Starea învățământului sălăjean

Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL I

STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Semestrul I
An şcolar 2015-2016

„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.

CAPITOLUL I
CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC - INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL,
CULTURAL REFORMATOR CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI
În anul şcolar 2015-2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi-a proiectat şi
organizat activitatea, urmărind aplicarea politicilor educaţionale şi a legislației naţionale.
Pe parcursul anului şcolar au apărut, de asemenea, o serie de acte normative care
au impus luarea unor măsuri concreteîn vederea implementării acestora, atât la nivelul
Inspectoratului Şcolar Judeţean, 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 preuniversitar;
 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.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
şi didactic auxiliar din învăţământ;
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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.

I.2. Ordine ale ministrului:





















OMEN nr.4895/2014
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2015-2016,cu
modificările și completările ulterioare;
OMECS.nr.5559/2015
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017;
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;
OMECS nr.3171/.2015 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016;
OMECS nr.5081/2015 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a
evaluării naţionale pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;
OMENCS.nr.3069/2016 privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării
naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de
bacalaureat național în anul școlar 2015-2016;
OMECS.nr.5992/2015 privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale la
finalul claselor a II-a,a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2015-2016;
OMECTS.nr.4799/2010 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat-2011;
OMECTS.nr.4802/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, an şcolar 2011-2012;
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;
OMECS.NR. 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015- 2016;
OMECS nr.5082/2015-organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal si
profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016;
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.4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului național de definitivare în învățământ ;
OMECS.nr.5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind aprobarea
gradației de merit în învățământul preuniversitar sesiunea 2016;
OMEN.nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticoruptie în educatie;
OMECTS nr.5552/2011 pentru modificarea anexei 1 la OMECTS. nr. 3753/2011măsuri tranzitorii;
OMECTS nr. 5545/2011-metodologie de organizare şi funcţionare a claselor cu
frecvenţă redusă în învăţământul obligatoriu;
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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.5563/2011-privind constituirea reţelei unităţilor de învăţământ pentru
practica de masterat;
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.5562/2011-metodologie privind echivalarea creditelor profesionale
transferabile;
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. 5620/2010 pentru aprobarea programelor pentru concursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar;
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;
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. 5558/2011
privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar în inspectoratele şcolare;
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.5550/2011 privind Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului
naţional de etica din învăţământul 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.5489/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind promovarea a 2 ani de
studiu într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar;
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
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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;
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.5557/2011 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar
general adjunct şi director al casei corpului didactic, cu modificările ulterioare;
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 licealfiliera 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;
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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.6000/2012 privind metodologia primirii la studii şi şcolarizarea cetăţenilor
străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular din Romania;
OMECT nr.5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul primar,
ciclul achiziţiilor fundamentale-clasa pregătitoare, învăţământ special;
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;
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:






HG nr.72/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, cu modificările ulterioare;
HG nr.993/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar;
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;
HG nr.286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

I.4. Ordonanţe de urgenţă:







OUG.nr.83/2014 privind salarizarea în 2015 a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările ulterioare;
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;
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;
OUG nr.52/2011 privind verificarea contractelor de achiziții publice, concesiune de
lucrări şi concesiune de servicii.

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.

Pag 5 / 153
_______

Semestrul I
An școlar 2015-2016

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

CAPITOLUL II
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE
FUNCŢIONEAZĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
În anul şcolar 2015 – 2016, 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 2015-2016
grădiniţe
şcoli primare
Total unităţi de
şcoli gimnaziale
învăţământ - 391
colegii
licee
școli postliceale
învăţământ special

Număr unităţi
196
82
87
4
19
1
2

2.2.UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016
Număr de unități cu personalitate juridică în anul școlar 2015-2016
Mediul rural
Mediul urban
Tip unități de învățământ
Număr
Tip unități de învățământ
Număr
Licee

8

Școli gimnaziale

54

Grădinițe

0

Total unități din mediul
rural

62

Colegii
Licee
Școli postliceale
Școli gimnaziale
Grădinițe
Palate/ cluburi ale copiilor
Unități de învățământ special
Club sportiv școlar
ISJ, CCD, CJRAE, CJExcelență

4
11
1
13
14
4
1
1
4

Total unități din mediul urban

53

TOTAL unități pe judeţ

115

2.3. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2015-2016
grădiniţe
Total unităţi de
învăţământ - 6
școli postliceale
Total unități de învățământ
preuniversitar particular

Număr unităţi
3
3
6
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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 Primară Răstolțu
Deșert
Grădinița cu Program
Normal Agrij

3

52

4

77

4

61

11

190

Grădinița cu Program
Normal Răstolțu Deșert
Școala Gimnazială
Nr. 1 Almașu

Grădinița cu Program
Normal Almașu
Grădinița cu Program
Normal Mesteacănu

2

37

3

62

3

54

8

153

Școala Gimnazială
Nr. 1 Jebucu

Grădinița cu Program
Normal Jebucu

1

18

2

32

3

46

6

96

2

30

4

62

4

61

10

153

6

93

11

156

8

153

25

402

Școala Gimnazială
Nr. 1 Băbeni

Școala Gimnazială
Nr. 1 Bălan

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
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Școala Primară ”Ioanichie
Druhora” Chendrea
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
Școala Primară Zalnoc
Grădinița cu Program
Normal Zalnoc
Școala Gimnazială Derșida
Grădinița cu Program
Normal Derșida
Grădinița cu Program
Normal Bocșa
Grădinița cu Program
Normal Sălăjeni

3

42

3

52

4

59

10

153

3

30

4

52

2

29

9

111

5

96

11

205

9

154

25

455

4

46

5

93

4

84

13

223
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Grădinița cu Program
Normal Câmpia
Școala Gimnazială
Nr. 1 Borla
Școala Gimnazială
Nr. 1 Boghiș

Școala Gimnazială
Nr. 1 Buciumi

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

CAPITOLUL II

3

53

5

70

4

56

12

179

4

58

10

135

6

83

20

276

4,5

74

7

114

4

85

15,5

273

Grădinița cu Program
Normal Sângiorzu de Meseș
Grădinița cu Program
Normal Bodia
Școala Primară Bogdana
Grădinița cu Program
Normal Bogdana

Școala Gimnazială
Nr. 1 Camăr

Grădinița cu Program
Normal Camăr

3

51

6

76

6

78

15

205

Școala Gimnazială
Nr. 1 Carastelec

Grădinița cu Program
Normal Carastelec

3

52

3

49

2

30

8

131

Școala Gimnazială
Nr. 1 Chieșd

Școala Primară Sighetu
Silvaniei
Grădinița cu Program
Normal Chieșd

6

98

7

137

6

123

19

358

2

66

5

103

4

88

11

257

2

24

4

46

4

43

10

113

Grădinița cu Program
Normal Sighetu Silvaniei
Școala Gimnazială
”Horea” Cizer

Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Cizer

Școala Gimnazială
Nr. 1 Coșeiu

Grădinița cu Program
Normal Coșeiu
Școala Primară Chilioara
Școala Gimnazială Archid
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Școala Gimnazială
”Marcus Aurelius”
Creaca

Școala Gimnazială
Nr. 1 Cristolț

Școala Gimnazială
”Vasile Breban”
Crișeni

Școala Gimnazială
Nr. 1 Cuzăplac

Grădinița cu Program
Normal Archid
Grădinița cu Program
Normal Creaca
Școala Gimnazială Jac
Grădinița cu Program
Normal Jac
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

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

5

72

7

105

6

83

18

260

2

26

4

38

2

25

8

89

4

57

7

87

3

43

14

187

3

44

7

77

4

66

14

187
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Școala Gimnazială
Nr. 1 Dobrin

Şcoala Primară Tămaşa
Grădiniţa cu Program
Normal Tămaşa
Grădiniţa cu Program
Normal Dobrin
Şcoala Primară Verveghiu
Grădiniţa cu Program
Normal Verveghiu
Şcoala Primară Doba
Grădiniţa cu Program
Normal Doba
Scoala Primară Sîncraiu
Silvaniei

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

4

44

7

68

2

33

13

145

2

52

7

104

4

62

13

218

4

52

6

78

2

51

12

181

2

40

6

78

4

83

12

201

Gradinita cu Program
Normal Sîncraiu Silvaniei
Școala Gimnazială
Nr. 1 Dragu

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

Școala Gimnazială
Nr. 1 Fildu de
Mijloc

Școala Gimnazială
Nr. 1 Gîrbou

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 Călacea
Şcoala Primară Popteleac
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An școlar 2015-2016

Starea învățământului sălăjean

Școala Gimnazială
”Avram Iancu”
Halmășd

Școala Gimnazială
Nr. 1 Hereclean

Grădiniţa cu Program
Normal Popteleac
Grădiniţa cu Program
Normal Halmăşd
Şcoala Primară Aleuş
Grădiniţa cu Program
Normal Aleuş
Şcoala Primară Cerîşa
Grădiniţa cu Program
Normal Cerîşa
Grădiniţa cu Program
Normal Hereclean
Grădiniţa cu Program
Normal Badon
Grădiniţa cu Program
Normal Panic

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

4

79

8

123

4

81

16

283

2

24

2

32

2

32

6

88

4

65

8

91

6

67

18

223

4

74

9

130

7

101

20

305

7

105

11

173

14

176

32

454

Şcoala Primară Dioşod
Școala Gimnazială
Nr. 1 Panic

Grădiniţa cu Program
Normal Dioşod
Şcoala Gimnaziala Guruslău

Școala Gimnazială
Nr. 1 Horoatu
Crasnei

Școala Gimnazială
Nr. 1 Ip

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
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CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program
Normal Cosniciu de Sus
Şcoala Gimnazială Zăuan

Școala Gimnazială
Nr. 1 Letca

Școala Gimnazială
Nr. 1 Lozna

Grădiniţa cu Program
Normal Zăuan
Grădiniţa cu Program
Normal Letca
Şcoala Primară Cozla

1

21

4

57

3

60

8

138

Şcoala Primară Lemniu
Grădiniţa cu Program
Normal Lozna

2

26

3

34

3

37

8

97

4

73

7

115

4

62

15

250

4

63

8

98

6

84

18

245

Şcoala Primară Cormeniş
Grădiniţa cu Program
Normal Marca
Şcoala Primară Leşmir

Școala Gimnazială
Nr. 1 Marca

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

Școala Gimnazială
Nr. 1 Măeriște

Şcoala Primară Doh
Şcoala Primară Criştelec
Grădiniţa cu Program
Normal Criştelec
Şcoala Gimnazială
Giurtelecu-Șimleului
Grădiniţa cu Program
Normal Giurtelecu-Șimleului
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CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program
Normal Aghireş
Şcoala Gimnazială
Meseşenii de Sus
Școala Gimnazială
Nr. 1 Aghireș

