanţă
editorială tuturor solicitanţilor, în vederea publicării în format electronic şi tipărit a unor lucrări literare
sau publicaţii cu caracter strict ştiinţific, articole şi lucrări de specialitate, materiale prezentate la
diferite simpozioane judeţene şi naţionale, desfăşurate pe raza judeţului Sălaj. A existat o colaborare
eficientă între editură şi Biblioteca Judeţeană, respectiv Biblioteca Naţională, la nivel de consultanţă
editorială şi alte servicii furnizate de acestea din urmă. S-a participat la diferite manifestări (vernisaje
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de expoziții, lansări de carte, week-end-uri culturale) organizate de Biblioteca Judeţeană, Muzeul de
Istorie şi Artă, Centrul de Cultură al Judeţului Sălaj și alte instituții de cultură.
Au fost consultate arhiva revistei „Şcoala Noastră”, colecţia de reviste şi alte periodice existente
la biblioteca instituției (inclusiv fondul de carte veche), pentru recuperarea unor documente de arhivă
şi a unor articole de specialitate publicate în revistă şi în presă. Au fost desfăşurate o serie de activităţi
de secretariat redacţional și relații cu publicul pentru publicaţiile periodice editate sub egida Casei
Corpului Didactic şi cea a Inspectoratului Școlar Județean. Astfel, au fost publicate, în luna noiembrie,
nr. 1/2016-2017 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi 23-24/2016 al revistei „Şcoala
Noastră”. Au fost publicate, în luna mai, nr. 2/2016-2017 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană”
şi nr. 25-26/2017 al revistei „Şcoala Noastră”. A fost promovată şi publicată Oferta de programe de
formare a Casei Corpului Didactic Sălaj. Au fost publicate rezultatele obţinute de elevii sălăjeni la
Olimpiade şi concursuri şcolare, etapele judeţene, naţionale şi internaţionale, pentru toate
specialităţile de bază.
În anul școlar 2016-2017 s-au acordat 9 coduri ISBN, pentru:
▪ ISBN 978-973-1854-62-5: Bartus Éva-Tünde – Téli ünnepek varsolcon, în format tipărit;
▪ ISBN 978-973-1854-63-2: Bartus Éva-Tünde – Kör, kör, ki játszik?, în format tipărit;
▪ ISBN 978-973-1854-64-9: Mușata Bocoș, Valentina Souca (coordonatori) – Aspecte critice în
realizarea activităților didactice integrate, lucrări simpozion ocazional, în format tipărit;
▪ ISBN 978-973-1854-65-6: Alina Cotoi, Paula Cristina Deac, Anca Făgărași, Cristian Man, Paul
Petrean (coordonatori) – Educația nonformală, între joc și responsabilitate, lucrări simpozion
ocazional, în format strict electronic;
▪ ISBN 978-973-1854-66-3: Casa Corpului Didactic Sălaj – Modalități eficiente de elaborare și
implementare a unui curriculum la decizia școlii, lucrări simpozion ocazional, în format strict
electronic;
▪ ISBN 978-973-1854-67-0: Stela Kandert – Inovație în educație, în format strict electronic;
▪ ISBN 978-973-1854-68-7: Delia Ioana Chiș, Lucia Bolojan, Ștefania Marosy (coordonatori) –
Orașul viitorului, lucrări simpozion ocazional, în format strict electronic;
▪ ISBN 978-973-1854-69-4: Aurica Grec (coordonator) – Oameni de seamă ai judeţului Sălaj,
lucrări simpozion ocazional, în format tipărit;
▪ ISBN 978-973-1854-70-0: Aurel Medve – Monografia școlii din Năpradea, în format tipărit;
De asemenea, s-a acordat 1 cod ISSN, pe lângă celelalte deja existente din anii anteriori:
▪ ISSN 2537-5148, ISSN-L 2537-5148, Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei –
Copilăria în imagini şi cuvânt, revistă școlară, în format tipărit.
S-au asigurat, în toate cazurile, consultanţa editorială şi demersurile necesare la Biblioteca
Naţională a României. La solicitarea autorilor, s-a efectuat corectura şi pregătirea pentru tipar a
lucrărilor primite spre publicare.
Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 23-24/2016 –
170 exemplare,

Buletine informative,
Culegeri, manuale
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)
editate / difuzate)
Elaborate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Modalități eficiente de
ISSN: 2069-1556
elaborare și
(nr. 1/2016-2017 – 140 implementare a unui
exemplare,
curriculum la decizia
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Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)
nr. 25-26/2017 – 175
exemplare)
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 23-24/2016 –
170 exemplare,
nr. 25-26/2017 – 175
exemplare)
2. Geographica
ISSN: 2248-0765
(1 număr/an, 50
exemplare/număr)
3. Gazeta
Învăţătorilor
ISSN: 2069-2293
(2 numere/an, 150
exemplare/număr)
4. De la mental la
comportamental în
şcoală
ISSN: 2248-1036
(1 număr/an, 150
exemplare/număr)
5. Despre oameni
ISSN 2501-0441
ISSN-L 2501-0441
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
6. Gândurile
noastre ISSN
2501-2436
ISSN–L 2501-2436
(2 numere/an, 50
exemplare/număr)
7. Minunata lume a
copilăriei
ISSN 2501-7985
ISSN-L 2501-7985
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
8. Copilăria în
imagini şi cuvânt,
ISSN 2537-5148,
ISSN-L 2537-5148,

An școlar 2016-2017

Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)
nr. 2/2016-2017 – 140
exemplare).

Culegeri, manuale
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)

școlii ISBN: 978-9731854-66-3 (CD-ROM) –
50 exemplare
Editate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Modalități eficiente de
ISSN: 2069-1556
elaborare și
(nr. 1/2016-2017 – 140 implementare a unui
exemplare,
curriculum la decizia
nr. 2/2016-2017 – 140
școlii ISBN: 978-973exemplare).
1854-66-3 (CD-ROM)
– 50 exemplare
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Alte publicaţii
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate
/ difuzate)

1. Bartus ÉvaTünde – Téli
ünnepek
varsolcon,
ISBN 978-9731854-62-5
2. Bartus ÉvaTünde – Kör, kör,
ki játszik?,
ISBN 978-9731854-63-2
3. Mușata Bocoș,
Valentina Souca
(coord.) – Aspecte
critice în
realizarea
activităților
didactice
integrate,
ISBN 978-9731854-64-9
4. Alina Cotoi,
Paula Cristina
Deac, Anca
Făgărași, Cristian
Man, Paul Petrean
(coord.) –
Educația
nonformală, între
joc și
responsabilitate,
ISBN 978-9731854-65-6 (CDROM)
5. CCD Sălaj –
Modalități
eficiente de
elaborare și
implementare a
unui curriculum la
decizia școlii,
ISBN 978-9731854-66-3 (CDROM)
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Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)

1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 23-24/2016 –
170 exemplare,
nr. 25-26/2017 – 175
exemplare).

▪

▪
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Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)

Culegeri, manuale
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)
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Alte publicaţii
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate
/ difuzate)
6. Stela Kandert –
Inovație în
educație,
ISBN 978-9731854-67-0 (CDROM)
7. Delia Ioana
Chiș, Lucia
Bolojan, Ștefania
Marosy (coord.) –
Orașul viitorului,
ISBN 978-9731854-68-7 (CDROM)
8. Aurica Grec
(coord.) – Oameni
de seamă ai
judeţului Sălaj,
ISBN 978-9731854-69-4
9. Aurel Medve –
Monografia școlii
din Năpradea,
ISBN 978-9731854-70-0

Difuzate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Modalități eficiente de
ISSN: 2069-1556
elaborare și
(nr. 1/2016-2017 – 140 implementare a unui
exemplare,
curriculum la decizia
nr. 2/2016-2017 – 140
școlii ISBN: 978-973exemplare).
1854-66-3 (CD-ROM) –
50 exemplare

8.6. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.)
expoziţia tematică cu titlul Artă prin sunet şi culoare! Expoziţia a fost realizată în perioada 16-26
ianuarie 2017, în colaborare cu Liceul de Artă „Ioan Sima” şi a cuprins tablouri şi sculpturi realizate
de elevi ai liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău, sub îndrumarea doamnlor profesoare Mureşan Mălină,
Brânduşan Diana şi Ignatiuc Cristina. Lucrările au fost expuse la etajul 1 al CCD Sălaj, iar expoziţia
a fost vizitată de către elevi şi cadre didactice din judeţul Sălaj.
expoziția de fotografie cu tema Răstigniri și biserici de lemn, realizată de prof. Matyas Mirel, profesor
la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
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8.7. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Nr.
crt.
1.

Denumirea
programului
Predarea-învăţarea
limbii franceze întrun demers
comunicativ-acţional

Parteneri
Din ţară
Internaţionali
Institutul
Francez din
România

2.

Parteneriat

Centrul Cultural
Britanic:
Consiliul Britanic

3.

Parteneriat

4.

Zilele învăţământului
sălăjean

5.

Parteneriat

6.

Protocol de
colaborare

Facultatea de
Fizică a
Universităţii din
Bucureşti
ISJ Sălaj,
Consiliul
Judeţean Sălaj
Colegiul Tehnic
“Alesandru
Papiu Ilarian”
Zalău, Colegiul
Național „Simion
Bărnuţiu” Şimleu
Silvaniei, Liceul
Tehnologic
„Octavian Goga”
Jibou, Şcoala
Gimnazială
„Lucian Blaga”
Jibou, Grădiniţa
cu P.P. „Ion
Creangă” Zalău
Inspectoratul
Școlar Județean
Sălaj,
Comisia
Națională a
României pentru
UNESCO

7.

Modalități eficiente
de elaborare și
implementare a unui
curriculum la decizia
școlii
Festivalul Naţional al
Ştiinţei

8.

Forma de finalizare
Derularea programului de
formare acreditat Predarea
- învăţarea limbii franceze
într-un demers
comunicativ-acţional.
Organizarea de cursuri şi
seminarii de formare
profesională pentru
profesori din judeţul Sălaj.
Derularea cursului
acreditat Metode eficiente
de învăţare a fizicii.
Activităţi derulate cu
ocazia manifestării Zilele
învăţământului sălăjean
Desfăşurarea în bune
condiţii a programelor din
Oferta de programe de
formare a Casei Corpului
Didactic Sălaj.

Organizarea Forumului
Educaţional Magister,
destinat profesorilor de
limba şi literatura română,
matematică şi limba
engleză, axat pe tema
Școală și familie - nevoia
de comunicare.
Simpozion judeţean

Inspectoratul
Școlar Județean
Sălaj

Festival naţional al ştiinţei,
ediţia a X-a, CAEN - mai
2017

Ministerul
Educației
Naționale,
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9.

În lumea cărților

10.

Învățământ de
calitate în școala
românească – înscris
în CAER 2017
Creativitate și
aplicabilitate în
educație

11.

12.

Orașul viitorului

13.

Petale-n vânt

14.

Acord de parteneriat

15.