Grădiniţa cu Program
Normal Meseşenii de Sus

CAPITOLUL II

5

67

9

95

6

76

20

238

4

74

6

117

4

72

14

263

9

138

7

130

21

345

Şcoala Primară Meseşenii
de Jos
Grădiniţa cu Program
Normal Meseşenii de Jos
Grădiniţa cu Program
Normal Mirşid
Şcoala Primară Moigrad
Școala Gimnazială
Nr. 1 Mirșid

Grădiniţa cu Program
Normal Moigrad
Şcoala Primară Popeni
Grădiniţa cu Program
Normal Popeni
Grădiniţa cu Program
Normal Năpradea
Şcoala Primară Traniş

Școala Gimnazială
”Traian Crețu”
Năpradea

Grădiniţa cu Program
Normal Traniş
Şcoala Primară Someş
Guruslău
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

5

77

Școala Primară Nr. 2 Cheud
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Școala Gimnazială
”Petri Mor”
Nușfalău

Şcoala Primară Bilghez
Grădiniţa cu Program
Normal Nuşfalău
Grădinița cu Program
Normal Bilghez

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

6

131

12

196

11

197

29

524

8

156

9

151

8

148

25

455

5

88

11

133

8

128

24

349

3

38

4

65

4

58

11

161

7

105

11

176

5

121

23

402

Şcoala Primară "Iuliu Maniu"
Bădăcini
Școala Gimnazială
Nr. 1 Pericei

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei
Grădinița cu Program
Normal Bădăcini
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Plopiş

Școala Gimnazială
Nr. 1 Plopiș

Şcoala Gimnaziala Iaz
Grădiniţa cu Program
Normal Iaz
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Făgetu
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 1 Făgetu
Şcoala Primară Nr. 2 Făgetu
Şcoala Primară Nr. 3 Făgetu
Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Făgetu

Școala Gimnazială
”Gheorghe
Munteanu” Poiana
Blenchii

Școala Gimnazială
Nr. 1 Românași

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
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An școlar 2015-2016
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CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Şcoala Primară Păuşa
Grădiniţa cu Program
Normal Păuşa
Şcoala Primară Poarta
Sălajului
Grădiniţa cu Program
Normal Poarta Sălajului

Școala Gimnazială
Nr. 1 Rus
Școala Gimnazială
Nr. 1 Șimișna
Școala Gimnazială
”Petre Dulfu”
Sălățig
Școala Gimnazială
Nr. 1 Deja

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

2

27

3

36

4

51

9

114

1

19

3

45

3

40

7

104

2

24

3

42

2

42

7

108

2

30

5

63

4

52

11

145

3

52

5

78

4

57

12

187

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

Şcoala Primară Bercea
Grădiniţa cu Program
Normal Bercea
Şcoala Primară Sîntă Mărie
Grădiniţa cu Program
Normal Sîntă Mărie
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CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program
Normal Someş Odrohei
Şcoala Primară Inău
Școala Gimnazială
”Vasile Lucăcel”
Someș Odorhei

Grădiniţa cu Program
Normal Inău
Şcoala Primară Domnin

5

77

9

129

5

101

19

307

4

87

9

127

5

94

18

308

2

34

3

48

3

50

8

132

7

110

14

188

9

141

30

439

Grădiniţa cu Program
Normal Domnin
Şcoala Primară Şoimuş

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

Școala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de
Jos

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
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
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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

Școala Gimnazială
Nr. 1 Vîrșolț

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

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

3

38

7

92

6

72

16

202

2

24

3

30

2

30

7

84

2

23

3

47

3

38

8

108

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL - ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, MEDIUL URBAN - 13 PJ
Școala Gimnazială
”Iuliu Maniu” Zalău

10

211

10

231

20

442

Școala Gimnazială
”Simion Bărnuțiu”
Zalău

18

492

15

413

33

905

13

243

11

228

24

471

15

389

10

265

25

654

30

692

26

643

56

1335

13

341

12

285

25

626

11

214

9

218

23

480

Școala Gimnazială
”Porolissum” Zalău

Școala Gimnazială
"George Coşbuc" Zalău

Școala Gimnazială
”Gheorghe Lazăr”
Zalău
Școala Gimnazială
”Mihai Eminescu”
Zalău
Școala Gimnazială
”Corneliu Coposu”
Zalău

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

48
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Școala Gimnazială
”Gyulaffy Laszlo”
Cehu Silvaniei

CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Școala Primară Ulciug

8

153

7

142

15

295

Școala Gimnazială
”Lucian Blaga” Jibou

12

330

11

249

23

579

Școala Gimnazială
”Silvania” Șimleu
Silvaniei

17

410

16

402

33

812

6

110

4

91

17

366

Școala Gimnazială Nr.
1 Pusta

11

267

8

157

19

424

Școala Gimnazială
”Bathory Istvan”
Șimleu Silvaniei

5

107

5

101

10

208

Școala Gimnazială
”Horea” Șimleu
Silvaniei

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

7

165

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

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - 14 PJ
Grădinița cu Program
Normal Nr. 2 Jibou
Grădinița cu Program
Prelungit ”Prichindel”
Jibou

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 2 Șimleu
Silvaniei

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

19

399

19

399

9

183

9

183
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CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 3 Șimleu
Silvaniei

10

220

10

220

Gradinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Zalău

10

274

10

274

Grădinița cu Program
Prelungit ”Pinochio”
Zalău

10

250

10

250

Grădinița cu Program
Prelungit ”Voinicel”
Zalău

7

160

7

160

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 5 Zalău

Grădinița cu Program
Normal Nr. 7 Zalău

9

161

9

161

Grădinița cu Program
Normal Nr. 8 Zalău

Grădinița cu Program
Normal Nr. 4 Zalău

9

174

9

174

Grădinița cu Program
Prelungit ”Ion
Creangă” Zalău

10

289

10

289

Grădinița cu Program
Prelungit ”Căsuța cu
Povești” Zalău

8

233

8

233

Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticii
Isteți” Zalău

8

190

8

190

7

170

7

170

7

172

7

172

11

220

11

220

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 12 Zalău

Grădinița cu Program
Normal Nr. 13 Zalău

Grădinița cu Program
Prelungit ”Dumbrava
Minunată” Zalău
Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticot”
Cehu Silvaniei

Grădinița cu Program
Normal Ulciug
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CAPITOLUL II

II
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL, POSTLICEAL- ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT -24CAPITOLUL
PJ
Grădinița cu Program
Normal Crasna
Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Huseni
Liceul Tehnologic
”Cserey-Goga”
Crasna

Liceul Tehnologic Nr.
1 Gîlgău

Liceul Tehnologic
”Liviu Rebreanu” Hida

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

14

249

15

342

12

241

4

79

7

104

6

96

6

90

8

131

5

108

3

3

62

52

10

200

54

1094

4

83

21

362

5

95

27

476

Grădiniţa cu Program
Normal Racîş
Şcoala Primară Trestia
Grădiniţa cu Program
Normal Trestia
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CAPITOLUL II
CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program
Normal Ileanda
Liceul Tehnologic
”Ioachim Pop” Ileanda

Şcoala Primară Dolheni

4

75

7

135

7

124

Liceul Tehnologic Nr.
1 Surduc

Liceul Tehnologic Nr.
1 Sărmășag

13

6

102

25

449

5

105

6

118

11

223

Grădiniţa cu Program
Normal Dolheni

Liceul Tehnologic Nr.
1 Nușfalău

Liceul Tehnologic Nr.
1 Sîg

1

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

7

119

12

210

10

186

2

40

3

31

34

586

4

57

7

122

7

118

2

36

6

113

26

446

9

171

17

293

15

246

4

87

7

147

52

944
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Școala Gimnazială "Ady
Endre" Lompirt
Grădiniţa cu Program
Normal Lompirt
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

65

1052

36

1052

24

688

24

688

5

88

1

14

4

81

10

183

5

110

3

72

12

301

23

548

36

959

36

959

29

629

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău
Liceul Tehnologic
”Voievodul Gelu”
Zalău
Liceul Tehnologic
”Mihai Viteazul” Zalău
Liceul cu Program
Sportiv ”Avram
Iancu” Zalău
Liceul de Artă ”Ioan
Sima” Zalău
Liceul Tehnologic
”Gh. Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei

36

8

207

19

389

2

33

4

111

23

505

27

616

9

195

10

186

5

114

24

495

10

222

10

204

4

119

24

545

19

444

23

524

4

80
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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

9

198

10

214

4

78

16

457

16

457

10

248

33

738

24

688

24

688

2

50

22

541

1

28

25

619

4

103

11

195

1

28

16

326

9

232

9

232

23

184

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

64

12

94

1

11

1

8

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT / ȘCOLI POSTLICEALE SANITARE
Școala Posliceală
Sanitară ”Christiana”
Școala Posliceală
Sanitară ”Vasile
Goldiș”
Școala Posliceală
Sanitară ”FEG”

10

233

10

233

2

36

2

36

3

81

3

81

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT - GRĂDINIȚE
Grădinița ”Sfânta
Inimă a lui Isus”
Grădinița Creștină
”David”
Grădinița ”Peter Pan”

3

52

3

52

2

42

2

42

2

20

2

20
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INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ZALĂU

34

472

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ ZALĂU

32

495

PALATUL COPIILOR ZALĂU

142

1816

CLUBUL COPIILOR JIBOU

70

950

CLUBUL COPIILOR ȘIMLEU SILVANIEI

59

885

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

60

811

Tabel 2.a Efectivele de copii şi elevi pe forme de învăţământ
Categorii de copii şi elevi

Număr

preşcolari

7331

elevi în clasele pregătitoare și clasele I-IV

11114

elevi în clasele V-VIII

9413

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

8694

elevi postliceal (buget + taxă)

321

TOTAL copii şi elevi – invățământ de masă
elevi înv. special (preșcolar, primar, gimnazial, liceal)
TOTAL copii şi elevi județ

Obs.

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

36873
184
37057
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Sursa de date : ISJ SĂLAJ

Tabel 2.b Repartiţia unităţilor de învăţământ de stat în profil teritorial în anul şcolar 2015-2016
Nr
Crt
1

Unități finanțate de
MENCS
și Consiliul Județean
10

Grădiniţe
Rural
170

Școli primare

Urban
26

Rural
81

Urban
1

Școli
gimnaziale
Rural Urban
73
14

Unități de nivel
liceal
Rural Urban
8
15

Școli
postliceale
Rural Urban
0
1

Învățământ
special
Rural
Urban
0
2

Sursa de date: ISJ SĂLAJ

2.4. SITUAŢII COMPARATIVE (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)
a. Efective de copii în grădiniţe / elevi în învăţământul primar, învăţământul gimnazial (integrat și suplimentar, sportiv, ”A
doua șansă”

2012-2013

Număr total elevi învăţământ
preşcolar
7744

Număr total elevi învăţământ
primar
11172

Număr total elevi învăţământ
gimnazial
9888

2013-2014

7595

11083

9916

2014-2015

7548

11055

9652

2015-2016

7331

11114

9413

Anul școlar

b. Unităţi cu personalitate juridică

2012-2013

Total unităţi cu
personalitate
juridică
104

4

Școli
gimnaziale
67

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

Anul
şcolar

Grădiniţe

23

Şcoli de
arte şi
meserii
0

Unităţi
învăţământ
special
1

Şcoli
postliceale
1

Palate/
cluburi ale
elevilor
4

Club
sportiv
şcolar
1

ISJ şi unităţi
conexe +
CJExcelență
3

Colegii/
licee/
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2.5.MODIFICĂRI ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 (începând cu 1.09.2015), ÎN REȚEAUA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CAPITOLUL II
2.5.1.DESFIINȚARE UNITĂȚI (LA SOLICITAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE LOCALE CA URMARE A SCĂDERII EFECTIVELOR DE COPII/ ELEVI.
(ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2015)
2.5.1.a. Desființare școli primare – 10 unități
1. Şcoala Primară Ratin (structură a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna)
2. Şcoala Primară Nr. 2 Huseni (structură a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga”
Crasna)
3. Școala Primară Mesteacănu (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Almașu)
4. Școala Primară Drighiu (structură a Școlii Gimnaziale “Avram Iancu” Halmășd)
5. Școala Primară Valea Loznei (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Lozna)
6. Școala Primară Sângiorgiu de Meseș (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Buciumi)
7. Școala Primară Badon (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Hereclean)
8. Școala Primară Răstolțu Deșert (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Agrij)
9. Școala Primară Sălăjeni (structură a Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” Bocșa)
10. Școala Primară Fildu de Jos (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Fildu de Mijloc)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.5.1.b. Desființare grădinițe – 8 unități
Grădiniţa cu Program Normal Buzaș (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Rus)
Grădiniţa cu Program Normal Porț (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Marca)
Grădiniţa cu Program Normal Valea Loznei (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1
Lozna)
Grădiniţa cu Program Normal Purcăreț (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Letca)
Grădiniţa cu Program Normal Cozla (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Letca)
Grădiniţa cu Program Normal Lemniu (structură a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Letca)
Grădinița cu Program Normal Răstoci (structură a Liceului Tehnologic ”Ioachim
Pop” Ileanda)
Grădinița cu Program Normal Negreni (structură a Liceului Tehnologic ”Ioachim
Pop” Ileanda)
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RESURSE UMANE
3.1. ORGANIGRAMA INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ


INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
 prof. Pop Maria



INSPECTORI ȘCOLARI GENERALI ADJUNCȚI
 prof. dr. Kovacs Irina Elisabeta
 prof. Gudea Mioara



DOMENIUL MANAGEMENT
prof. Lungu Viorel- inspector școlar - managementul resurselor umane;
prof. Crișan Laura Ruxandra - inspector școlar pentru management instituțional;
prof. Cernucan Lorena Diana - inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane;
prof. Pop Natalia Aida - inspector școlar pentru proiecte educaționale;
prof. JurcăIldiana - inspector școlar pentru activități extrașcolare;



DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ
prof. PușcasFlorica - inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul
la educație; 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 și alternative
educaționale-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 și limba franceză;
prof. Opriș Adonia Augustina- inspector școlar – matematică;
prof. Chiș Dana Alexandrina - inspector școlar - biologie, fizică, chimie;
prof. Mărginean Viorel- inspector școlar - socio-umane, istorie;
prof. Sur Dănuț - inspector școlar – geografie;
prof. Gozman Daniela - inspector școlar - învățământ profesional și tehnic, învățământ
particular;
prof. Cozac Alina - inspector școlar - educație fizică și sport, arte;
prof. Boha Claudia- inspector școlar – religie;
prof. IancPetru Ioan - inspector școlar - învățământ special;



DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV
 ec. ChețeCorina - contabil sef;
 ec. Lucaci Ana-Maria - contabil;
 prof. Jeler Viorica - jurist;
 ec. Oroian Georgeta - salarizare, normare;
 ing. Blidar Denisa - informatizare;
 IancLeontina - rețea școlară, plan școlarizare;
 TerecDana - secretariat și arhivă;
 Florea Andrea Monika - casier, investiţii;
 sing. Floașiu Marilena - investiții;
 Moldovan Peter- șofer.
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3.2 ORGANIGRAMA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALEȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

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

COMPARTIMENT FINANCIARADMINISTRATIV
Administrator financiar
Ec.LuciaSURD

Bibliotecar
Rodica TURC

COMPARTIMENTUL PROGRAME

Prof.Corina
BUMBAŞ

Prof.Sanda
BULGĂREAN

Prof.Alexandru
MUREŞAN
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3.3 ORGANIGRAMA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ
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3.4 OCUPAREA POSTURILOR CU PERSONAL/CADRE
DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC

DIDACTICE,

CADRE

Număr total de cadre didactice/ personal didactic auxiliar/ personal nedidactic

01.10.2015

Număr total
posturi
didactice

Număr
personal didactic auxiliar

Număr
personal nedidactic

3093.75

339.5

775

Gradul de acoperire a normelor/posturilor
Data la
care sau
primit
datele

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
cu
titulari
în mediul
rural

Ocupate
cu
suplinitori
in mediul
rural

01.10.
2015

3093.75

2521.37

572.378

1421.85

198

1099.51

374.4

Chart Title

Distribuţie norme didactice pe categorii

6.40%
Ocupate cu titulari in mediul
urban

45.95%

35.53%

Ocupate cu suplinitori in
mediul urban
Ocupate cu titulari in mediul
rural
Ocupate cu suplinitori in
mediul urban

12.2%

Distribuţie norme didactice pe categorii

01.10.2015

Categoria

Urban

Rural

TOTAL

Titulari

45.95 %

35.53 %

81.48 %

Suplinitori

6.40

12.2

18.52 %
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Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul urban

1421.89
180.75
87.78%
17.21

11.16%

01.06%
Ocupate cu titulari în
mediul urban

Ocupate cu
suplinitori calificați în
mediul urban

Ocupate cu
suplinitori necalificați
în mediul urban

Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul rural
1099.51

329.07
74.59%

45.34
1,46%
22.33%

Ocupate cu titulari în
mediul rural

01.10.2015

Ocupate cu suplinitori
calificați în mediul
rural

3.08%
Ocupate cu suplinitori
necalificați în mediul
rural

Categoria

Urban

Rural

TOTAL

Calificați

51.8 %

46.18 %

97.98 %

Necalificați

0.55 %

1.465 %

2.02 %
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60%
50%

52%
46%

40%

Calificați

30%

Necalificați
20%
10%
0%

URBAN

RURAL

Distribuția normelor didactice pe nivele de învățământ

Nivel de şcolarizare

Număr norme didactice

Procentul de acoperire a
normelor/ posturilor

Preşcolar

509.5

100 %

Primar

630

100 %

Gimnazial

1074.72

100 %

Liceal

879.52

100 %

Gimnazial;
1074,72

Liceal; 879,52

Primar; 630
Preşcolar
Preşcolar; 509.50

Primar
Gimnazial
Liceal
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3.5 ACTIVITĂȚI/ACȚIUNI DESFĂȘURATE LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI:








centralizarea datelor privind încadrarea cu personal didactic;
analiza la nivelul Comisiei paritare a ISJ Sălaj a situaţiilor de detașare în interesul
învățământului și detașare la cerere, care au apărut în afara Calendarului, conform art. 98
din OMECȘ5559/27.10.2015;
monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar 20152016, 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 ale
Compartimentului Resurse Umane în semestrul I din anul şcolar 2015-2016 au fost
următoarele:









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
membrul al comisiei luând la cunoştinţă atribuţiile ce le revin în acest sens;
au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta Mobilitate;
au fost gestionate petiţiile pe componenta Mobilitate, răspunzând 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 2016 – 2017;
au fost postate pe site-ul: www.isjsalaj.ro, sectiunea “Resurse Umane”:
1. Legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017;
2. Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2016 – 2017;
3. Modele de cereri – tipizate, extrase din OMECȘ 5559/27.10.2015, necesare etapelor
de mişcare personal;
4. Tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri;
5. Informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic;
6. Macheta posturilor vacante în anul şcolar 2016-2017.
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Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor din 4 septembrie 2015 (cadre didactice calificate) s-a desfăşurat în centrul de
concurs constituit la Școala 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
4

Candidați
prezenți

2015

69

Prezenţi

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

Retraşi

Eliminaţi

Admişi

Respinşi

6

0

58

5

18

13

16

8

3

10

Procent
de
promovare

0

84.05%

70
60
50
40
30
20
10
0
admisi

Nr. cand. cu
Nr. cand. cu
Nr. cand. cu
Nr. cand. cu
Nr. cand. cu
nota 5.00-5.99 nota 6.00-6.99 nota 7.00-7.99 nota 8.00-8.99 nota 9.00-9.99

10
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Concursul judeţean de ocupare a posturilor/ catedrelor din 3-4 septembrie 2015 (cadre didactice fără studii corespunzatoare postului)
s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Scoala 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