Creșterea motivației
și dezvoltarea
competențelor
profesionale ale
personalului didactic
din școlile
defavorizate din
județul Sălaj, pentru
promovarea unor
servicii educaționale
de calitate, proiect
POCU 73/6/6
Total programe: 15

An școlar 2016-2017

Inspectoratul
Școlar Județean
Sălaj
Consiliul
Județean Sălaj,
Primăria
Municipiului
Zalău
Liceul cu
Program Sportiv
„Avram Iancu”
Zalău
Centrul Școlar
pentru Educație
Incluzivă Șimleu
Silvaniei
Școala
Gimnazială
„Silvania” Șimleu
Silvaniei
Școala
Gimnazială „Iuliu
Maniu” Zalău
Colegiul Tehnic
„Alesandru
Papiu Ilarian”
Zalău
Casa Corpului
Didactic Ialomița
Fundația
Milenium,
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Sălaj, Centrul
Județean de
Resurse și
Asistență
Educațională
Sălaj, Comuna
Șamșud

Capitolul VIII

Expoziție tematică

Simpozion regional CAER 2017
Simpozion județean

Organizarea unor expoziții
tematice
Proiect educațional

Colaborare reviste și
schimb de bune practici
Depunerea unui proiect
POCU

25

8.8. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituţională
▪
Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2016 – 2017, avizată
de Ministerul Educației Naționale prin adresa nr. 46761/21.11.2016, care cuprinde 3 programe de
formare acreditate, 3 programe propuse spre acreditare şi 32 de programe de formare avizate,
totalizând 38 de programe de formare continuă;
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▪
Promovarea Ofertei de programe de formare continuă în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti
cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, la cercurile pedagogice pe discipline, în cadrul
comisiilor metodice, precum şi în cadrul şedinţelor cu directorii unităţilor de învăţământ;
▪
Publicarea Ofertei de programe de formare continuă pe site-ul instituţiei, www.ccdsj.ro, precum
şi în Buletinul informativ „Şcoala sălăjeană” din semestrul I al anului şcolar 2016 - 2017.
b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei
▪
Realizarea şi distribuirea unor pliante cu Oferta de programe de formare continuă în toate
unităţile de învăţământ cu ocazia activităţilor metodice cu responsabilii cu dezvoltarea profesională
din şcoli, bibliotecarii şcolari, responsabili CDI şi directorii unităţilor de învăţământ;
▪
S-au realizat materiale promoţionale personalizate;
▪
Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a
instituţiei;
▪
Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: responsabili cu dezvoltarea
profesională, bibliotecari, responsabili centre documentare și informare, directori, informaticieni etc.;
▪
Prezentarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj în
mass-media locală: ziarele Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean şi Sălăjeanul.
8.9. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Numele şi prenumele
Dezvoltare profesională
/ funcţia
prof. Corina Emilia Forţ Scrierea proiectelor europene Erasmus+. Teorie și practică - 20 ore
- director
furnizat de Casa Corpului Didactic Sălaj
Educația interculturală – mai mult decât un concept - 20 ore furnizat
de Casa Corpului Didactic Sălaj
prof. Sanda Bulgărean Scrierea proiectelor europene Erasmus+. Teorie și practică - 20 ore
- profesor metodist
furnizat de Casa Corpului Didactic Sălaj
Educația interculturală – mai mult decât un concept - 20 ore furnizat
de Casa Corpului Didactic Sălaj
prof. Alexandru
Scrierea proiectelor europene Erasmus+. Teorie și practic - 20 ore
Mureşan
furnizat de Casa Corpului Didactic Sălaj.
- profesor metodist
Educația interculturală – mai mult decât un concept - 20 ore furnizat
de Casa Corpului Didactic Sălaj.
prof. Corina Bumbaş
Scrierea proiectelor europene Erasmus+. Teorie și practică - 20 ore
- profesor metodist
furnizat de Casa Corpului Didactic Sălaj
Educația interculturală – mai mult decât un concept - 20 ore furnizat
de Casa Corpului Didactic Sălaj
ec. Lucia Maria Surd
Curs de Achiziții publice
- administrator
Codul fiscal și normele de aplicare începând cu anul 2017
financiar
Contablitate, fiscalitate și IFRS
Rodica Turc
Formator, cod C.O.R. 242401- furnizat de S.C. School Consulting
- bibliotecar
S.R.L.
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CAPITOLUL IX
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
9.1.STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN JUDEŢUL SĂLAJ
În anul şcolar 2016-2017, în judeţul Sălaj au funcționat două unități de învățământ specialCentrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei şi structura Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă "Speranţa” Zalău. Aceste două unități au școlarizat un număr de 200 elevi de nivel
preşcolar, primar, gimnazial, profesional special şi liceal- ciclul inferior, filiera tehnologică.
Cele două instituţii de învăţământ special asigură servicii de sprijin prin 17 cadre didactice de
sprijin pentru un număr de 222 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de
masă, constituiţi în 17 grupe, din 15 şcoli generale din judeţ.
Cuprinderea copiilor şi a elevilor în învățământul special şi special integrat s-a realizat în
conformitate cu certificatul de orientare școlară eliberat de către comisia COSP din cadrul CJRAE
Sălaj, pe baza dosarelor instrumentate de către Comisiile Interne de Evaluare Continuă (CIEC) din
CSEI Şimleu Silvaniei şi din Structura ”Speranţa” Zalău.
9.1.1. Efectivele de elevi cuprinși în unitățile de învățământ:
Nivel

Număr de clase

Număr elevi/ copii

Preșcolar

1 grupă

5 elevi

Primar

8 clase

56 elevi

Gimnazial

11 clase

97 elevi

Profesional

4 clase

42 elevi

TOTAL

24 clase

200 elevi

9.1.2. Efectivele de elevi cuprinși în serviciile de sprijin sunt școlarizați în următoarele unități școlare:
▪ Bazinul Șimleu Silvaniei:
1. Şcoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei;
2. Şcoala Gimnazială cu predare în limba maghiară „Báthory István” Şimleu Silvaniei;
3. Şcoala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei;
4. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pustă;
5. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag;
6. Școala Gimnazială ”Petri Mor” Nușfalău;
7. Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna;
▪

Bazinul Zalău:
1. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău;
2. Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău;
3. Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău;
4. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Agrij;
5. Școala Gimnazială ”Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei;
6. Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou;
7. Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău;
8. Școala Gimnazială “George Coșbuc” Ortelec.
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9.2. OBIECTIVE ŞI DIMENSIUNI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recuperarea, reabilitarea prin compensare individualizată şi personalizată (în urma acestui
proces, copiii/elevii cu dizabilităţi ajung la nivele funcţionale fizice, psihice şi sociale acceptabile);
Realizarea unor terapii specifice, în funcţie de gradul şi tipul deficienţei;
Activităţi de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în şcolile de masă;
Furnizarea unor instrumente, cu ajutorul cărora aceşti copii/elevi îşi pot organiza viaţa în direcţia
obţinerii unui grad mai mare de autonomie personală şi socială;
Desfăşurarea procesului de instruire pe baza programelor învăţământului special, dar folosind şi
curriculum adaptat;
Fiecare elev să fie sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de
interesele şi motivaţiile personale cât şi de dorinţele comunităţii şi ale societăţii, în general;
Valorificarea aptitudinilor native în raport cu evoluţia mediului social;
Realizarea unui parteneriat educaţional şi social, atât în interesul comunităţii şcolare, cât şi al
comunităţii locale.

9.3. CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL
ŞCOLAR 2016-2017

•

•
•
•
•
▪

Actele normative care reglementează activitatea în domeniul învăţământului special şi special
integrat, apărute pe baza LEN nr.1/2011,sunt:
Ordin nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap,
a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
Ordinul MECTS nr. 5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
Ordinul MECTS nr.5575 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe /clase în spitale;
Ordinul MECTS nr.5574 din 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă;
Ordin MECTS nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională.
Alte acte normative:
Ordin MEN nr. 3218/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul
profesional special.

9.4. PRIORITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT SĂLĂJEAN PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2016- 2017
Toţi copiii/elevii prezentaţi serviciului de evaluare din cadrul CJRAE Sălaj au fost orientaţi de
Comisia de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei spre instituţii
de învăţământ și spre tipuri de terapii adecvate. Ca urmare, planul de şcolarizare propus pentru anul
şcolar 2016-2017 a fost integral realizat.
Relevăm dificultatea asigurării serviciilor de sprijin pentru elevii integraţi de pe raza judeţului Sălaj,
datorită limitării numărului de posturi pentru acest domeniu de activitate. Ca urmare a acestui fapt,
un număr mare de elevi nu pot beneficia de aceste servicii, mai ales în mediul rural, deşi există
solicitări în acest sens din partea cadrelor didactice și din partea conducerii unităţilor de învăţământ.
Situaţia este similară şi la nivelul încadrării unităţilor de învăţământ cu consilieri şcolari şi profesori
logopezi, apreciind că numărul acestora este insuficient faţă de problematicile cu care ne confruntăm.
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9.5. PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE
Procesul de predare-învățare-evaluare din şcolile speciale are în vedere dezvoltarea personalităţii
elevului în vederea integrării sociale. Astfel, se are în vedere formarea autonomiei personale şi
sociale, socializarea, dezvoltarea unor deprinderi în vederea învăţării unei meserii, prin:
▪ Creșterea capacității instituționale de gestionare a instrumentelor de monitorizare a inserției socioprofesionale a absolvenților;
▪ Prevenirea și combaterea marginalizării și a excluziunii sociale prin cuprinderea în școală a tuturor
copiilor cu dizabilități/cerințe educaționale speciale.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

9.5.1. Categorii de beneficiari:
copii cu CES integraţi în învăţământul de masă: şcolari cu diferite dizabilităţi (copii cu deficienţe
de învăţare);
dificultăţi în prelucarea informaţiilor perceptive, auditive şi vizuale;
tulburări ale limbajului oral legate de recepţie, nedezvoltarea vocabularului, dificultăţi de citire
legate de recunoaşterea, decodificarea şi înţelegerea cuvintelor citite, dificultăţi de scriere
manifestate prin greutăţi în realizarea unor sarcini ce solicită activităţi de scris;
dificultăţi în realizarea activităţilor matematice, concretizate prin slaba însuşire a simbolurilor şi
calculului matematic, precum şi a noţiunilor spaţiale şi temporale la această disciplină;
întârziere mintală uşoară, copii cu tulburări de comportament - inadaptare la cerinţele educative
ale şcolii;
copii cu tulburări ale atenţiei (copii cu atenţie distrasă de stimuli irelevanţi, capacitate de
concentrare redusă);
copii cu CES din învăţământul special (cu dizabilităţi medii şi severe);
copii cuprinşi în grupe pentru intervenţie timpurie - grupe de grădiniţă la structura ”Speranţa”
Zalău.
9.5.2. Activități realizate:
activităţi de reabilitare a structurii personalităţii elevului cu CES prin acţiunea benefică a
conţinutului acestora: educaţia psihomotrică, formarea abilităţilor de comunicare, etc.;
activităţi de diagnosticare obiectivă prin CIEC, sporirea eficienţei acesteia;
activităţi de depistare precoce a diferitelor tipuri de deficienţe şi asigurarea intervenţiei timpurii
vizând nu numai copiii proveniţi din familii sau cei instituţionalizaţi, ci şi categoria de copii care au
abandonat şcoala şi familia;
realizarea unui curriculum special şi a unui curriculum adaptat, în colaborare cu profesorul
colaborator;
activitate de evaluare şi orientare şcolară şi profesională desfăşurată de CIEC în colaborare cu
profesorii de sprijin prin instrumentarea dosarelor înaintate către COSP din cadrul CJRAE Sălaj,
care cuprind: traseul educaţional, caracterizarea psihopedagogică, recomandarea, cererea
formulată de către părintele copilului, evaluarea nivelului cognitiv, evalurea psihologică, evaluarea
logopedică, fișa medicală, ancheta socială, raportul de evaluare;
activităţi terapeutice (terapii specifice) realizate în completarea actului educaţional: terapie
educaţională complexă şi integrată, asistenţă educaţională prin asigurarea serviciilor de sprijin
pentru elevii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
activităti de informare şi consiliere pentru părinţi;
activități de colaborare prin parteneriate cu instituţii şi organizaţii care au preocupări în domeniul
educaţiei.