52

Prezenţi

Note
între
55,99

Note
între
66,99

Note
între
77,99

Note
între
88,99

Note
între
99,99

10

Procent
de
promovare

19

8

7

1

0

98.08%

Retraşi

Eliminaţi

Admişi

Respinși

1

0

51

0

16

Nr. cand. cu
nota 7.007.99

Nr. cand. cu
nota 8.008.99

60
50
40
30
20
10
0
admisi

Nr. cand. cu
nota 5.005.99

Nr. cand. cu
nota 6.006.99

Nr. cand. cu
nota 9.009.99

10
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3.6 ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC
Discipline deficitare/discipline în exces în ceea ce privește acoperirea cu personal
didactic calificat
În învăţământul preuniversitar din judeţul Sălaj, disciplinele deficitare în acoperire
cu personal didactic calificat sunt, în principal, cele din aria curriculară matematică şi
stiințe, în special, matematică, iar din aria curriculară limbă și comunicare, limba germană.
În judeţ avem şi cadre didactice în exces la următoarele discipline: geografie,
istorie, biologie.
Personal cu studii necorespunzătoare în judeţul Sălaj la 1 octombrie 2015
Personalul cu studii necorespunzătoare în judeţul Sălaj este mai numeros ca în
anul trecut, explicaţia fiind aceea că mulţi candidaţi nu s-au putut prezenta la concursul
naţional din 15 iulie, din motive personale sau din cauză ca nu au promovat examenul de
licenţă. La concursul organizat la nivel judeţean aceşti candidaţi nu s-au putut prezenta la
categoria cadrelor didactice calificate din cauză ca nu aveau inspecţie specială la clasă,
astfel că aceştia s-au înscris la testarea cadrelor didactice fără studii corespunzătoare
postului, fiind repartizate în calitate de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului.
O parte dintre aceștia au susținut examene la nivelul unității de învățământ, trecând la
statutul de cadru didactic calificat.
Ocuparea posturilor didactice apărute în perioada 15 septembrie 2015 - 30 ianuarie
2016
Ocuparea posturilor didactice apărute în perioada 15 septembrie 2015 - 30 ianuarie
2016 s-a făcut conform metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în
unitățile de învățământ preuniversitar de stat elaborate de OMENnr. 4959/02.09.2013.
Conform art. 95 alin. 1 lit. l) și m) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, ISJ Sălaj a asigurat în această perioadă:
a) consiliere și asistență unităților de învățământ în gestionarea resurselor umane, a
posturilor didactice, legalitatea organizării și desfășurării concursurilor de ocupare a
posturilor didactice;
b) gestionarea, reactualizarea și publicarea bazei de date privind cadrele didactice
calificate rămase nerepartizate și posturile didactice/catedrele din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat care se vacantează pe parcursul anului școlar, prin afișare la sediile
proprii și pe site-urile acestora;
c) monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din unitățile din învățământul preuniversitar.
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La nivelul județului Sălaj au fost organizate 31 de centre de concurs pentru
posturi apărute în decursul anului:
Număr posturi

Disciplina
educatoare în limba română

11

învățători în limba română

10

limba și literatura română

2

limba engleză

2

limba franceză

1

limba germană

1

matematică

5

fizică

2

biologie

4

mecanică

1

religie

3

chimie

1

discipline economice

1

educație tehnologică

3

educație plastică

1

limba rromani

1

altele

8
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CAPITOLUL IV
IV.MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
Managementul nu este nimic altceva decât motivarea altor oameni.
4.1.Considerații introductive
În anul şcolar 2015-2016 rețeaua școlară a județului Sălaj a cuprins 113 unități de
învățământ cu personalitate juridică, acestea punând la dispoziția beneficiarilor (direcţi sau
indirecţi) forme diversificate de pregătire, în vederea integrării socio-profesionale. Școala
este o instituţie care urmăreşte pregătirea pentru viaţă şi integrarea în societate a elevului,
însă se află, în acelaşi timp, şi în slujba comunităţii, răspunzând nevoilor acesteia prin
modul în care organizează şi desfăşoară procesul de învăţământ și prin activităţile
extracurriculare.
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, activitatea domeniului Management din
cadrul I.S.J. 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.
4.2.Obiectivele prioritare ale compartimentului Management instituțional, pentru anul
şcolar 2015 – 2016, sunt:







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 sunt implicate conducerile unităților de
învățământ;
comunicarea eficientă cu ISJ Sălaj și MENCȘ;

4.3.Resurse umane manageriale
La începutul anului şcolar 2015 - 2016 la nivelul sistemului de învăţământ sălăjean
existau 142 posturi manageriale, din care 113 posturi de director şi 29 posturi de director
adjunct. Situația încadrării cu personal de conducere la data de 1 septembrie 2015, se
prezintă astfel :
Mediul unității școlare (urban / rural)
Urban

Nivel de Învățământ
Director
Grădinițe

14

Școli Gimnaziale

13

Rural
Director
adjunct

Director

Director
adjunct

10

54

1
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Mediul unității școlare (urban / rural)
Urban

Nivel de Învățământ

Rural

Director

Director
adjunct

Director

Director
adjunct

Colegii și Licee

15

12

8

6

Școli Postliceale

1

Club Sportiv Școlar

1

CSEI

1

Palate și Cluburi

4

Centru Judeţean de
Excelenţă

1

CJRAE și CJAPP

1

1

51

23

62

7

Total
Directori
Directori Adjuncți
TOTAL urban / rural

/

74

TOTAL

69
143

În anul şcolar 2015-2016 toţi managerii unităţilor de învăţământ își exercită funcţia
pe baza detașării în interesul învățământului, prin decizie a ISJ Sălaj.
Pe lângă aceşti manageri, în învăţământul particular din judeţul Sălaj există 3
directori de grădiniţe şi 3 directori de şcoală postliceală.
Majoritatea directorilor şi directorilor adjuncţi au gradul didactic I.
La nivelul judeţului Sălaj, 395 de cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional
al Experţilor în Management Educaţional, iar din totalul de experţi, 100 sunt directori şi 27
directori adjuncţi. Se remarcă un interes constant pentru activitatea managerială, atât din
partea unor directori cât şi a unor cadre didactice fără funcţie de conducere, fapt care
induce în sistemul de învăţământ sălăjean o atmosferă concurenţială, benefică pentru
optimizarea managementului instituţional.
4.4.Analiza SWOT- activitatea managerială
Calitatea actului managerial a fost analizată cu ocazia inspecţiilor şcolare generale
și a inspecțiilor tematice, iar documentele consultate care stau la baza întocmirii analizei
pe domeniu sunt:
1. Planul de dezvoltare instituțională - PDI/Planul managerial;
2. Documentele ședințelor Consiliului de administrație și Consiliul profesoral ( decizii,
hotărâri, tematica CA, CP);
3. Documente care să ateste monitorizarea și controlul activității metodice din partea
conducerii unității de învățământ (planul de asistențe la ore, fișele de asistențe la
ore);
4. Documentele de monitorizare a notării și frecvenței;
5. Raportul de analiză a activității din anul școlar trecut ;
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Au fost constatate următoarele aspecte:
PUNCTE TARI:
1.Activitatea managerială se desfășoară eficient atât la nivel proiectiv cât și la nivel
operațional;
2.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;
3.Prin decizii interne au fost constituite la nivelul unităților de învățământ comisiile
metodice, comisii 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 s-au realizat prin proiecte finanţate de parteneri în proiecte.
PUNCTE SLABE:
1.Numărul insuficient de asistențe la activități realizate de conducerea școlilor;
2.Regulamentul intern nu este revizuit în toate unitățile de învățământ, în
conformitate cu noul ROFUIP;
3.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;
4. Nu toate rapoartele de analiză sunt însoțite de un plan de măsuri ameliorative;
5.Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în planul
managerial (investiţii, dotări, reabilitări);
6.Destul de multe şcoli-structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu PJ;
7. Nu toți directorii/directorii adjuncți din județul Sălaj sunt membri în Corpul
Național de Experți în Management Educațional;
OPORTUNITĂȚI:
1.Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de director;
2. Posibilitatea formării directorilor prin cursuri variate organizate de C.C.D și
MENCȘ;
3. Oferta şcolii să fie atrăgătoare pentru elevi ca aceştia să fie motivaţi în a învăţa şi
a frecventa cursurile;
4. Reintroducerea orei de dirigenție ca oră distinctă în orarul elevilor de la
învățământul liceal;
5. Aplicarea noului sistem de finanţare şi administrare a unităţilor de învăţământ;
6. Parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme;
7. Crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE;
8. Înscrierea tuturor directorilor în CNEME.
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AMENINȚĂRI
1. Instabilitatea legislativă din domeniul educației;
2. Scăderea populației școlare poate duce la reducerea planului de școlarizare cu
efecte asupra planului de încadrare cu personal didactic și asupra selecției
elevilor;
3. Formalismul activităților inopinate care apar în activitatea managerială și care
sunt consumatoare de timp;
4.5.Activități desfășurate pe parcursul semestruluiI - 2015-2016
A. Consiliul consultativ al directorilor
În anul școlar 2015-2016, activitățile manageriale la nivelul județului Sălaj se
desfășoară pe centre metodice și sunt 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. Ardelean Daniel – director Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, membru;
4. Prof. Lung Ioan – director Colegiul Tehnic „ Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, membru;
5. Prof. Sâmpălean Liviu – director Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, membru;
6. Prof. Şerban Bianca – director Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei,
membru;
7. Prof. Dari Toma - director Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmăşag, membru;
8. Prof. Dr. Abrudan Ioan – director Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, membru;
9. Prof. Pop Cristina - director Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, membru;
10.Prof. Filip Gyongyi - director Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, membru;
11.Prof. pt. înv. primar – Pop Ignat Bianca-director Grădiniţa cu Program Normal nr.8 –
Zalău.
În sem.I – 2015-2016 consfătuirile directorilor s-au desfășurat în data de
21.10.2015 la sediul ISJ Sălaj și au avut ca temă Starea învăţământului din judeţul Sălaj în
anul şcolar 2014-2015; Priorităţi manageriale - Plan managerial pentru anul şcolar 20152016;
Cercurile pedagogice au avut ca temă Documentele manageriale-necesitate,
eficiență, originalitate și s-au desfășurat în data de 4 decembrie 2015 la Liceul Tehnologic
"Voievodul Gelu" Zalău, Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Zalău, Şcoala Gimnazială “
Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bălan,Grădinița cu Program
Prelungit ”Voinicel” Zalău.
În urma acestor activități au fost propuse câteva măsuri ameliorative pentru
îmbunătățirea activității manageriale la nivelul unităților de învățământ:
- demararea unor cursuri de formare în domeniul managementului educațional;
- acordarea de consiliere în unitățile de învățământ de către inspectorul pentru
management instituțional;
- organizarea de întâlniri lunare;
B. Activități organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Sub egida Zilele învățământului sălăjean, în perioada 23-27 noiembrie 2015 s-au
desfășurat în școlile județului Sălaj, dar și la nivelul inspectoratului școlar, activități
dedicate celei de-a IX-a ediții a acestui eveniment.Lansări de carte, expoziţii de pictură,
cercuri literare, precum şi o gală a olimpicilor sunt doar câteva din activităţile organizate, în
această perioadă, de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj.
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Prima activitate inclusă în programul ediţiei din anul 2015 a fost găzduită de
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și a constat în prezentarea cărţilor apărute la editura
“Caiete Silvane”, urmate de cărţi şi publicaţii periodice apărute la editura “Şcoala Noastră”.
A doua zi, respectiv marţi, 24 noiembrie 2015, în sala de şedinţe a ISJ Sălaj a avut loc
cercul literar al cadrelor didactice, printre invitaţi numărându-se profesoara Silvia Bodea şi
Tudor Alexandru Trif, elev.
Miercuri, 25 noiembrie 2015, Casa Corpului Didactic a găzduit două expoziţii, una de
fotografie – “Hoinar prin Sălaj”, coordonator profesor Mirel Matyas şi una de pictură “Emoţii
şi culoare” – coordonator profesor Mureşan Mălina.