9.6. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL
În anul şcolar 2016-2017, monitorizarea externă s-a realizat atât prin inspecţii tematice cât şi
prin inspecţii de specialitate, prin participare la diverse acţiuni educative realizate la nivelul fiecărei
instituţii de învăţământ, prin participare la comisii metodice, discuţii cu părinţii, etc.
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9.6.1. Analiza SWOT
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Puncte tari

Puncte slabe

Organizarea şi desfăşurarea procesului de
învăţământ în conformitate cu respectarea
legislaţiei în vigoare şi cu reglementările
ministerului de resort;
Încadrarea cu personal didactic şi nedidactic
calificat;
Medie de vârstă coborâtă a profesorilor;
Număr mare de profesori cu o bună pregătire
ştiinţifică şi psihopedagogică;
Derularea unor parteneriate educaţionale
locale, naţionale, europene, prin programe
specifice şi proiecte încheiate la nivelul
unităţilor şcolare şi la nivelul I.S.J. Sălaj;
Au fost dezvoltate relaţiile şcolilor cu
şcolile din județ (parteneriate, programe
cultural–artistice, sportive, excursii, acţiuni
de gospodărire şi înfrumuseţare a
localităţilor);
Activităţile extracurriculare au fost stabilite
în funcţie de specificul zonei în care se află
şcoala, de opţiunile elevilor şi ale părinţilor ;
Procent ridicat de promovabilitate;
Baza materială corespunzătoare în
proporţie de 90%;
Colaborarea bună cu autorităţile locale şi
judeţene în realizarea unor activităţi
educative, asigurarea resurselor financiare
necesare, asigurarea securităţii în şcoli, ş.a.;
Încheierea unor convenţii de parteneriat cu
agenţi economici locali în vederea
desfăşurării activităţilor de instruire practică;
• Existenţa
CDL-urilor,
în
domeniile
autorizate sau acreditate, conferind
posibilitatea
diversificării
pregătirii
profesionale a elevilor, în cadrul
învăţământului special, în meserii cerute
pe piaţa muncii;
Existența unor CDȘ-uri atractive pentru
elevi;
Corelarea ofertei educaţionale cu calificări
profesionale cerute pe piaţa muncii.

• Situaţia economico-socială precară pentru mai
bine de 50% din elevi;
• Rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice
–
preocupare
scăzută
pentru
individualizarea/diferenţierea
învăţării,
în
raport cu nevoile/ interesele elevilor;
• Unele cadre didactice utilizează încă un stil de
predare tradiţional, predominant informativ,
axat pe transmiterea şi însuşirea de
cunoştinţe, în defavoarea formării deprinderilor
practice şi dobândirii competenţelor cheie
europene;
• Neimplicarea unor profesori în activităţile
specifice unităţilor noastre sau în activităţile
extraşcolare;
• Slaba motivaţie a învăţării la elevi;

Oportunități

Amenințări

• Localizarea geografică – şcoală aflată în
municipiul reşedinţă de judeţ (Speranţa) şi
şcoală cu tradiţie de peste 45 de ani (CSEI
Șimleu Silvaniei);
• Unităţile de învăţământ au asigurat accesul
la internet, precum şi baza materială

• Interes tot mai slab al elevilor/tinerilor pentru
şcoală;
• Situaţia socio-economică precară a familiilor
din care provin unii copii/ elevi;
• Deteriorarea mediului socio-economic, familial;
• Sistem legislativ instabil şi inconsecvent;
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necesară
transmiterii
şi
preluării • Aplicarea unor hotărâri guvernamentale şi
informaţiilor curente;
normativele impuse de soluţiile adoptate în
• Existenţa programelor adecvate de formare
situaţia economică actuală, reducerile de
a cadrelor didactice, propuse de MEN,
posturi, cu diminuarea în şcoli a personalului
universităţi şi CCD;
administrativ;
• Existenţa şi posibilitatea accesării unor • obligativitatea şcolilor de a se încadra într-un
programe cu finanţare din fonduri
anumit număr de norme a condus la
europene ERASMUS Plus, pentru care
imposibilitatea asigurării unui număr suficient
CSEI Șimleu Silvaniei are alocat un cod
de cadre didactice de sprijin în învățământul de
PIC;
masă și a acoperirii posturilor administrative cu
personal
corespunzător
(bibliotecar,
• Disponibilitatea autorităţilor locale şi
administrator financiar - patrimoniu – sarcini
judeţene, a agenţilor economici pentru
realizate de profesori din școală cu decizii în
dezvoltarea
şi
susţinerea
actului
acest sens).
educaţional;
• Necesitatea formării continue a adulţilor;
• Posibilitatea dezvoltării unor programe de
formare prin accesarea unor fonduri
structurale (POSDRU).
1.6.2. Inspecții realizate
A fost efectuată o inspecţie şcolară generală în perioada 26.09.2016 – 25.03.2017, inspecție care a
vizat :
▪ Monitorizarea şi evaluarea activităţii unităţii de învăţământ preuniversitar, concretizată prin
furnizarea de către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;
▪ Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţii de
învăţământ preuniversitar cu legislaţia învăţământului în vigoare, cu politicile, strategiile şi
proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare, regionale şi
naţionale în domeniul educaţiei;
▪ Consilierea şi sprijinirea unităţii de învăţământ preuniversitar şi a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Au fost realizate 2 inspecții tematice, în perioada 26.09-7.10. 2016, respectiv 25.01-2.02.2017, în
conformitate cu Graficul de Inspecții Școlare al ISJ SĂLAJ. Aceastea au vizat:
Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în unităţile de
învăţământ ;
Planificarea activităţilor educative şi manageriale pentru anul şcolar 2016-2017;
Modul de realizare a repartiţiei de ore pentru acest an şcolar și orarul şcolii;
Verificarea efectivelor de elevi, a frecvenţei, a modului în care s-a realizat transferul elevilor;
Verificarea ritmicităţii notării şi a evaluării elevilor, parcurgerea ritmică a conţinuturilor planificate.
Calitatea demersului didactic în semestrul al II-lea
Verificarea existenței programelor școlare opționale, verificarea activității comisiilor din școală.

Inspecțiile curente și inspecțiile speciale efectuate:
Inspecții pentru obținerea definitivatului : 8
Inspecții pentru obținerea gradului didactic II: 18
Inspecții pentru obținerea gradului didactic I: 3

9.6.3. Constatări:
respectarea legislaţiei în vigoare, privind normarea cadrelor didactice, efectivele de elevi la nivelul
claselor;
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proiectele de dezvoltare instituţională sunt întocmite conform cerinţelor metodologice în vigoare,
țintele strategice pun accent pe crearea unui climat de siguranţă pentru elevi, promovarea atitudinii
participative a partenerilor sociali, în special a părinţilor;
creşterea calităţii educaţiei, adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele existente pe piaţa forţei de
muncă - acolo unde se impune acest aspect, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar,
implicarea în activităţi de cooperare europeană;
comisiile metodice sunt corect constituite, responsabilii acestora sunt numiţi prin decizia directorului
unităţii iar activitatea lor este adecvată;
ca tendinţă generală a evoluţiei procesului de învăţământ din Sălaj se constată creşterea numărului
de elevi cu dizabilităţi mintale severe, autism sau elemente de autism, sindrom Down, deficienţe
asociate, atât la nivel preşcolar cât şi primar şi gimnazial. Acest fapt a presupus o schimbare
majoră, o redistribuire a serviciilor oferite, cu încadrarea în numărul de norme. De asemenea, a
trebuit regândit la nivelul fiecărei instituţii modul de organizare a spaţiilor, pentru ca procesul
terapeutic-recuperator să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii.

▪
▪
▪
▪

Activitatea de predare – învățare – evaluare:
În activităţile didactice, terapeutic-recuperatorii utilizează curriculum aprobat pentru elevii cu
dizabilităţi mintale de diferite grade, asociate sau curriculumul învăţământului de masă, adaptat, în
cazul celor cu dizabilităţi senzoriale.
Asistenţele la ore au relevat aspecte pozitive: competenţele bune ale cadrelor didactice privind
planificarea învăţării, capacitatea de organizare a mediului fizic şi social pentru a răspunde
cerinţelor de grup, vârstă şi individuale, demersuri didactice centrate pe elev, individualizarea
acestora prin conceperea şi implementarea programelor de intervenţie personalizate. Se constată
dificultăţi în selectarea optimă a strategiilor didactice integrate în activităţi, mai ales de către cadrele
didactice debutante, precum şi în realizarea evaluării formative a învăţării.
Echipele de cadre didactice au realizat evaluarea iniţială a fiecărui elev pe ariile principale de
interes: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte, educaţie tehnologică,
autonomie personală şi socială. Colectivele de cadre didactice au elaborat probe, diferenţiate pe
vârstă, grade de deficienţă, nivelul actual al achiziţiilor elevilor/copiilor, au realizat intrepretarea
rezultatelor obţinute.
Pentru toţi elevii cu dizabilităţi severe, profunde sau asociate se întocmesc programe de intervenţie
personalizate, astfel încât procesul de terapie/recuperare este individualizat. Notarea acestor elevi
se realizează, de obicei prin calificative.
Baza materială a instituţiilor de învăţământ este bună, acestea beneficiind de calculatoare,
laptopuri, videoproiectoare, imprimante multifuncţionale, softuri educaţionale pe diverse domenii de
intervenţie. În acest sens, există o preocupare continuă privind dotarea claselor, cabinetelor de
terapii specifice şi a celorlalte săli specializate, prin achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice
moderne.

▪
▪

▪

▪
▪

9.7. ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII
▪
▪
▪
▪

Consiliul Consultativ pentru învăţământ special şi special integrat, profesori psihopedagogi,
kinetoterapeuţi, psihologi şi logopezi este format din 9 membri.
A fost organizată activitatea profesorilor metodişti din judeţ, cele 10 cadre didactice au fost
selectate prin concurs.
Activitatea de formare, de perfecţionare a cadrelor didactice se realizează prin comisii metodice,
cercuri pedagogice, consfătuiri, consilii profesorale, susţinerea gradelor didactice, cursuri de
formare derulate prin C.C.D. Sălaj, participare la simpozioane, conferinţe, interasistenţe, etc. .
Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat s-a desfăşurat
pe secţiuni.
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Cercul Pedagogic al profesorilor psihopedagogi și profesori educatori:
SEMESTRUL I – STRUCTURA SPERANŢA, Zalău, 5.XI.2016
Tema: ,, Metode eficiente pentru dezvoltarea personalității elevului cu CES,,- responsabil cerc, prof.
Ciocmărean Ioan
Prof. care au prezentat materiale/activități: Pop Iulia, Țurcaș Laura, Fechete Venuța, Petrice Viorela,
Becea Alexandra, Culda Diana, Stegerean Magdalena, Iepure Alexandra, Pop Alina, Deneș
Erzsebet, Gergely Orsalya, Zaha Camelia, Pop Cristina.
Cercul Pedagogic al cadrelor didactice de sprijin desfășurat la CSEI Șimleu Silvaniei
Tema: Modalități eficiente de predare integrată în învățământul primar,- responsabil cerc: prof.
Ardelean Veronica
Prof. care au prezentat materiale/activităţi :Gale Tamara, Ardelean Veronica
SEMESTRUL II – CSEI ŞIMLEU SILVANIEI, 15. V. 2017
Tema : Copilul cu CES în societatea românească , responsabil cerc: Pavel Florica Adriana
Prof. care au prezentat materiale/activități: Pavel Florica Adriana, Sim Viorel, Cobzaș Daniela,
Haiduc Mihaela, Hintea Claudia, Fărcășanu Florentina, Jurcan Adela, Casapu Elena
Cercul Pedagogic al cadrelor didactice de sprijin desfășurat la structura SPERANȚA Zalău
Tema: Rolul planului de servicii individualizate în recuperarea copiilor cu CES- responsabil cerc: prof.
Pop Cristina Florina
Prof. care au prezentat materiale/activităţi :Pop Cristina Florina, Grusea Cristina, Cuibuș Cosmina,
Petkes Agnes
9.8. PARTENERIATE ÎNCHEIATE ȘI PROIECTE DERULATE
La nivelul unității de învățământ,CSEI Șimleu Silvaniei s-au realizat 40 proiecte de parteneriat cu
diferite instituții, prin intermediul cărora s-au desfășurat numeroase activități cu copiii și elevii cuprinși
în această formă de învățământ.
Nr. crt.
1.