Eveniment de tradiție,festivitatea de felicitare a cadrelor pensionate în anul şcolar 2014
– 2015 a reprezentat un moment emoționant pentru cei 87 de dascăli care și-au încheiat
activitate didactică.
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“Zilele Învăţământului Sălăjean” s-au încheiat vineri, 27 noiembrie 2015, cu Gala
olimpicilor sălăjeni prilej cu care cei 69 de elevi care au obţinut premii şi menţiuni la etapa
naţională sau internaţională a olimpiadelor şcolare în anul 2014 – 2015, precum şi cei 72
de profesori care i-au pregătit, au fost premiaţi de Consiliul Județean Sălaj.

În perioada 11-14 februarie 2016, Zalăul a fost gazda etapei naţionale a celei de-a
XXVI-a ediţii a Concursului de Matematică al Liceelor Maghiare, concurs care a reunit 124
de elevi din 14 judeţe: Harghita, Mureş, Covasna, Bihor, Satu Mare, Cluj, Sălaj, Braşov,
Arad, Maramureş, Timiş, Alba, Bistriţa-Năsăud, Hunedoara. Concursul este cuprins în
Lista Concursurilor Şcolare Naţionale finanţate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice, în anul şcolar 2015-2016.
Probele scrise s-au desfăşurat la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, iar activităţile
cultural-educative la Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău.
Organizarea concursului a fost coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, prin
implicarea directă a echipei de conducere și a inspectorului școlar, prof. Opriș Adonia
Cei 60 elevi premianţi vor participa la etapa internaţională a concursului, care va avea
loc la Budapesta, în perioada 11-15 martie 2016.
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Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj are în vedere promovarea școlii ca
mediu în care elevul dobândește și aplică informații, se dezvoltă din punct de vedere
personal și primește suport pentru a identifica soluții pentru problemele sale. Toate
demersurile inițiate de Inspectoratului Școlar Județean Sălaj vizează dezvoltarea
autonomiei instituționale a unităților de învățământ din județ în contextul descentralizării,
dar și asigurarea unei colaborări eficiente cu toți cei implicați în actul educațional.
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CAPITOLUL V
EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A. EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN INSPECŢIE ŞCOLARĂ
Departamentul Curriculum şi Controlul Asigurării Calităţii 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.
Managementul calităţii inspecţiei şcolare constă în crearea unor sisteme şi
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 ISJ 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.
5.1. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR
2015-2016
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 2015,
bacalaureat 2015, examene de absolvire 2015), 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 preșcolarii și 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 inopinate
c) Portofoliul inspecţiei şcolare:
 raport scris
 instrumente de măsurare
 documente doveditoare
 plan de măsuri
 raportul inspecţiei de revenire + măsuri luate
5.2. 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.





5.3 ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Număr de unităţi
planificate pentru
inspecţie şcolară generală

SI

6

Număr inspecţii de
revenire planificate
SI

Inspecţii
şcolare
tematice

Număr de
unităţi
inspectate

6

SI

Justificarea schimbărilor produse sau
a nerealizării tuturor inspecţiilor

6

-

Număr de inspecţii
de revenire realizate
SI

Obs

Justificarea schimbărilor
produse sau a nerealizării
tuturor inspecţiilor

6

Obs

-

Nr. inspecţii
tematice
planificate

Nr.inspecţii tematice
realizate

Nr. de unităţi
inspectate

Semestrul I – 3

Semestrul I – 3

IT 1 - 75
IT 2 - 69
IT 3 - 45
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Situația numărului de inspecții tematice realizate de către fiecare inspector in PJ
Nr.crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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
SUR Dănuț

IT1

IT2

IT3

3

3

3

1
4
6
4
0
8

1
4
4
5

0
4
4
1

4

2

4

4

2

5

4

6
2
3
0
10
3
2
6
5
7

2
2
4
2
3
3
1
2
4
5

2
0
3
0
3
4
0
4
2
3

3

9
2

0
2

69

45

0
75

TOTAL

Nr. cadre did. asistate prin inspecţii - SI
Inspecţii
şcolare
curente/
speciale pt.
obţ. gr. did.

speciale
pentru
definitivat

curente
pentru
gr.did.II

curente pentru
gr.did.I

speciale
pentru
gr.did.II

speciale
pentru
gr.did.I

9

18

33
*2 IC 1 -echivalare
dr. cu gr. did. I

6

32

a) Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea
gradelor didactice
Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii
speciale
curente curente speciale speciale
Obs.
Specializarea
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
gr.did.
gr.did. II gr.did. I gr.did. II gr.did. I
definitiv
Limba română

3

1

1

0

3

Echivalare
doctorat
inspecţie
curentă 1
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Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii
speciale
curente curente speciale speciale
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru
gr.did.
gr.did. II gr.did. I gr.did. II gr.did. I
definitiv
0

2

0

1

4

2

5

6

1

15

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

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

0

1

0

0

0

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

9

18

31

6

32

Turism şi alimentaţie
publică
Electronică și
automatizări

TOTAL

Obs.

1 Echivalare
Doctorat

2
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reclamaţii,

Unitatea
şcolară
inspectată

Situaţia care a
generat inspecţia

1.

Școala
Gimnazială Nr. 1
Pericei

Sesizare formulată de
către un cadru didactic
la adresa conducerii
unității de învățământ.

2.

Liceul
Tehnologic „Ioan
Ossian” Șimleu
Silvaniei

Sesizare din partea
unui angajat al unității
de învățământ la
adresa conducerii
școlii.

S-a realizat o anchetă de
către ISJ Sălaj, urmată de
întocmirea unui raport.
Compartimentul juridic a
formulat un răspuns.
S-a realizat o anchetă de
către ISJ Sălaj, urmată de
întocmirea unui raport.
Compartimentul juridic a
formulat un răspuns.

3.

Şcoala
Gimnazială Nr. 1
Iaz

Sesizare

Raport constatator

1.Respingerea
solicitării menținerii în
activitate ca profesor
titular în anul școlar
2015-2016, după
vârsta de pensionare
2.Situația de repetenție
la finele anului școlar
2014-2015, după
susținerea examenului
de încheiere a situației
școlare în luna august
2015 la disciplina
educație fizică și sport
1. Respingerea
solicitării numirii pe
funcția de pedagog
școlar la Liceul
Tehnologic „Ioan
Ossian” Șimleu
Silvaniei, ca urmare a
vacantării postului prin
pensionare;
1.Acordarea
calificativelor pentru
anul școlar 2014-2015
Activitatea CA

1. Raportul realizat în urma
verificărilor s-a evidențiat
faptul că decizia CA al unității
de învățământ a fost
justificată.

Sesizare cadre
didactice

Aspectele semnalate au fost
remediate.

Nr.
crt

4.

Liceul
Tehnologic nr.1
Sîg

5.

Liceul
Tehnologic ”Ioan
Ossian”

6.

Școala
Gimnazială Nr. 1
Pericei

7.

CSEI

8.

Liceul
Tehnologic „Ioan
Ossian „ Şimleu
Silvaniei

Modul de soluţionare a
situaţiei sesizate

2.Soluționarea favorabilă a
situației școlare a elevei.

pentru

Obs.
Crișan Laura
Hossu
Cristina
Crișan Laura
Hossu
Cristina

Ianc Petru
Sur Dănuţ
Crișan Laura
Rozs Rita

Crișan Laura
Gozman
Daniela
Ianc Petru

1. În raportul realizat în urma
verificărilor s-a evidențiat
faptul că decizia CA al unității
de învățământ a respectat
procedura de ocupare a
posturilor didactic-auxiliare.

Crișan Laura
Hossu
Cristina

Crișan Laura
1.Aspectele semnalate au
fost remediate.