TITLUL PROIECTULUI
Pompierii-prietenii noştri

PARTENERI
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Porolissum Sălaj

Mai aproape de persoanele cu
dizabilităţi

Inspectoratul Şcolar Judeṭean Sӑlaj
Primӑria Oraṣului Şimleu Silvaniei
Poliṭia Localӑ din cadrul Primӑriei Şimleu
Silvaniei
Asociaṭia A.P.C.S.E.I. Şanse Egale Şimleu
Silvaniei
Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” Şimleu
Silvaniei
Colegiul Naṭional „Simion Bӑrnuṭiu” Şimleu
Silvaniei
Şcoala Gimnazialӑ „Silvania” Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazialӑ „Horea” Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazialӑ „Báthory István” Şimleu
Silvaniei
Şcoala Gimnazialӑ nr 1 Pustӑ Şimleu
Silvaniei

2.
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PARTENERI
Grӑdiniṭa cu Program Prelungit nr. 2 Şimleu
Silvaniei
Grӑdiniṭa cu Program Prelungit nr. 3 Şimleu
Silvaniei
Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei

Zâmbet de copil

Gradinița cu Program Prelungit Nr.2 Șimleu
Silvaniei

Parteneri pentru siguranță în școli

Inspectoratul de Jandarmi Județean
„Menumorut Voievod” Sălaj

Împreună pentru copiii noștri

Poliţia Oraşului Șimleu Silvaniei

Protocol de colaborare

Poliţia Locală Şimleu Silvaniei

8.

Școala- Casa Prieteniei

Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei

9.

Simpozion Regional „Invăţământ
de calitate în școala românească”
(Propus CAER)

10.

Concurs Naţional-avizat MEN„Biserica Locaș de închinare”

5.

6.

7.

11.

Bucurii în ochii de copii

ISJ Sălaj, CCD Sălaj, CJRAE Sălaj, Episcopia
Sălajului, Biblioteca Judeţeană, Grădiniţa cu
P.N. Nr.8 Zalău, Școala Gimnazială Nr. 1
Pustă;
ISJ Sălaj, CJRAE Sălaj, Episcopia Sălajului,
Biblioteca Judeţeană, Grădiniţa cu P.N. Nr.8
Zalău,
Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Șimleu
Silvaniei
CJRAE Salaj
Scoala Gimnazială „Silvania” Simleu Silvaniei

12.

Un dar, un zâmbet, o mulțumire

13.

Noi umblăm să colindăm

14.

Pictura, mai mult decât o joacă

Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei

Prietenul meu, polițistul

Inspectoratul Judetean de Politie Salaj
Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei

15.

16.

17.
18.
19.

Un copil informat, o viață salvată
Prevenind, ne apărăm viața

Școala Gimnazială „Horea„ Șimleu Silvaniei
Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere
antidrog Salaj
Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei
ISU Porolissum Sălaj

Din inimi, pentru inimi

Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei

Cu mâinile curate

Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei

20.

Lăsați copiii să vină la mine!

21.

Acord de parteneriat- Din suflet
pentru mama

Parohia Ortodoxă Pustă
Parohia Ortodoxă Șimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvanieișcoli partenere din țară
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PARTENERI

Igienă-sănătate, vitalitate

Complexul de Servicii Sociale Şimleu Silvaniei

Dragobetele la români

Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei

Iubiţi natura !

Primăria Orașului Șimleu Silvaniei

Copiii Europei

Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei
Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 Şimleu Silvaniei

26.

Împreună vom reuşi

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei

27.

Proiect internaţional „Educaţie
fără frontiere”
Proiect de parteneriat local
„Festivalul filmului românesc”
Proiect internaţional, avizat ISJ în
CAEJ „Modelarea caracterului
elevilor prin activităţi
extracurriculare”, Şimleu SilvanieiSălaj;

23.
24.
25.

28.

29.

30.

Ziua Conștientizării Autismului

32.

Acord de parteneriat- Împreună
vom fi mai buni
Acord de parteneriat- Paştele la
români

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Meseşul-Societate Cooperativă
Meşteşugărească, Zalău
Şc. Gim. Nr. 31, Chişinău, Republica Moldova
Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei

Copil ca tine sunt și eu

31.

33.

Ziarul Esenţial Media, Piteşti, Jud. Argeş

Asociația Șanse Egale, Școala Gimnazială
„Silvania” Șimleu Silvaniei, Colegiul Național
„Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, CJRAE
Zalău
C.Ș.E.I. Măicănești, jud. Vrancea
Şcoala Gimnazială nr 1 Răzvad, Dâmboviţa

Acord de parteneriat

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu”, Craiova

Acord de parteneriat- Natura în
culori şi versuri
Acord de parteneriat – E iarnă şi
sunt sărbători
Acord de parteneriat – Copacul
prieteniei
Acord de parteneriat- Micii
meseriaşi, o lume care se pierde
Acord de parteneriat- Şcoala,
micul meu univers

Şcoala Gimnazială nr.2, Reşiţa
Şcoala Gimnazială nr 1 Cruşeţ,Gorj
Grădiniţa cu P. P. Nr. 15 Focşani, Vrancea
Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Brăila
Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”, Vaslui

La nivelul unității de învățământ,structura CSEI „Speranța” Zalău s-au realizat 25 proiecte de
parteneriat/protocoale de colaborare cu diferite instituții:
Nr.
Crt.
1
1.

TITLUL PROIECTULUI

PARTENERI

„SOLIDARI
PENTRU
O
LUME MAI BUNĂ”
Proiect educativ social înscris
in CAERI 2017

ISJ Sălaj, CJRAE Sălaj, Asociația Plai Transilvan,
Asociația Prader Willi din România, Șc.Gim. ”M.
Eminescu”, Șc. Gim. ”C. Coposu”, Șc. Gim. ”Gh. Lazăr”,
Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Nicolae”, Liceul de artă
”I.Sima”, Liceul Pedagogic ”Ghe. Șincai”, Liceul Tehnologic
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”L. Rebreanu” Hida, Șc. Gim. ”T. Crețu” Năpradea, Șc.
Gim. Nr. 1 Agrij
Proiect
de
parteneriat Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Centrul Județean de
educativ „Solidaritate între Resurse și Asistență Educațională Sălaj, Episcopia
artã şi dizabilitate” in cadrul Sãlajului;
SNAC
SC INEDIT HOUSE SRL - ,,Casa Culorilor” Asociaţia
Prader Willi din România, Asociaţia „Freamãt de speranţã”
Societatea Handicapaţilor Zalãu, Clubul Sportiv Alegria ,
Casa Municipalã de Culturã Zalãu, Asociaţia Şanse Egale,
Acord
de
Parteneriat
Colegiul Tehnic „Al. P. Ilarian”, Zalău
”PETALE-N VÂNT”
Arată-Mi INTEGRARE!
Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Şcoala
Proiect
educativ
cu Gimnazială „Octavian Goga” Jibou , Biblioteca Județeană
participare națională înscris „I.S.Bădescu” Sălaj în colaborare cu CSEI Șimleu Silvaniei,
în CAER 2017, poziția 1188
structura Speranța Zalău, Liceul cu Program Sportiv
„Avram Iancu” Zalău, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău,
Şcoala Gimnazială Specială Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 1, Oradea, Școala
Gimnazială Specială Transilvania Baciu, Cluj Napoca,
Școala Gimnazială nr 21, Sibiu, Școala Gimnazială
Specială Baia Mare, Liceul Tehnologic pentru deficienți de
auz, Cluj-Napoca, Scoala Gimnaziala URIU, judetul BN,
Colegiul Ec. “Pintea Viteazul” Cavnic, MM, Liceul
Tehnologic “Ion Creangă” Curtici, Arad, Centrul de
Resursă și Asistență Educațională Sibiu, Școala
Gimnazială Herla, județul Suceava, CSEI nr 1, Tg. Mureș,
Asociatia Pro-Audiologie, Cluj-Napoca

5

PROIECT
DE
PARTENERIAT
EDUCAŢIONAL
Mărțișor pentru Speranța
în cadrul Strategiei Naționale
de Acțiune Comunitară

6

Simpozion
Interjudeţean
„Învăţământ de calitate în
școala românească”-avizat
MEN în C.A.E.R.I. 20162017, poziţia 1473.

7

Concurs Naţional „Biserica,
locaș de închinare”-avizat
M.E.N. în C.A.E.N. 20162017, poziţia 39.

8

ȘANSE EGALE
Proiect educativ social înscris
în CAERI 2017, NR 1190

Şcoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău, Liceul
Ortodox ”Sf. Nicolae Zalău, Liceul Pedagogic ”Gheorghe
Șincai” Zalău, Grǎdinița cu P.P. “Dumbrava Minunatǎ”
Zalău, Școala Gimnazială „Ghe. Lazăr” Zalău, Centrul de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Asociația Plai Transilvan,
Asociaţia Prader Willi din România, Școala Gimnazială
„Porolissum” Zalău, Școala Gimnazială nr. 1 Agrij.
Ministerul Educaţiei Naţionale;Inspectoratul Școlar
Judeţean Sălăj;Casa Corpului Didactic Sălaj;Biblioteca
Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău;Episcopia
Sălajului;Centrul Judeţean de Resurse și de Asistenţă
Educaţională Sălaj;Grădiniţa cu P.N. Nr. 8 Zalău;Școala
Gimnazială Nr. 1 Pusta;
Alte instituţii de învăţământ din ţară din 37 de judeţe.
Episcopia Sălajului;
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj;
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj;
Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional
Sălaj;
Şcoala Gimnazială ”Simion Bărnuţiu” Zalău;
Asociaţia PRADER-WILLI, Str. 22 Decembrie 1989,
DGASPC – Complexul de servicii nr. 2, Zalău/ Sălaj,
Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” Sucursala Sălaj,
Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” Zalău, Jud.
Sălaj, Grădinița cu P.P. “Dumbrava Minunată” Zalău, Liceul
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Pedagogic “Gheorghe Șincai” Zalău, Gradiniţa cu P. N. Nr.
8 Zalău, Liceul Pedagogic “Gheorge Șincai”, Zalău,
Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu" Zalău, Şcoala
Gimnazială "Mihai Eminescu" Zalău, Școala Gimnazială
”Gheorghe Lazăr” Zalău, Liceul cu Program Sportiv „Avram
Iancu„Zalău, Școala Gimnazială nr 1 Limanu,Constanța,
CSEI Delfinul Constanța, CSEI „Maria Montessori”
Constanța, Şcoala Gimnazială nr. 1 Stremț, Şcoala
Gimnazialã ”Dimitrie Cantemir” ,Oradea , Clubul Copiilor
Tg. Neamţ, Liceul Teoretic “Pavel Dan ” Câmpia Turzii
Școala Gimnazială – Centru de Resurse și Documentare
privind Educația Incluzivă- Integrată, Cluj-Napoca, Colegiul
Economic "Pintea Viteazul" Cavnic Liceul Tehnologic “Ion
Creangã” Curtici, Scoala Gimnazialã” George
Topârceanu”, Școala Gimnazialã “Petofi Sandor” Colţãu,
Scoala Gimnazialã “Vasile Lucaciu” Carei, Satu-Mare,
Scoala Gimnazialã “Nicolae Bãlcescu, Liceul Teoretic ”Ioan
Pascu” Codlea,Brasov, Colegiul Naţional Vocaţional “N.
Titulescu” Slatina, Liceul Tehnologic “Stefan Paşcu”
Apahida Colegiul National “Mihai Eminescu” Baia –Mare,
Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”, Caracal, Scoala
Gimnazialã Uriu, Școala Gimnazială Nocrich, Sibiu, Liceul
Tehnologic Special SAMUS, Cluj Napoca.
9

MĂNÂNC
SĂNĂTOS,
CRESC
FRUMOS,
MĂ
DEZVOLT ARMONIOS
CAEJ 2017

10

PROIECT
DE
Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai ” Zalău și Asociația
PARTENERIAT EDUCATIV
Sportivă 2b Sports
„ÎMPREUNÃ PRIN DANS!”
„Educaţia îţi dă valoare”
Insp. de Jandarmi Judeţean Sălaj, Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj
PROIECT NAȚIONAL
”Ascultă 5 Minute de Muzică Liceul de Artă „Ioan Sima”, Zalau
Clasică”
Proiect
de
parteneriat
Școala Gimnazială Specială CRDEII Cluj-Napoca /
educațional
CSEI Șimleu Silvaniei, Structura „SPERANTA” Zalău
„PRIETENI LA DISTANȚA”
Program de voluntariat „YES
Organizația Prader Willi din România,
pentru copiii
cu BR.”finanțat prin programul Campionatul de voluntariat OMV
integrare prin ed. senzorială
Petrom, ed. 2016
pentru copiii cu boli rare”
Program
finantat
Organizația Prader Willi din România,
„Campionatul de voluntariat
finanțat prin programul Campionatul de voluntariat OMV
2017” Învățăm –împărtășim –
Petrom ed. 2017
acumulăm experiență”
Protocol de parteneriat
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al
„Comportament adecvat în Judeţului Sălaj
situații de urgență”
C.S.E.I.” Speranța” Zalău

11
12

13

14

15

16

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Școala Generală
„Iuliu Maniu”, Zalău, Şcoala Generală „Corneliu Coposu”,
Zalău, Şcoala Gimnaziala “Gheorghe Șincai”, Scoala
Gimnaziala Romanasi, Școala Postliceală Sanitară, Zalău,
Grădinița cu P.P. “Dumbrava Minunată, Brutăria Sandana,
Zalău Asociaţia PRADER-WILLI, Catedrala Episcopiei
Sălajului, Biserica Sfânta Vineri,
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17

Învățăm
și
împreună

18

Școala de caligrafie

19

Acord parteneriat" Mărțișoare
zâmbitoare"
din
cadrul
proiectului educațional ”Fii Liceul Tehnologic Special ”Samus” Cluj-Napoca
creativ ”avizat în CAEJ
nr.13365/29.11.2016
Acord parteneriat cu Centrul
Școlar de Educație Incluzivă
Orizont Oradea în cadrul
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont Oradea
Festivalului Internațional ”
Nașterea Domnului - Dar de
Crăciun”
Proiect de parteneriat ,, De la
suflet la suflet, Sfintele Liceul Tehnologic Special ,,Ion Pillat” Dorohoi
Sărbători de Paști’’

20

21

ne
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jucăm Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei,
Structura Speranța Zalău
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău

9.9. REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI FESTIVALURI
CSEI Șimleu Silvaniei
Nr.
crt.

CONCURS

NUMELE
ELEVULUI

1.

Concurs național - Toamna
– un cântec în culoare , ed.
IV, Grădiniță cu P.P Nr.3
Șimleu Silvaniei

Berki Stela
Mac Ștefan
Kis Daniel
Lingurar Florina
Rostas Ioana
Varga Ruben
Jurcuț Alex

2.

Festivalul Cultural
Internațional , ed. VIII- a,
Bogățiile Toamnei

Berki Stela
Fărcaș Cătălin
Lingurar Bianca
Lingurar Florina
Eșeg Zoltan

3.

Festivalul Internațional
Nașterea Domnului, Dar de
Crăciun, ed. IX

4.

Campionatul Național de
Tenis de Masă Special
Olympics Faza Națională,
Buzău

Colectiv
Lingurar Florina

Moldovan Stelian
Talpa Gabriel
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PROFESOR
COORDONATOR
Lia- Maria
Busuioc,
Faragău Voichița,
Daniela Perte,
Rațiu Andreea,
Haiduc Mihaela,
Tulbure Doina,
Pavel Florica,
Cobzaș Daniela
Lia- Busuioc,
Faragău Voichița,
Daniela Perte,
Rațiu Andreea,
Haiduc Mihaela,
Tulbure D.
Lia- Maria
Busuioc,
Faragău Voichița,
Cobzaș Daniela,
Daniela Perte,
Rațiu Andreea,
Haiduc Mihaela,
Tulbure Doina,
Pavel Florica
Iambor Ivan

REZULTATE
OBŢINUTE
Premiul I
Premiul II
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul II

Premiul III
Premiul I
Premiul II
Premiul II
Premiul III

Premiul III
Premiul I

Premiul II
Premiul I

Starea învățământului sălăjean

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Campionatul Național de
Fotbal Unificat organizat de
Federația Română de Fotbal
în parteneriat cu Fundația
Special Olimpycs din
România faza Regionala
Participare la Competiţia
Regională de Fotbal Abilităţi
Individuale Special Olympics
organizată CSEI NR. 1
ORADEA în cadrul
proiectului educativ
„Câştigă-ţi un prieten
special” introdus in CAERI
2017
Special OLIMPICS Kids
Jocurile Naționale Special
Olympics România, BaiaMare
Concurs Național-“Tradiții și
obiceiuri de iarna la
români”/Editura Dart, Ziarul
Esențial în Educație
Őszirózsa – concurs de
cântece populare maghiare
(nominalizat în Anexa 4 din
Ordinul MEN
nr.5002/02.12.2014, poziţia
28)
Împreună vom fi mai buni –
CAERI poziția 316 CȘEI
Măicănești, Vrancea
,,Din suflet pentru mama” –
Concurs național de creație
Șimleu Silvaniei, CAERI
271/ 2017
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Iambor Ivan

Premiul II

Moldovan Vestian
Mureșan David
Jurcuț Alex

Iambor Ivan

Premiul II
Premiul III
Premiul I

Grup de elevi

Faur Mariana

Premiul I
Premiul II
Premiul III

Grup de elevi

Lia-Maria Busuioc

Premiul I
Premiul II
Premiul III

Guse Andreea
Mona Vasile
Mona Marius
Mac Andrei
Mac Bogdan
Dani Iuliana

Filip Cornelia

Kulcsar Szintia
Tőtős Petra
Egri Kriszta
Campan DavidDorel

Bihari Mihai

mențiune

Lazăr Andrada
Bana Natalia
Kovacs Bianca

Gale Tamara

Premiul I

Ciornila Denisa
Lakatos Luca
Varga Ramina

Ardelean Veronica

Premiul I
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9.10. REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE LA CSEI STRUCTURA SPERANŢA
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Concurs
Concurs Naţional „Biserica, locaș de
închinare”, avizat MEN în CAEN, Zalău,
mai 2017.
Concurs Interjudeţean „Icoana Sf.
Andrei-Prilej de întâlnire”, avizat MEN în
CAERI; Cluj-Napoca, noiembrie 2016;
Concurs Naţional „Din suflet pentru
mama”, avizat MEN în CAER, Şimleu
Silvaniei, martie 2017;
Concurs Naţional „Lumină din lumina
Învierii”, avizat MEN în CAEN, CaraşSeverin, aprilie 2017;
Concurs Naţional „Nașterea Domnului –
prilej de bucurie pentru creștini” avizat
MEN în CAER; Iași, decembrie 2016;

6.

Împreunã pentru viitor
Concurs de dans-etapa regională
Dej

7.

Competiția Regională de Fotbal Special
Olimpics

Numele elevului

Profesor
coordonator

Gâlgău Laura

Ciocmărean
Ioan

Negrea Bianca
Bălănean Cosmin

Ciocmărean
Ioan

Lingurar Laviniu

Ciocmărean
Ioan

Sabou Dorina
Şerban Zălin

Ciocmărean
Ioan

Prodan Aurel
Balaș Roxana

Ciocmărean
Ioan

Premiul I
Premiul II

Turcas Laura

Premiul II

Temeș Vorel

Premiul I
Premiul II

Premiul II

Cherar Mariana
Rostaş Doina
Lingurar Maria
Modi Denisa
Prodan Aurel
Orţan Maria
Kerezsi Florin
Chiș Ionel

8.

Festivalul Internațional ”Flori de Mai”,
ediția a-X-a , 30 Mai 2017,Oradea

Grup de elevi de la CSEI
Speranța

Țurcaș Laura,
Pop Iulia, Pop
Crina, Bancea
Melina,
Fechete
Venuța,
Iepure
Alexandra

9.

Album de familie

Peter Radu

Pop Cristina

Denes Katalin
Balog Bernadett

Denes
Erzsebet

Varga Crina
Todoran Calina

Papp Emoke

Merge Rodica
Varga Florin

Papp Emoke

10.

11.

12.

De la suflet la suflet, Sfintele Sărbători
de Paști, ediția a VII-a, aprobat in
C.A.E.N. Nr. 26402/16.02.2017
Proiect Național
Mărtișoare zâmbitoare, ediția I, Cluj
Napoca
Concurs Judetean, avizat in C.A.E.J, nr.
13365/29.11.2016, la pozitia nr 45
Micii artiști, editia a VII-a, Cluj – Napoca
Concurs regional si interjudetean, 2016
(pagina 18, pozitia 500)

Rezultate
obţinute
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Premiul I
Premiul III
Premiul I
Premiul
Special
Premiul III
Premiul II

Premiul I

Premiul I

Prem.II

Prem.III
Prem.I
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CAPITOLUL X
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Analiza multi-dimensională a conceptului privind educaţia cetăţeanului din perspectiva
politicilor democratice, incluzive şi participative reclamă regândirea, reconceptualizarea conceptului
şcolii, în corespundere cu finalitatea majoră a educaţiei: a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi.
Această componentă se referă la deprinderea de a trăi impreună cu ceilalţi, prin dezvoltarea
cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a spiritualităţii sale, obiectiv realizabil printr-o
educaţie interculturală.
Din perspectiva cultivării şi promovării acestor valori, rolul şcolii este deosebit de important în
transformarea diferenţelor într-o şansă a dezvoltării personale şi a comunităţii şi, respectiv,
diminuarea lor ca sursă de prejudecăţi, tensiuni. Şcoala este chemată să ofere prin intermediul
educaţiei interculturale un model de convieţuire paşnică şi constructivă într-o societate în care
locuiesc împreună membrii mai multor grupuri etnice. Asta presupune o metodologie axată pe
integrarea în spaţiul educaţional a unor principii precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea
valorilor, valorizarea specificului spiritual al valorilor locale ataşîndu-le la valorile generale ale
umanităţii, valorificarea cadrului educaţional în spiritul diversităţii, drepturilor omului, egalităţii de
şanse, dialogului intercultural, promovării identităţii şi cetăţeniei.
10.1 OBIECTIVE ŞI DIMENSIUNI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBILE MATERNE (MAGHIARĂ,
SLOVACĂ, GERMANĂ):
▪ Eficientizarea activităţii de monitorizare, evaluare şi control, identificarea punctelor slabe şi a
punctelor tari în activitate, prelucrarea datelor obţinute, valorificarea rezultatelor evaluării;
▪ Asigurarea calităţii activităţii de proiectare, a conţinutului şi cerinţelor programelor şcolare;
▪ Creşterea calităţii serviciilor în educaţie prin formarea personalului didactic;
Eficientizarea activităţii cadrelor, a comisiilor metodice, a Cercurilor pedagogice pe disciplină;
▪ Utilizarea unor noi tehnici şi metode de predare-învăţare-evaluare, atingerea standardelor şi a
finalităţilor educaţionale specifice disciplinei;
▪ Optimizarea instrumentelor de evaluare a progresului şcolar al elevilor, a competenţelor
dobândite;
▪ Sprijinirea elevilor în atingerea performanţei şcolare la concursurile şcolare de specialitate;
▪ Colaborarea cu mijloacele mass-media locale, în vederea informării opiniei publice;
▪ Extinderea şi eficientizarea parteneriatului, colaborarea cu O.N.G. – uri, asociaţii,
fundaţii, instituţii de cultură şi artă
10.2 REȚEAUA ȘCOLARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PENTRU MINORITĂȚI
a) Învăţământul cu predare în limba maghiară
Ciclul de
învățământ

preșcolari

primar

gimnazial

liceal

special

postliceal

total

Număr locații

41

39

23

11

1

0

115

Număr copii/
elevi

1437

2227

1893

1649

13

0

7219
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b) Învăţământul cu predare în limba slovacă
Ciclul de învățământ