Sesizarea unui părinte
Anchetă urmată de raport
cu privire la frecvenţa şi
justificativ
situaţia şcolară a fiicei

Hossu
Cristina
Gudea
Mioara
Ianc Petru
Pop Natalia
Aida
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c) Inspecţii şcolare generale
Unitatea școlară

Echipa de
inspectori

Numele şi prenumele Număr zile
inspectorului
de inspecţie

Coordonator OPRIȘ Adonia

Liceul Pedagogic
„Gheorghe
Șincai” Zalău

M
E
M
B
R
I

1

ROZS Rita-Eva

3

6

6

2

JURCĂ Ildiana

5

9

9

3

HOSSU Cristina

6

10

10

4

BOHA Claudia

2

5

5

5

SOUCA Valentina

6

6

6

6

PUŞCAŞ Floare

1

4

4

7

MĂRGINEAN Viorel

2

10

10

10

14

12

Coordonator COZAC Alina

Liceul cu Program
Sportiv „Avram
Iancu” Zalău

M
E
M
B
R
I

1

POP Natalia

7

3

7

2

LUCACIU Marcel

6

4

4

3

CRIȘAN Laura

5

0

0

4

SĂRĂCUȚ Teodor

5

10

9

5

HARI Tunde

4

7

7

6

PUŞCAŞ Floare

2

7

5

7

GÂRDAN Melania

3

6

2

3

4

4

Coordonator CHIȘ Dana

Şcoala Postliceală
Sanitară Zalău

M
E
M
B
R
I

1

PUŞCAŞ Floare

3

7

6

2

CERNUCAN Lorena

0

0

0

3

SUR Dănuţ

1

2

2

4

GOZMAN Daniela

4

7

5

5

IANC Petru

1

3

2

6

LUNGU Viorel

2

2

2

1
7

2
13

2
13

7

JURCĂ Ildiana
Coordonator SĂRĂCUȚ Teodor

Şcoala
Gimnazială „Iuliu
Maniu”
Zalău

M
E
M
B
R
I

1

CRIȘAN Laura

6

2

2

2

JURCĂ Ildiana

4

6

6

3

HOSSU Cristina

5

4

4

4

OPRIȘ Adonia

4

3

3

5

ROZS Rita

3

5

5

6

GOZMAN Daniela

3

4

4

7

MESAROȘ Adina

2

2

2

7

5

4

Coordonator POP Natalia
Şcoala
Gimnazială Nr.1 Ip

M
E
M
B
R

7

Număr Număr cadre
ore
didactice
asistate inspectate
5
5

1

PUŞCAŞ Floare

4

14

12

2

LUCACIU Marcel

3

3
4

HARI Tunde
SUR Dănuţ

3
3

4
19
6

4
19
6
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Număr Număr cadre
ore
didactice
asistate inspectate

Echipa de
inspectori

Numele şi prenumele Număr zile
inspectorului
de inspecţie

I

MĂRGINEANViorel
DRAGOŞ Anca
Corina (CJRAE)
BOHA Claudia

2

4

4

2

2

2

2

Coordonator SOUCA Valentina
Grădinița cu
program prelungit
M
1
Gârdan Melania
Nr.5 Zalău, cu
E
2
Cozac Alina
structura
M
Grădinița cu
3
Chis Dana
B
program normal
R
4
Ianc Petru
Nr.7
I

6

7
8

4
8

3

7

6

3

2

2

3

4

4

3

3

3

10

257

241

Unitatea școlară

5
6
7

TOTAL

5.4. 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; pregătire
apropiată şi îndepărtată bună şi foarte bună pentru lecţii şi activităţi;
 Majoritatea cadrelor didactice deţin portofolii consistente şi bine structurate în care
includ alături de documentele personale şi cele curriculare şi o multitudine de
documente suport pentru activităţile didactice (fişe de documentare, fişe de lucru, fişe
de evaluare specifice, baterii de teste pentru toate tipurile de evaluare, jurnalul grupei,
fișe de apreciere a progresului individual, catalogul grupei, condica grupei, fișe de
lucru, etc.);
 Cadrele didactice au documente de planificare anuală şi semestrială, corect întocmite,
în concordanţă cu actualul curriculum naţional şi constituie instrumente eficiente pentru
gestionarea demersului didactic; există planificări operaționale conform predării
integrate la CP, clasele I-II-III și pe unități de învățare la clasele e IV-a, cu detalieri de
conţinut la toate obiectele de studiu, programe de opţionale (clasa a IV-a), fişe de
observaţii asupra elevilor, baterii de teste, portofolii etc;
 Elementele din proiectarea didactică sunt corelate între ele şi permit profesorilor să-şi
atingă obiectivele propuse;
 Proiectele didactice, planurile de lecţii, schiţele lecţiilor sunt riguros şi minuţios
concepute, într-o manieră modernă;
 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, apelânduse 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;
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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;
Notarea este ritmică, obiectivă şi furnizează informaţii despre modul în care elevii îşi
îmbogăţesc învăţarea şi îşi dezvoltă competenţele specifice;
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;
 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
predare-evaluare, preponderent frontal, fără o prea mare implicare a elevilor în
desfăşurarea activităţilor de învăţare;
 Lipsa iniţiativei în realizarea proiectelor la nivel judeţean, interjudeţean sau naţional.
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;
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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;
 Există elevi care sunt motivaţi pentru însuşirea notiunilor din programele şcolare,
formarea de deprinderi în vederea atingerii competenţelor specifice;
 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;
 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:
 Activitatea managerială se desfășoară eficient atât la nivel proiectiv cât și la nivel
operațional;
 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;
 Prin decizii interne au fost constituite la nivelul unităților de învățământ comisiile
metodice, comisii 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
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cauză şi în portofoliile comisiilor din şcoală. 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;
 Documentele manageriale cuprind informații în detaliu legate de managementul
procesului de predare-învăţare-evaluare (oferta curriculară, rezultate la învăţătură, situaţia
disciplinară, situaţia absenţelor), managementul performanţei (rezultate la examene,
rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare), managementul carierei, perfecţionarea
continuă (situaţia personalului didactic pe grade didactice, evidenţa cursurilor de formare
şi perfecţionare), managementul educaţiei nonformale, activităţi extraşcolare (proiecte şi
activităţi de promovare, proiecte tematice, graficul activităţilor organizate cu diferite ocazii
şi la diferite evenimente, activitatea Consiliului Elevilor), strategii extraşcolare şi
parteneriate, activităţi financiar-contabile şi administrative (execuţia bugetară, rapoarte de
investiţii, rapoarte de achiziţii şi dotări, rapoartele celor două asociaţii constituite cu
personalitate juridică), relaţiile cu presa (articole de promovare), managementul calităţii,
managementul comisiilor metodice şi a comisiilor pe probleme;
 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
 Regulamentul intern nu este revizuit în toate unitățile de învățământ, în conformitate
cu noul ROFUIP.
 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);
 Nu se acordă suficientă atenţie semnării şi parafării documentelor şcolare;
 Se promoveaza în mica masură inițiativa elevilor;
 Resursele umane nu sunt motivate şi apreciate suficient;
 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;
Pag 55 / 153
_______

Starea învățământului sălăjean

Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL V

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;
 În marea majoritate a cazurilor, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ iau
decizii în acord cu nevoile şi aspiraţiile beneficiarilor secundari şi terţiari ai educaţiei;
 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, oferă elevilor cadouri de Crăciun
şi, în unele unităţi de învăţământ, bani pentru cărţile de premii, la finalul anului şcolar;
 Şcolile răspund adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi încurajează să îşi aducă
contribuţia la elaborarea curriculum-ului local şi a planurilor de viitor;
 Consiliile de administraţie sunt constituite conform metodologiei, în componenţa lor intră
şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai comunităţii locale;
Aspecte negative:
 Există un număr semnificativ de părinţi care nu se implică în formarea şi educarea
propriilor copii;
 În multe dintre şcoli nu există proiecte dedicate îmbunătăţirii relaţiei şcoală – părinţi, iar
unde există nu se monitorizează efectele acestora;
 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.
 Puține cursuri de formare pentru părinți si uneori lipsesc acțiunile de diseminare a
bunelor practici;
 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;
 Nu toate şcolile sunt extrem de interesate pentru frecvenţa copiilor la şcoală, mai ales a
copiilor rromi.
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Constatări şi aprecieri referitoare la aspecte, rezultate din inspecţiile şcolare
tematice
Aspecte pozitive:
 Sunt cunoscute Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru
anul școlar 2015-2016, conform OMECTS nr. 3171/05.02.2015, documentele ce
reglează activitatea din învăţământ în anul şcolar 2015‐2016: structura anului
şcolar,conform ordinului MECS 4496/13.07.2015, planurile cadru de învăţământ,
documentele privind planul de şcolarizare, normare şi încadrare.
 Sunt îndosariate deciziile pentru constituirea CA şi alte comisii, fişele postului
cadrelor didactice, sunt completate cu atribuţii specifice;
 Serviciul pe şcoală se realizează de către profesori și elevi (în unele unități există
sistem de supraveghere video);
 Programele disciplinelor opționale sunt avizate de către inspectorii școlariși este
trecut codul disciplinei pe fișă;
 Cataloagele sunt completate corect;
 Documentele comisiilor metodice, CA şi CP au tematica activităţilor pentru acest an
şcolar şi rapoarte anuale întocmite pentru anul şcolar precedent.
 Directoarele de grădiniță dețin documentele manageriale cerute de legislația în
vigoare (PDI pe 1-5 ani, Plan managerial, Planuri operaționale, Strategie de
evaluare internă, Regulament de ordine interioară și Regulament CEAC, etc)
 Resursele materiale si bugetul grădinițelor cu PJ sunt corect gestionate de către
directoare, se constată o îmbunătățire crescută a condițiilor de lucru a angajaților,
numeroase solicitări către primării pentru alocarea de resurse financiare
suplimentare pentru realizarea unor reparații curente și o focalizare pe menținerea
unui raport preț-calitate ridicat pentru piesele de inventar achiziționate, bun gust și
simț practic în dotările realizate
 Documentele școlare ale educatoarelor sunt, în general, corect întocmite,
pregătirea lor pentru activitate este relevată și de proiectele de activitate și schițele
întocmite
 Se lucrează cu destul de multă atenție cu documentele de curriculum și cu
documentele școlare;
 Evaluarea și notarea elevilor se realizează ritmic;
 Absențele elevilor sunt consemnate în cataloage și se monitorizează pe tot
parcursul semestrului/anului, fiind raportate consecvent către I.Ș.J. Sălaj;
 Comisiile pe domenii de activitate specifică din unitățile de învățământ sunt
legiferate prin decizii ale conducerii școlilor și iși desfășoară activitatea conform
cerințelor specifice;
 Școlile dețin planuri de măsuri pe diferite domenii de activitate care se respectă și
se monitorizează de către conducerile școlilor;
 Existența procedurilor specifice la nivelul unităților de învățământ etc.
 La verificarea documentelor şcolare, s-au constatat următoarele aspecte:
 În registrele matricole verificate s-a descărcat situaţia şcolară pentru anul
şcolar 2014 – 2015;
 Condica de prezenţă este semnată la zi;
 Orarul şcolilor a fost definitivat şi afişat la loc vizibil.
 Încadrarea personalului didactic respectă legislaţia în vigoare;
 Numărul de manuale şcolare este asigurat în toate unităţile şcolare vizitate;
 Lucrările de igienizare a localurilor de şcoală au fost finalizate.
 Toate unităţi beneficiază de combustibil pentru sezonul rece.
 In majoritatea şcolilor cu clasă pregătitoare inspectate, spaţiul educaţional este
amenajat corespunzător, conform curriculum-ului, metodicii şi metodologiei de predare
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integrată, toate şcolile deţin mobilierul adecvat, au spaţii de joacă, spaţiul sălii de clasă
este organizat cu spaţii expozitive, pe centre de învăţare, de interes (biblioteca, arte,
științe, domeniicurriculare, joc de rol);
Aspecte negative:























Slaba valorificare a exemplelor pozitive constatate la nivelul unitățior de învățământ;
Nu toate școlile inspectate consemnează abaterile elevilor în Registrul de sancțiuni;
Dificultatea directoarelor de grădiniță de a întocmi situațiile numeroase solicitate de
instituțiile abilitate în monitorizarea/controlul actvității din grădinițe în condițiile în
care în aceste unități nu există post de secretară și toate aceste documente trebuie
să le realizeze pe lângă atribuțiile prevăzute în fișa postului
Fișele de evaluare a progresului copiilor sunt completate uneori formal, dovezile
progresului nu sunt păstrate, unele educatoare încă nu utilizează codul culorilor
corect în consemnările făcute
Număr mic de asistențe ale directorilor la cadrele didactice, mai ales la cele din
structuri;
Verificarea cu prea mică exigență a documentelor școlare;
Consemnarea denumirii disciplinelor în cataloage și în registrele matricole fie
incompletă, cu prescurtări, fie abreviată;
Lipsa consemnării în Registrele de sancțiuni a situațiilor de absențe peste numărul
legal;
Nu toate cataloagele şcolare au fost completate şi predate la sfârşitul anului şcolar
2014 – 2015
Condica de prezenţă nu este completată zilnic;
Urgentarea obţinerii autorizaţiei de funcţionare la unele unități de învățământ
verificate
Consemnarea zilnică a absenţelor şi a motivelor pentru care absentează elevii;
Asigurarea siguranţei elevilor pe timpul pauzelor
Refacerea acoperişului de la grupurile sanitare şi amplasarea uşilor la intrarea în
toalete la școlile din mediul rural.
Existența unor școli (îndeosebi primare) și grădinițe, fără autorizație sanitară de
funcționare, la începutul anului școlar 2015-2016;
Unele programe de discipline opționale nesemnate de catre inspectorul școlar și
fara codul discilinei;
Unele școli nu au bază de date clare cu elevii participanți la concursuri școlare;
Uzura fizică a unor manuale școlare, numărul mic de manuale la clasele
neobligatorii;
Lipsa iluminatului de siguranță din unele școli;
Nu peste tot, în şcoli, există dovezi ale înştiinţării părinţilor cu privire la sancţiunile
aplicate elevilor, iar aceste sancţiuni nu sunt, totdeauna, gradual aplicate

Propuneri privind eficientizarea inspecţiei şcolare




Promovarea exemplelor de bună practică și a experienței pozitive la nivelul disciplinei,
dar și în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice.
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 activparticipative în predarea religiei;
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Alocarea unui buget de timp mai mare pentru consilierea în specialitate a cadrelor
didactice în toate tipurile de inspecție;
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 (ex: CEAC – modul de introducere a datelor în aplicația
ARACIP, Comisia diriginților, Comisia metodică – la educatoare din acest an există
aproape în fiecare comună, etc.
Parcurgerea unei bibliografii minimale cu caracter psihopedagogic de către cadrele
didactice stagiare;
Realizarea unui număr mai mare de inspecţii de specialitate şi speciale cu tematici
din didactica disciplinelor în învăţământul primar, experimentarea unor tehnici noi
de lucru la clasă;
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;
Stimularea participării învăţătorilor la simpozioane naţionale, internaţionale şi
sesiuni de referate şi comunicări cu specific pentru învăţământul primar şi
popularizarea experienţei pozitive;
Alocarea unui timp mai mare inspectorilor pentru inspecţii de grade, mai ales pentru
definitivat şi gradul didactic I (membrii comisiei nu pot fi înlocuiţi decât în condiţii
speciale şi cu acordul mai multor organe competente), în vederea diminuării
bugetului pentru inspecţii plătit metodiştilor şi eficientizării acestuia pentru I.Ş.J.
Sălaj (inspectorilor nu li se plătesc aceste inspecţii);
Inspectarea unui număr mai mic de unităţi, chiar cu un buget de timp mai mare
(dacă e posibil), mai ales la unităţile cu număr mare de clase/cadre;
Controlul şi îndrumarea să se bazeze pe competenţele în domeniul/
disciplina/aspectele inspectate;
Promovarea și popularizarea cărții școlare, a cărților de specialitate, a softului
educaționale etc.
Schimburi de experienţă interjudeţene;
B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

Legislaţia în vigoare care reglementează formarea şi dezvoltarea resurselor
umane:
 Legea Educației Naționale;
 OMECTS 5561/2011;
 OMEN 5397/2013;
 OMEN 3129/2013;
 OMEN 3240/2014;
 OMEN 4802/2014;
 OMECS 5287/2015;
 OMECS 5510/2015;
 OMECS 5792/2015;
 OMECS 5558/2015.
Activități principale realizate în domeniul Dezvoltarea Resurselor Umane:
 Consilierea informațională a cadrelor didactice din județ cu privire la înscrierea la
grade didactice și definitivat;
Pag 59 / 153
_______

Starea învățământului sălăjean















Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL V

Preluarea dosarelor depuse de cadre didactice care au solicitat echivalarea studiilor
în baza ECTS/SECT (7 dosare), analiza acestora și înaintarea dosarelor către
instituțiile de învățământ superior;
Soluționarea cererilor cadrelor didactice cu privire la amânarea probelor pentru
obținerea gradelor didactice;
Coordonarea activităților de selecție a metodiștilor Inspectoratului Școlar Județean
Sălaj;
Informarea și comunicarea permanentă a principalelor aspectele legislative și
metodologice către metodiștii ISJ;
Preluarea cererilor depuse în vederea efectuării inspecțiilor curente 1, analiza
acestora și realizarea bazei de date: 125 cereri pentru efectuarea inspecției curente
1 în vederea înscrierii la gradul didactic I și 96 cereri pentru efectuarea inspecției
curente 1 în vederea înscrierii la gradul didactic II;
Preluarea dosarelor cadrelor didactice din județ care s-au înscris la grade didactice,
analiza acestora și aprobarea în C.A. a evidențelor: 164 de dosare depuse pentru
obținerea gradului didactic I și 71 de dosare depuse în vederea participării la
probele pentru obținerea gradului didactic II;
Coordonarea înscrierii la examenul național de Definitivare în învătământ – 139 de
cadre didactice debutante înscrise în aplicația națională;
Transmiterea către Departamentele de Pregătire a Profesorilor a evidenței cadrelor
didactice care susțin examenul pentru obținerea gradului didactic II în august 2016;
Realizarea fișelor sintetice pentru cadrele didactice înscrise la gradul didactic I;
Înaintarea către Departamentele de Pregătire a Personalului didactic a dosarelor
pentru gradul didactic I;
Informarea în școli cu privire la desfășurarea Colocviului de admitere la gradul
didactic I;
Informarea metodiștilor și a directorilor cu privire la specificul inspecțiilor speciale
pentru Definitivat 2016 și a inspecțiilor curente și speciale pentru obținerea gradelor
didactice.
Statistica inspecțiilor curente și speciale efectuate în semestrul I:

Nr. crt.

Tipul inspecțiilor

Numărul inspecțiilor
realizate în semestrul I

1.

Speciale pentru obținerea Definitivării în învățământ

9

2.

Speciale pentru obținerea gradului didactic II

6

3.

Speciale pentru obținerea gradului didactic I

32

4.

Curente pentru obținerea gradului didactic II

18

6.

Curente pentru obținerea gradului didactic I

33

Total




98

Aspecte pozitive:
Colaborarea adecvată cu conducerea unităților de învățământ și cu responsabilii cu
formarea în vederea optimizării informării cadrelor didactice cu privire la formare și
perfecționare;
Înscrierea unui număr mare de cadre didactice la probele pentru obținerea
Definitivării în învățământ;
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Creșterea numărului cadrelor didactice înscrise la probele pentru obținerea gradului
didactic II sau I în învățământ;
Existența unui număr mare de cereri pentru efectuarea inspecției curente 1 în
vederea înscrierii ulterioare la grade didactice;
Colaborarea adecvată cu inspectorii de specialitate și cu metodiștii ISJ în vederea
efectuării inspecțiilor curente sau speciale;
Stabilirea unei relații de comunicare și colaborare optimă cu centrele universitare în
ceea ce priveşte înscrierea şi transmiterea documentelor cadrelor didactice înscrise
la grade;
Consilierea informațională a tuturor solicitărilor din teritoriu cu privire la detaliile
metodologice specifice participării la formare și perfecționare prin grade didactice și
soluționarea solicitărilor de amânare a probelor.
Aspecte negative:
Număr insuficient de metodiști în cazul unor discipline și lipsa de interes a cadrelor
didactice în vederea participării la selecția metodiștilor;
Lipsa unei zile alocate activității de metodist al ISJ și existența unor probleme cu
privire la plata orelor efectuate de metodiști în vederea efectuării inspecțiilor pentru
obținerea definitivării și a gradelor didactice.
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C. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I
2015-2016
Nivel de
învăţamânt

Elevi
înscrişi Elevi rămaşi
la începutul la sfârşitul Promovaţi
anului
semestrului
şcolar

Promovaţi pe medii
%
promovab.

5-6,99

7-8,99

Primar

11111

11068

10687

96.55%

Gimnazial

9372

9299

8011

86.14%

1133

3368

Liceal Zi

7080

7035

6222

88.44%

531

Liceal Seral,
FR

594

604

423

70.03%

335

TOTAL

28157

28006

25343

90.49%

9-10

Corig. Corig. Corig. Corig. Corig. Situaţia
Neşcolarizaţi
1 disc. 2 disc. 3 disc. 4 disc. >4 disc. neînch.