preșcolari

primar

gimnazial

liceal

total

Număr locații

2

2

1

0

5

Număr copii/ elevi

25

33

40

0

98

c) Învăţământul cu predare în limba germană
Ciclul de învățământ

preșcolari

primar

gimnazial

liceal

total

Număr locații

1

1

1

1

4

Număr copii/ elevi

26

134

55

4
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d) Predarea limbii materne la clase cu predare în limba română
Limba maternă maghiară este studiată, la cerere, de către elevii înscriși la clase cu predare
în limba română în 4 locații însumând un număr de 8 elevi la ciclul primar (o grupă) și 39 elevi la
ciclul gimnazial (3 grupe).
De asemenea s-a menținut studiul limbii materne romani în 6 locații cu 611 elevi din ciclul
primar și gimnazial.
10.3 ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII EDUCAȚIONALE
a) Resurse umane
Cultivarea limbii și literaturii materne este fundamentată și dezvoltată în școală.
Suntem convinși, credem, că nivelul educației și performanța este determinată în mare
măsură de personalitatea dascălului, de pregătirea profesională și pedagogică al acestuia.
Formarea continuă și perfecţionarea profesională a cadrului didactic este necesară atât
datorită exploziei informaţionale urmată de schimbări continue, cât și datorită potenţialelor pierderi
cognitive. Numai printr-o reactualizare şi perfecţionare sistematică şi constantă a pregătirii
profesionale la un nivel înalt de performanţă, printr-o formare continuă se poate evita ceea ce se
numeşte plafonare profesională, rutină, pregătire slabă sau mediocră.
Toate cadrele didactice de limba și literatura maternă sunt profesori calificați cu excepția a 3
persoane, absolvenți ai cursurilor de vară organizate anual de M.E.N. Direcția Minorități, încadrate
ca și suplinitori necalificați la limba romani. La învățământul gimnazial în limba slovacă și germană
sunt probleme în ceea ce privește predarea în limba maternă a tuturor disciplinelor din planul cadru.
Formarea iniţială a personalului didactic cuprinde o pregătire psihologică și o pregătire
pedagogică de bază, iar următorul pas este susţinera examenului de definitivare în invătămănt.
Pregătirea de specialitate, metodică, psiho-pedagogie continuă prin examenul de grad didactic II și
examenul de gradul I.
Profesorii de limba maternă participă anual la cursuri de perfecţionare, doctorate- 3 profesori
înscriși, sau activităţi în comisii metodice şi ale diriginţilor, cercuri pedagogice, simpozioane ştiinţifice,
întâlniri pedagogice, reuniuni. Cadrele didactice din învățământul primar secția maghiară au
organizat a V-a ediție a Simpozionului Interjudețean de Pedagogie-Metodică.
Școlile în care se predă limba maternă rromani sunt: Sîg, Mal 2, Pusta Vale, Cheud 1 și 2,
Almașu și Lucian Blaga Jibou. La nivelul multor alte comunități se simte necesitatea încadrării de
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profesori de limba rromani, gândindu-ne la faptul că un profesor bun veghează cu pricepere elevii
săi în formarea lor ca temerari şi neobosiţi promotori ai neamului din care se trag.
Un alt ajutor în școlarizarea copiilor rromi este mediatorul şcolar, persoană care are rolul de a:
➢ Facilita dialogul dintre şcoală, familie şi comunitate;
➢ Monitoriza copiii de vârstă preşcolară care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi a sprijini familiile în
demersurile necesare pentru înscrierea copiilor lor;
➢ Monitoriza copiii de vârstă şcolară care nu au fost niciodată înscrişi la şcoală, a găsi soluţii pentru
integrarea lor şcolară sau pentru accesul lor la programe alternative de educaţie;
➢ Colecta date relevante pentru monitorizarea accesului copiilor la învăţământul obligatoriu şi a
transmite şcolilor pentru găsirea de soluţii;
➢ Identifica problemele educaţionale sau de altă natură ce ar putea afecta frecventarea şcolii;
➢ Informa familiile despre rolul şcolii şi prevederile legislative privind frecventarea şcolii de către
copii;
➢ Informa autorităţile despre orice încălcare a drepturilor copilului.
Numărul mediatorilor școlari încadrați în sistemul educațional sălăjan este 6, persoane formate
prin proiectul PHARE. Unitățile școlare care beneficiază de acest ajutor sunt Almașu, Valcău de
Sus, Cheud, Nușfalău, Derșida și Sîg.
Eficienţa actului de predare este urmare a calităţii documentelor de proiectare (planificări
anuale, planificări semestriale, planificări pe unităţi de învăţare, planificarea activităţii suplimentare).
În realizarea proiectării didactice a fost respectat elementul central, şi anume programa şcolară care
stabileşte ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul actului didactic.
Unităţile de învăţare sunt proiectate coerent (din punct de vedere al obiectivelor vizate), unitar
(din punct de vedere al conţinutului), continuu (desfăşurată pe o perioadă de timp) şi sunt finalizate
prin evaluare. Proiectarea a ţinut seama de centrarea demersului didactic pe obiective, competenţe
(şi nu pe conţinuturi) acordându-se atenţie deosebită activităţilor de învăţare, resurselor didactice şi
metodelor de evaluare. Lecţiile inspectate au fost eficiente fiind orientate nu numai de modul de
interacţiune complexă a componentelor (în funcţie de tipul lecţiei) ci şi de felul cum ele sunt integrate
în procesul de învăţământ, ca sistem şi funcţionalitate, pentru că prin lecţii se obiectivează
elementele acestuia (obiective, conţinut, strategii şi evaluarea rezultatelor).
Elevii sunt responsabili şi se implică în procesul instructiv-educativ, cei mai mulţi dintre ei au
deprinderi de învăţare eficientă şi gândesc logic, problematizat, poartă cu uşurinţă o conversaţie, au
deprinderi de muncă independentă şi în echipă şi se descurcă bine în sarcinile indicate de profesori,
dau dovadă de autonomie în învăţare. Elevii au dovedit că au capacitatea de a identifica, selecta,
organiza, prelucra şi transmite informaţia, au manifestat iniţiativă, au cooperat la activăţile pe grupe,
au dovedit că înţeleg importanţa însuşirii metodelor de a învăţa eficient.
Aspecte care necesită îmbunătăţire se direcționează spre evidenţierea clară a elementelor
de tratare diferenţiată a elevilor, în special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale (acolo
unde este cazul) în proiectare şi căutarea metodelor eficiente pentru a creşte în rândul elevilor a
gradului de autonomie în învăţare. Rezolvarea vine de la eliminarea reticenţei unor cadre didactice
de a utiliza în activitatea la clasă a metodelor moderne centrate pe elevi şi neancorarea acestora în
tradiţionalismul care conduce la formalismul actului didactic.
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b) Examene naționale
- Examenele Naționale pentru clasa a VIII-a
REZULTATE
Număr Număr
Proba de examen
înscriși prezenți 1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10
%
Limba si literatura
81,53
1896
1808
334
243
225
319
345
329 14
română
%
Limba si literatura
96,02
394
377
15
37
51
109
101
61
3
maternă
%
64,52
Matematică
1896
1804
640
256
227
201
237
215 28
%
75,27
Medii examen
1803
1358
446
261
265
283
319
229
1
%

Candidați
reușiți

348

Scris

348

308
(93,
1%)

Din care cu note
5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 10 Admis
Incep. Mediu Avansat Experim. 9.99

0

9

68

259

0

0

36

0

12

30

43

64

87

78

6

34

23

17

c) Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare
- Rezultate naționale la concursuri în limba maghiară
Numele și
RezulUnitatea de
Concursul
prenumele
Cls.
tat
învățământ
elevului
Concursul naţional
balade şi basme
populare „Kriza
János”
Concursul Național
cântece populare
„Őszirózsa”
Concurs Național
Lumea legendelor

Număr candidati
respinsi
Numar candidati
neprezentati

Candidați
Înscriși

Fel examinare
(scris,
competențe)

Limba
maghiară

Comp

336
(100
%)

Limba
maghiară

Disciplina

- Examen de Bacalaureat 2017

II.

Keresztes
Nóra-Andrea

II

Horváth Kristóf
Mátyás

V

III.

Szabó Bence

V

II

Pap AlexandraKatalin

III

III
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Profesor
coordonator

Liceul Tehnologic Nr. 1
Szász Mónika
Sărmășag
Școala Gimnazială
„Báthory István”
Șimleu Silvaniei
Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu”
Zalău
Liceul Tehnologic
„Cserey-Goga” Crasna

Veres Tünde

Gáspár Enikő
Kocsis Éva
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Concurs de
ortografie Fürkész

Barangolás în EU
Concurs de recitare
„Vidám versek
versmondó
versenye”
Concurs național
de ortografie
„Simonyi
Zsigmond”

Olimpiada națională
de Limba și
literatura maghiară
maternă „Mikes
Kelemen”

Olimpiada națională
de Istoria și tradițiile
minorității maghiare
din România

Concursul de
Matematică al
Liceelor Maghiare
Concursul de
Matematică al
Gimnaziilor
Maghiare
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I

Vicsai Biborka

III

M

Király Anna

IV

III

Egri Kriszta
Tőtős Petra
Zsigó
Anasztázia

I

Horváth Kristóf
Mátyás

II

Elekes Kriszta
Adrienn

VIII

III

Kuglis AdriennBeatrix

VII

I

Keresztes
Anna Dorottya

V

I

Bogdán Ágnes

IX

I

Szász Borbála

X

III

Bogdán Eszter

XII

II

Kovács Kristóf
Sűtő Félix

VII

III

Kis-KaszaSzász
Alexandra
Nagy
DenisszaBoglárka

VI

III

Nemes Emilia

XI

III

Tőtős György

IX

M

Keresztes
Anna Dorottya

V

M

Kiss Máté
Kristóf

VI

Capitolul X

Școala „Simion
Bărnuțiu” Zalău
Școala Gimnazială
Nr.1 Borla

Godza Judit
Szilágyi
Erzsébet

IV

Școala Gimnazială
„Báthory István”
Șimleu Silvaniei

Szodorai
Melinda

V

Școala Gimnazială
„Báthory István”
Șimleu Silvaniei

Veres Tünde
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Școala Gimnazială
”Mihai Eminescu”
Zalău
Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu”
Zalău
Școala Gimnazială
”Simion Bărnuțiu”
Zalău
Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Școala Gimnazială
„Gyulaffy László” Cehu
Silvaniei
Școala Gimnazială
„Gyulaffy László” Cehu
Silvaniei
Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu”
Zalău
Liceul Tehnologic Nr. 1
Sărmășag

Boda
Erzsébet
Pataki Ida

Pataki Ida
Szabó Katalin
Tőtös
Dorottya
Tőtös
Dorottya
Nagy Attila

Nagy Attila

Turdean
Katalin
Turdean
Katalin
Faluvégi
Melánia
Sólyom
Erzsébet
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Olimpiada de
Matematică pentru
Gimnaziile
Maghiare din
Europa

Olimpiada de
Religie, cultele
protestante:
reformat,
evanghelic și
unitarian

Concursului de
Chimie "Hevesy
György"
Concursului de
recitare „Kányádi
Sándor” pentru
ciclul primar

Concursul național
de teatru PADIF
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M

Keresztes
Anna Dorottya

III

Kiss Máté
Kristóf

I

Boda Sarolta

M

Lugosi Zsuzsa

II

Püsök Zsanett

II

Béres Márk
Roland

I

Horváth József

M

Antal Norbert
Zsolt

M

Kocsis Feri
Benjámin

M

Szilágyi Regina

II

Echipă

II

Echipă

III

Echipă

I

Echipă

II

Echipă
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Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu”
Zalău
Liceul Tehnologic Nr. 1
VI
Sărmășag
Școala Gimnazială
VII
”Simion Bărnuțiu”
Zalău
Liceul Reformat
VII
„Wesselényi”Zalău
Școala Gimnazială
VIII „Mihai Eminescu”
Zalău
Liceul Reformat
X_T
Wesselényi Zalău
Liceul Reformat
XII_T
„Wesselényi” Zalău
Școala Gimnazială
VIII „Gyulaffy László” Cehu
Silvaniei
Liceul Tehnologic Nr. 1
I
Sărmășag
Școala Gimnazială
IV
”Szikaszai Lajos”
Șamșud
Școala Gimnazială
VI
„Báthory István”
Șimleu Silvaniei
Școala Gimnazială
V
„Gyulaffy László” Cehu
Silvaniei
Școala Gimnazială
VIII „Mihai Eminescu”
Zalău
Liceul Tehnologic
XII
„Cserey-Goga” Crasna
Liceul Tehnologic
IX-X „Gh.Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei
V
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Faluvégi
Melánia
Sólyom
Erzsébet
Boda
Annamária
Bara Erzsébet
Béczi Csilla
Kulcsár Edit
Éva
Bara Erzsébet
Szekeres
Enikő
Varró Orsolya
Maior Sarolta
Vida
Margareta
Markus
Gabriella
Béczi Csilla
Osvath Ilona
Bodea
Gheorghe
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Rezultate naționale la concursuri în limba slovacă
Concursul

Numele și
prenumele elevului

Cls.

III

Mondek MarkaVierka

VII

III

Frînca Iana-Maria

VIII

M

Mondek MarkaVierka

VII

M

Frînca Iana-Maria

VIII

Rezultat

Olimpiada de limba
slovacă maternă

Olimpiada de
religie, cultul
romano- catolic

Unitatea de
învățământ
Şcoala
Gimnazială nr. 1
Făgetu
Şcoala
Gimnazială nr. 1
Făgetu
Şcoala
Gimnazială nr. 1
Făgetu
Şcoala
Gimnazială nr. 1
Făgetu

Profesor
coordonator
Podhora Iosif

Podhora Iosif

Muha Maria

Muha Maria

10.4 Proiecte și activităţi extraşcolare
Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor considerăm importantă participarea lor
la activităţi extracurriculare, extraşcolare organizate atât la nivelul şcolilor cât şi la nivel judeţean:
Concurs de citire frumoasă „Boér Miklós” de la Pericei, concursuri de recitare la Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău, la Şcoala Gimnazială nr 1 Vîrşolţ, la Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău, la
Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, la Școala Gimnazială ”Ady Endre” Lompirt, concurs de
povestitor Benedek Elek de la Şcoala Gimnazială „Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei, Festivalul de luna
mai sau Concursul de interpretare hazlie de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, ş.a
Elevii din clasele primare s-au remarcat la 16 concursuri județene organizate în 16 unități
școlare diferite excelând prin diversitatea, calitatea și popularitatea acestora.
Şcoala poate deţine un rol major în păstrarea spiritului de libertate şi toleranţă al tinerei
generaţii. Concursul trebuie să îi înveţe pe tineri să convieţuiască într-o societate deschisă şi liberă,
fundamentată pe autoritatea valorilor împărtăşite. În acest sens un real succes a avut proiectul
educațional organizat pe baza parteneriatului între 18 unități de învățământ și 24 instituții/ firme din
16 localități, cu concursul a 243 cadre didactice din 167 clase/ grupe și 2463 copii/elevi.
10.5 Integrarea copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv educativ
Misiunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, cu referire la problema accesului la educaţie
pentru grupurile dezavantajate, este aceea de a garanta şanse egale la educaţie şi afirmare oricărui
copil, dezvoltarea personalităţii sale, a talentelor şi abilităţilor mintale şi fizice la un potenţial maxim.
Viziunea se îndreaptă spre certificarea tuturor unităților de învăţământ preuniversitar din reţeaua
şcolară a judeţului Sălaj ca ŞCOALĂ INCLUZIVĂ adică:
• o şcoală atractivă și deschisă către comunitate
• instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii
• un observator al nevoilor educaţionale ale comunităţii, dar şi a pieţei muncii
• un furnizor de servicii educaţionale către comunitate
• şcoală care nu blochează accesul la educaţie a nici unui grup, nu limitează nivelul de educaţie
pentru nimeni, nu impune condiţii care lezează demnitatea umană.
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Direcțiile de acțiune pentru respectarea misiunii și viziunii amintite mai sus, se concretizează
prin:
➢ Asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin programe
actualizate şi adaptate grupurilor ţintă printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate;
➢ Cuprinderea integrală a preşcolarului în învăţământul preşcolar;
➢ Relansarea educaţiei în învăţământul rural prin încadrarea cu cadre didactice calificate și
dotarea şcolilor cu mijloace moderne de învăţământ
➢ Formarea tinerilor în spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei de
educaţie printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale (instituţii
publice, societatea civilă, parteneri sociali, centre de resurse şi inovare);
➢ Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES, orientare
şcolară şi consiliere profesională
„Dezvoltarea încă din primele etape ale copilăriei influenţează perspectivele unui copil şi
oportunităţile pe care le va avea pentru restul vieţii," a afirmat dl. Sandor Karacsony, economist în
domeniul dezvoltării umane în cadrul Băncii Mondiale, „iar obiectivul propusei abordări a întregului
ciclu de viaţă este acela de a oferi oportunităţi egale următoarei generaţii de romi şi, în acelaşi timp,
de a spori nivelul bunăstării familiilor lor." Citatul reprodus este menit să sublinieze importanța
educației, a școlii, în viața fiecărui individ.
Studiind harta județului Sălaj și încercând să vizualizăm unitățile de învățământ cu număr ridicat
de copii romi, constatăm că acestea sunt: școlile gimnaziale din Derşida, Lucian Blaga Jibou, Boghiş,
Tusa, Dragu, Buciumi,Şcoala Cheud, Agrij,Pusta nr.2, Şimleu Şilvaniei, Fildu de Mijloc, Almaşu,
Valcău de Sus, Românaşi, Şamşud, Petri Mor Nuşfalău, Ip, Poiana Blenchii, Liceul Tehnologic
Ileanda, Liceul Tehnologic Surduc, dar și Şcoala cu clasele I-IV Cheud 2.
Astfel primul aspect care trebuie studiat este ceea ce numim ȘCOLARIZAREA , adică înscrierea
tuturor copiilor într-o formă de învățământ corespunzătoare vârstei. Situația numerică se prezintă
astfel:
Număr
elevi romi
An școlar
20122013
20142015
20152016
20162017

liceal

Limba
rromani

Istorie
și
tradiții
rrome

1452

128

434

94

2234

1506

206

491

102

1596

2524

1586

228

611

120

1602

2567

1595

228

623

125

Învățământ

total elevi
/copii
romi

preșcolar

primar

gimnazial

4352

896

1876

5064

1118

5934
5992

Anual, în luna iulie, se defășoară admiterea elevilor în licee pe locurile speciale alocate
absolvenților romi. Conform legislației în vigoare, se acordă câte 2 locuri speciale (29 și 30) în fiecare
clasă de liceu existent în Planul de școlarizare al județului. Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a
care prezintă o recomandare din partea unei organizații rome prin care demonstrează că aparțin
etniei, în ordinea mediilor de admitere, are loc în ședința publică programată conform Calendarului
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Admiterii pentru anul școlar respectiv. Din păcate, numărul candidaților înscriși este redus: în anul
2017- 45 elevi la 162 locuri acordate.
Multe din problemele semnalate la unele școli, absențe/ abandon/ neșcolarizare/ repetenție/
nivel scăzut de cunoștințe sau chiar indisciplină, pot fi remediate cu ajutorul mediatorilor școlari.
Această necesitate este acută în cazul unor comunități cum ar fi Fildu de Mijloc, Pusta Vale, Boghiș,
Ileanda, Buciumi, Șamșud, Agrij, Românași dar și în alte instituții de învățământ.
Formarea mediatorilor şcolari romi face parte din campania pentru participarea la şcoală,
pentru prevenirea abandonul şcolar și vizează în egală măsură familiile, şcolile şi comunităţile
În ceea ce priveşte valorile abandonului şcolar, se constată că, în general, cele mai ridicate
rate ale abandonului şcolar din învăţământul primar sunt specifice băieţilor din mediul urban, urmate
de cele caracteristice fetelor din acelaşi mediu de rezidenţă . Analiza datelor evidenţiază creşteri
semnificative ale abandonului şcolar în gimnaziu, mai ales la fetele din mediul rural.
Studiile ne arată că din categoria factorilor şcolari asociaţi cu situaţia de risc de abandon, au
fost evidenţiate 5 situaţii: rezultate şcolare slabe (72,2%); absenteism ridicat (47,6%); nefrecventarea
grădiniţei (45,3%); participare scăzută la activităţi extracurriculare (31,8%); dificultăţi de adaptare la
ethosul şcolar (3-11%).
Analiza statistică a răspunsurilor cadrelor didactice privind factorii individuali care determină
riscul de abandon şcolar arată faptul că există o convergenţă a opiniilor actorilor şcolari investigaţi.
Absenteismul ridicat (generat, la rândul său de diferite tipuri de cauze, şi care poate fi integrat, mai
degrabă, în categoria factorilor şcolari), dificultăţile de învăţare precum şi motivaţia redusă a elevilor
pentru activităţile şcolare, reprezintă factorii menţionaţi cu cea mai mare frecvenţă.Datele obţinute
din partea cadrelor didactice privind factorii familiali şi socio-economici pe care îi percep ca având rol
important în producerea abandonului şcolar ne-au permis identificarea a patru mari categorii: factori
de natură socio-economică, atitudinea familiei faţă de şcoală/educaţia copiilor, munca/activităţile
lucrative în gospodărie şi/sau în afara acesteia şi situaţia familială a elevului.
În reducerea factorilor negativi semnalați mai sus,se poate dovedi foarte utilă o politică de
înfiinţare, la nivelul şcolilor, a unor centre de învăţare permanentă (program de remediere), care să
permită, atât elevilor/copiilor, cât şi adulţilor, continuarea studiilor; consilierea în vederea dezvoltării
şi orientării şcolare, profesionale, personale şi/sau dezvoltarea unor competenţe şi aptitudini
necesare unei (mai bune) integrări socio-profesionale (lingvistice, de comunicare, de cooperare, de
utilizare a calculatorului etc.). În egală măsură este nevoie de întărirea/susţinerea, la nivelul elevilor
şi a familiilor acestora. La nivelul factorilor şcolari, se demonstrează că rezultatele şcolare slabe
reprezintă o premisă importantă a riscului de abandon şcolar. Faptul că un elev nu reuşeşte să atingă
standardele impuse de şcoală nu este doar un rezultat al participării sale la şcoală, ci şi o cauză care
poate descuraja pe mulţi elevi să frecventeze şcoala.
Analizând rezultatele la învățătură se poate concluziona că acestea sunt scăzute. și totodată
se poate observa faptul că în unităţile şcolare unde s-au desfăşurat o serie de activităţi remediale
sau de susţinere cum ar fi: Şcoala după Şcoală, A doua şansă, Gradinţe estivale sau alte forme de
învăţământ alternative, standardul educaţional este mai ridicat înspre mediu, procentul de
absenteism şi abandon este mult mai scazut.
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CAPITOLUL XI
PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectivele şi priorităţile Ministerului Educației Naționale sunt structurate într-o strategie de
dezvoltare pe termen mediu şi lung, care cuprinde mai multe programe şi direcţii de acţiune.
Asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar de stat este o
componentă esenţială ale politicilor de modernizare și dezvoltare.
11.1 PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN
BUGETUL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
a) Programul naţional de acordare de rechizite şcolare
Ca în fiecare an, au fost achiziţionate pachete de rechizite şcolare pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial, care provin din familii cu venituri mici.
Au fost achiziţionate 3942 pachete de rechizite şcolare în valoare de 89572,49lei, aferente
anului şcolar 2017-2018, care au fost distribuite în şcoli pentru elevii din clasa pregătitoare, din
clasele primare şi gimnaziale care provin din familii cu venituri mici.
b) Programul naţional de dotare cu microbuze şcolare
În cursul anului școlar 2016-2017 pentru transportul elevilor, au fost funcționale 101 microbuze
școlare, din care 53 înmatriculate pe școli, iar 48 înmatriculate pe primării. Pentru anul școlar 20172018, au mai fost solicitate de către unitățile de învațamânt încă 10 microbuze școlare.
11.2 PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN
CADRUL UNOR PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ
Proiectele cu finanţare externă care sunt coordonate financiar şi organizatoric de Unitatea de
Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare Bucureşti, au ca
obiective: reabilitarea, modernizarea şi mobilarea şcolilor din învăţământul preuniversitar şi prin
aceasta, restabilirea siguranţei în exploatare a clădirilor şcolare şi a condiţiilor igienico-sanitare şi de
confort precum şi eliminarea dezavantajelor educaţionale ale elevilor din cadrul unor școli.
1. Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii
Acest proiect are ca şi obiective specifice, îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului
de educaţie preşcolară prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de învăţământ.
În cadrul acestui proiect vor fi construite 3 grădiniţe noi, iar 8 grădiniţe vor fi reabilitate–
modernizate, astfel:
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grădiniţe
Grădiniţe
noi

Reabilitare
grădiniţe

TOTAL

An școlar 2016-2017

Număr total grădiniţe

3

8

Capitolul XI
Stadiul realizării

Grădiniţa cu Program Normal
Cheud -3 grupe
Grădiniţa cu Program Normal Ip –
4 grupe
Grădiniţa cu Program Normal
Crasna – 4 grupe
Grădiniţa cu Program Prelungit
Cehu Silvaniei
Grădiniţa cu Program Normal
Nuşfalău
Grădiniţa cu Program Normal
Camăr
Grădiniţa cu Program Normal
Buciumi
Grădiniţa cu Program Normal
Gîrbou
Grădiniţa cu Program Normal nr.2
Jibou
Grădiniţa cu Program Normal
Bobota
Grădiniţa cu Program Normal
Ileanda

Grădinița cu Program Normal Ip,
este finalizată.

Documentația
finalizată.

tehnică

este

11

La această dată documentațiile tehnice de execuție sunt finalizate.
În perioada următoare ne propunem continuarea colaborării cu autorităţile locale pentru
identificarea nevoilor din punct de vedere al reabilitării, modernizării şi dotării unităţilor de învăţământ
şi întocmirea documentelor specifice promovării acestora în cadrul unor programe naţionale cu
finanțare externă.
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CAPITOLUL XII
FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR
12.1 Programul “Bani de liceu” – este un program naţional de protecţie socială care are în
vedere acordarea unui sprijin financiar elevilor proveniţi din familiile cu venituri reduse conform HG
nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar.
Nivel de educaţie

Număr de beneficiari anul şcolar
2016-2017

Total sume plătite lei

Învăţământ liceal
Licee teoretice
Licee tehnologice
Licee vocaționale
TOTAL

41
172
30
243

60517
253872
44285
358.674

12.2 Bursa Profesională este un program care are în vedere acordarea unui sprijin financiar
elevilor care frecventează învățământul profesional conform HG nr.1062/30.11.2012 privind
modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul
profesional.
Denumire program

Număr de beneficiari
anul școlar 2016-2017

Total sume plătite
(lei)

Burse profesionale

1017

1.563.603

12.3 Decontarea transportului elevilor - an școlar 2016-2017
Baza legală

Număr beneficiari

Total sume plătite (lei)

Art.84(3) din Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale

2665

1.501.523

12.4 Manuale şcolare
Stadiul achiziţionării manualelor şcolare este 98,4%.
Contractele pentru achiziţionarea manualelor în anul şcolar 2016-2017 au fost încheiate de
către ISJ Sălaj.
Suma alocată MECS - lei

Suma contractată lei

Număr de edituri

177.988

175.000

24

12.5 PROGRAMUL „LAPTE – CORN – MERE ”
Tabelul de mai jos se referă la numărul beneficiarilor programului „Lapte – corn – mere” pe
parcursul anului şcolar 2016-2017.
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Media numărului de beneficiari pe
semestrul I al anului şcolar 2016-2017
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Media numărului de beneficiari pe
semestrul II al anului şcolar 2016-2017

Preşcolar

Primar

Gimnazial

Preşcolar

Primar

Gimnazial

4772

10992

9151

4831

11002

9163

Unităţi de învăţământ din judeţul sălaj în care s-a organizat concursul „Consumul de Fructe în Ochii
Elevilor”, ediţia a V-a, în vederea implementării măsurilor adiacente distribuţiei de mere pe anul
2016-2017:
Semestrul I
Nr.
Unitatea de învăţământ
crt.
1
Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireş

Nr. participanţi
97

2

Şcoala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei

118

3

Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna

364

4

Şcoala Gimnazială ”Horea” Cizer

102

5

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bănişor

56

6

Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg

199

Total unităţi de învăţământ – 6
Total elevi participanţi la concurs – 936
Semestrul II
Nr.
Unitatea de învăţământ
crt.
1
Școala Gimnazială ”Ghe. Munteanu” Poiana Blenchii
2
Școala Gimnazială Nr.1 Dragu
3
Școala Gimnazială Nr.1 Cristolț
4
Școala Gimnazială Nr.1 Gîrbou
5
Școala Gimnazială Nr.1 Bălan
6
Școala Gimnazială Nr.1 Șimișna
7
Școala Gimnazială Nr.1 Zalha
8
Școala Gimnazială Nr.1 Letca
9
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda
10
Școala Gimnazială ”Vasile Lucăcel” Someș Odorhei
11
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Aluniș
12
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida
13
Școala Gimnazială Nr.1 Rus
14
Liceul Tehnologic Nr.1 Surduc
15
Școala Gimnazială Nr.1 Băbeni
16
Liceul Tehnologic Nr.1 Gâlgău
17
Școala Gimnazială Nr.1 Năpradea
18
Școala Gimnazială Nr.1 Lozna
Total unităţi de învăţământ – 18
Total elevi participanţi la concurs – 1448
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Nr. participanţi
58
121
29
70
132
40
29
59
140
130
50
128
38
111
52
105
122
34
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CAPITOLUL XIII
RELAȚII PUBLICE-COMUNICARE
CONSIDERAȚII GENERALE
Comunicarea este extrem de importantă în relaţiile interumane. Tocmai de aceea instituţiile
statului îşi doresc realizarea comunicării şi a schimbului informaţional între membrii aceluiaşi grup,
dar şi între membrii unor grupuri şi opinia publică. Relația de comunicare cu mass-media sălăjeană
s-a instituit în septembrie 2012, prin desemnarea unui purtător de cuvânt dintre inspectorii şcolari.
Rolul mijloacelor audio-vizuale a devenit unul foarte important, în societatea contemporană, având
un puternic impact asupra ascultătorilor, telespectatorilor şi cititorilor de ziare. Conducerea
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și-a propus, astfel, o comunicare deschisă cu presa,
comunicare bazată pe transparenţă, pe informarea promptă și corectă a opiniei publice cu privire la
activitățile desfășurate în învățământul sălăjean, atât în școli (proiecte, parteneriate educaționale,
activităţi specifice, lectorate cu părinții etc.), cât și la nivel de inspectorat ( inspecții școlare generale,
inspecții tematice, organizarea examenelor naționale, a olimpiadelor și a concursurilor școlare, a
perfecționării cadrelor didactice; calendarul mobilităţii personalului didactic şi încadrarea cu personal
didactic calificat ș.a.). De asemenea, s-a urmărit popularizarea exemplelor de bună practică, a
activităților din cadrul săptămânii “Şcoala Altfel,” din cadrul Zilei Mondiale a Educaţiei ori al „Zilelor
Învățământului Sălăjean”, a rezultatelor deosebite pe care elevii și profesorii le-au obținut, la diferite
competiții școlare naţionale şi internaţionale precum și la Examenele Naționale (Evaluarea Naţională
şi Examenul de.Bacalaureat Naţional).
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj își dorește, pe mai departe, ca Școala sălăjeană și
activitatea ei de-a lungul unui an şcolar să fie reflectate, în presă, obiectiv și nepărtinitor, pentru ca
atât elevii, cât și părinții să aibă o imagine corectă asupra a ceea ce se petrece în învățământ.
ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE CU REPREZENTANȚII MASS-MEDIA
În anul școlar 2016-2017, la fel ca în anii precedenți, la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Sălaj, în Sala de ședințe şi, mai rar, în sala de lectură a Bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj au
avut loc conferințe de presă la care au participat ziariști și reporteri de la „Magazin Sălăjean”, „Graiul
Sălajului”, „Sălăjeanul”, „Sălăjeanul TV”, „ZTV”, „Regio TV”, “Vocea Transilvaniei”, “Agerpres”,
“Szilagysag” şi Radio Transilvania Zalău . Informațiile prezentate au fost transmise ziarelor, posturilor
de radio și televiziunilor locale, în format electronic, imediat după încheierea conferinţei. Orice știre
importantă a constituit subiectul unui comunicat de presă ori al unei noi conferințe de presă.
De asemenea, mass-media a fost invitată, de fiecare dată, să participe la evenimentele
importante organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (“Starea învăţământului”, “Gala
Olimpicilor” etc.).
În total, s-au transmis 73 comunicate de presă și i-au fost furnizate mass-mediei peste 80 de știri
(multe dintre ele, de ultimă oră).
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MĂSURI PROPUSE PENTRU REFLECTAREA OBIECTIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SĂLĂJEAN ÎN MASS-MEDIA
Reflectarea obiectivă a învățământului sălăjean rămâne o prioritate a Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj în relația de comunicare și colaborare cu mass-media. Câteva propuneri ar putea fi
benefice, în acest sens:
- inspectorul școlar general și purtătorul de cuvânt solicită directorilor să îi informeze, imediat,
atât asupra aspectelor pozitive, cât și a incidentelor petrecute în școală;
- la finalul fiecărei săptămâni, prin intermediul consilierului educativ vor fi furnizate informații
cu privire la cele mai importante evenimente desfășurate în școală sau în care școala a fost
implicată, proiecte judeţene, naţionale, europene etc.;
-inspectorul școlar general, purtătorul de cuvânt, inspectorii școlari și directorii unităților de
învățământ, în virtutea dreptului la replică, vor lua atitudine, dacă în mass-media subiectele ce
vizează școala sălăjeană nu sunt conforme cu realitatea sau dacă școlilor (sau profesorilor) li
se atribuie „etichete” jignitoare;
- acordarea dreptului la replică de către publicațiile în cauză
Nu în ultimul rând, reflectarea obiectivă ține de responsabilitatea și profesionalismul fiecărui
jurnalist, care nu trebuie să confunde știrea cu articolul de senzaţie, acordând atenție echilibrului
surselor consultate (respectiv consultarea a cel puţin două surse!), pluralismului de opinie, prezentării
veridice a faptelor și - mai ales! - utilizării unui limbaj corect, în conformitate cu normele actuale ale
limbii române.
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CUPRINS
CAPITOLUL I: Contextul Legislativ, Politic - Instituţional și Social, Cultural Reformator cu
Conexiuni în Domeniul Educaţiei
CAPITOLUL II: Reţeaua Unităţilor de Învăţământ care Funcţionează în Anul Şcolar 2016-2017

3

8

CAPITOLUL III: Resurse Umane

31

CAPITOLUL IV: Evaluarea Procesului de Învățământ

51

CAPITOLUL V: Activitatea Educativă Formală și Nonformală

89

CAPITOLUL VI: Proiecte și Programe Europene

140

CAPITOLUL VII: Activitatea Centrului Judeţean de Resurse și de Asistenţă Educaţională Sălaj

149

CAPITOLUL VIII: Activitatea Casei Corpului Didactic Sălaj

166

CAPITOLUL IX: Învățământul Special și Special Integrat

203

CAPITOLUL X: Învăţământ în Limbile Minorităţilor Naţionale

217

CAPITOLUL XI: Proiecte de Finanţare și Dotare a Unităţilor de Învăţământ

226

CAPITOLUL XII: Facilități Acordate Elevilor

228

CAPITOLUL XIII: Relații Publice-Comunicare
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