75

49

80

35

24

100

18

3510

445

226

111

96

127

260

23

3411

2280

451

139

59

27

12

115

10

88

0

4

6

0

0

0

171

0

975

420

250

158

163

646

51

Promovabilitatea elevilor a crescut faţă de semestrul I al anului trecut şcolar cu aproximativ 0,6%.
D. SITUAŢIA DISCIPLINARĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I
2015-2016
Nivel de
Învăţământ

Primar
Gimnazial
Liceal zi
Liceal seral, FR
TOTAL

Elevi
înscrişi
început an şcolar

Elevi
rămaşi la
sfârşitul
semestrului

pentru
absenţe

alte
motive

pt.
abs.

alte
motive

Note
9,99-7

Note
sub 7

pt.abs.

alte motive

11111
9372
7080
594

11068
9299
7035
604

10
7
1
0

1
0
0
0

0
0
14
8

0
0
0
0

151
677
451
14

4
91
61
0

2
72
56
0

2
19
5
0

28157

28006

18

1

22

0

1293

156

130

26

Elevi eliminaţi

Elevi exmatriculaţi

Elevi cu note scăzute la purtare
din care:
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Observații:
a) Exmatriculaţi pentru absenţe se regăsesc în număr mai mare la unităţile:
- Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou – 4 elevi - zi
- Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău– 4 elevi – FR
- Liceul cu Program Sportiv “Avram Iancu” – 2 elevi - zi
- Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău – 2 elevi – seral
b) Unităţile la care se regăsesc elevi cu note scăzute la purtare între 7-9,99 în număr mai mare sunt:
 Nivel gimnazial
- Şcoala Gimnazială “Petri Mor” Nuşfalău –42 elevi
- Liceul Tehnologic “Ioachim Pop” Ileanda – 34 elevi
- Şcoala Gimnazială nr.1 Almașu – 24 elevi
 Nivel liceal zi
- Liceul Tehnologic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău – 51 elevi
- Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei – 49 elevi
- Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei – 44 elevi
- Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou – 43 elevi
c) Unităţile la care se regăsesc elevi cu note scăzute la purtare sub 7 în număr mai mare sunt:
 Nivel gimnazial
- Liceul Tehnologic „ OctavianGoga” Jibou – 25 elevi
- Şcoala Gimnazială “Ady Endre” Lompirt – 12 elevi
- Școala Gimnazială “Szikszai Lajos” Șamșud – 11 elevi
- Şcoala Gimnazială Derșida – 9 elevi
 Nivel liceal zi
- Liceul Tehnologic Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei – 22 elevi
- Liceul Tehnologic „ Voievodul Gelu” Zalău – 9 elevi
- Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei – 7 elevi
- Liceul Tehnologic “Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei – 5 elevi
Cauzele care au generat aplicarea sancțiunii cuscăderea notei la purtare sunt: numărul absenţelor, abateri disciplinare de la regulament,
comportament inadecvat.
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E. REZULTATE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE

Disciplina/ Concurs

Număr elevi
participanți la
etapa județeană
Gimnaziu Liceu

Număr Premii
Gimnaziu

Număr Premii Liceu

Etapa Județeană

Etapa Județeană

I

II

III

M

Număr elevi
calificați la etapa
națională

I

II

III

M

4

5

4

7

6

Informatică

6

61

2

Fizică

78

40

3

3

3

9

4

4

3

4

11

Chimie

11

25

0

0

0

2

3

3

2

1

6

Biologie

45

28

1

1

1

4

5

3

2

3

5

Astronomie și Astrofizică

0

8

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Concurs De Chimie "Irinyi
János"

7

4

1

0

0

0

2

0

0

0

3

Concursul De Fizica Ф

0

11

0

0

0

0

0

1

2

8

0

Educaţie civică

Primar
6

-

1

2

-

-

-

-

-

-

Cultură civică

Gimnaziu
6

-

1

1

1

-

-

-

-

-

Logică

-

7

-

-

-

-

1

1

1

2

1

Psihologie

-

9

-

-

-

-

1

1

1

4

1

Sociologie

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Economie

-

2

-

-

-

-

1

-

-

1

1

2
2

Observații

1echipaj(clasele IIIIV);merge doar
lucrarea scrisă
1echipaj(clasele VIIVIII)
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Număr Premii
Gimnaziu

Număr Premii Liceu

Etapa Județeană

Etapa Județeană

I

II

III

M

I

II

III

M

Număr elevi
calificați la etapa
națională

Filosofie

-

2

-

-

-

-

1

1

-

-

1

Istorie

33

39

1

1

1

15

4

4

4

10

5

Educație tehnologică

44

-

4

4

3

3

-

-

-

-

4

Discipline din Aria
Curriculară ”Tehnologii”
Olimpiada de Limba și
Literatura Maghiară ”Mikes
Kelemen”
Olimpiada “Lectura ca
abilitate de viaţă" (V-XII)

-

51

-

-

-

-

13

8

3

1

13

160

26

3

5

5

48

3

5

3

4

9

181

81

2

2

2

41

2

2

2

18

5

Olimpiada de Lingvistică

128

33

3

3

3

25

2

2

2

6

8

50

39

2

2

2

7

4

3

2

2

-

14

6

2

-

-

-

3

-

-

-

-

1

5

-

-

-

-

4

-

-

-

-

10

7

2

1

-

-

4

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

4

-

-

-

-

Olimpiada de religie pentru
clasele VII-XII, cultul
ortodox
Olimpiada de religie pentru
clasele VII-XII,cultul catolic
Olimpiada de religie pentru
clasele VII-XII, Alianța
Evanghelică
Olimpiada de religie în
limba maghiară
Olimpiada de religie pentru
seminarii și licee teologice,
cultul ortodox

Observații
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F. ALTERNATIVA STEP BY STEP
1. ARGUMENT
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 pedagogic.
 Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului preuniversitar.
 Predarea e realizată în funcţie de necesităţile elevului.
 Învăţarea se face în ritmul propriu al elevului.
 Nu există teme pentru acasă.
 Nu există categorisiri şi ierarhizări ale copiilor.
2. PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL PLURALISMULUI EDUCAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016:
Priorităţile identificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în domeniul pluralismului educaţional au derivat din priorităţile din
Planul managerial al I.S.J. Sălaj pentru anul şcolar 2015-2016, stabilite de către echipa managerială.
1. 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.
2. Fundamentarea ofertei educaţionale pentru învăţământul alternativ, pe baza nevoilor de dezvoltare persnală şi profesională a copiilor
şi elevilor:
a. Menținerea ofertei de alternative educaţionale cel puțin pentru învățământul primar și preșcolar
b. Propunerea unei noi alternative, dacă e posibil, care să vizeze activitatea elevilor cu handicap ușor integrați în învățământul de
masă.
3. Implementarea educaţiei timpurii, a educaţiei permanente şi a educaţiei incluzive efective în toate unităţile de învăţământ care
derulează programe alternative.
4. Identificarea metodelor şi mijloacelor adecvate pentru reducerea absenteismului şi abandonului şcolar.
5. Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii economici şi alţi factori interesaţi în educarea
copiilor şi tinerilor, pentru sprijinirea pluralismului educaţional (ex. Realizarea unor parteneriate educaţionale viabile şi eficiente cu
autorităţile administraţiei publice locale).
6. Derularea în unităţile de învăţământ alternativ a unor programe de reducere şi eliminare a violenţei în şcoli.
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3. NEVOI IDENTIFICATE:
 Organizarea de programe de informare asupra noutăţilor privind proiectele de reformă în învăţământ (descentralizare, finanţare şi
asigurarea calităţii în educaţie) şi legislaţiei şcolare în care să fie cuprinse cât mai multe cadre didactice şi manageri de școli.
 Popularizarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice şi managerilor de unităţi şcolare în care funcționează alternativa
Step by Step în buletine informative editate de I.S.J. Sălaj şi C.C.D. Sălaj în scopul motivării, cel puţin morale a acestora.
 Promovarea unei exigenţe sporite în cazul de neasumare a responsabilităţii de către managerii de unităţi şcolare în care funcţionează
alternativa Step by Step în exercitarea actului managerial şi a reticenţei faţă de nou şi schimbare.
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu
şi lung.
 Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale în scopul diminuării/eradicării absenteismului
şi a abandonului şcolar în unităţile din zonele cu populaţie de etnie rromă şi în cele din zone defavorizate.
 Extinderea programului de educaţie timpurie şi în grădiniţele particulare şi în care funcţionează alternativa Step by Step astfel încât să
răspundă tuturor solicitărilor părinţilor.
 Diversificarea alternativelor educaţionale şi organizarea de schimburi de experienţă cu judeţe cu experienţă în domeniu
 Fluidizarea fluxului informaţional.
 Fundamentarea Planului de şcolarizare astfel încât să răspundă cerinţelor pieţii muncii și orizontului de aștepare a părinților privind
pregătirea pentru viață a copiilor lor.
4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN:
In anul școlar 2015-2016, situația privind numărul de grupe/clase și de preșcolari/elevi din unitățile de învățământ din judetul Sălaj
în care s-a aplicat alternativa educatională Step by Step, singura la nivelul județului, a fost reprezentată astfel:
1. Învăţământ preprimar:

Nr.
crt.

Denumirea
persoanei juridice

Denumirea
unităţii de
învăţământ

1.

Grădiniţa cu
Program Prelungit
Nr. 1 Zalău

Grădiniţa cu
Program Prelungit
Nr. 1 Zalău

Adresa / tel./
Fax /e-mail

Total
copii

Zalau, Str.Gh.Doja, Nr.13/A, tel:
0260613762, e-mail:
gradinita1zalau@yahoo.com

4/106

Nr. de copii / grupe „Step by Step”
Grupa
Grupa mică
Grupa mare
mijlocie
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
grupe copii grupe copii grupe copii
1

28

1

27

2

51

Limba
de
predare

română
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Program Prelungit
„Prichindel” Jibou

2.

Grădiniţa cu
Program Prelungit
„Prichindel” Jibou

Jibou, str. Parcului, nr. 3/C
0260644484, e-mail:

CAPITOLUL V

română

4/107

1

24

1

31

2

52

8/213

2

52

2

58

4

103

gradinita_prichindel@yahoo.com

TOTAL

2. Învăţământ primar
Nr
crt

1.

2.

3.

Denumirea
persoanei
juridice

Denumirea
unităţii de
învăţământ

Adresa / tel./
Fax /e-mail

Total
elevi

Şcoala
Gimnazială
„Iuliu Maniu”
Zalău
Liceul
Tehnologic
„CsereyGoga”
Crasna

Şcoala
Gimnazială
„Iuliu Maniu”
Zalău

B-dul M. Viteazul, nr.35
Zalău tel.0260613318,
scimaniu@yahoo.com

4/94

Liceul
Reformat
„Wesselenyi
” Zalau

Liceul
Tehnologic
„Cserey-Goga”
Crasna
Liceul Reformat
„Wesselényi”Za
lau
TOTAL

Crasna, P-ța Eroilor,
nr.14
tel/fax:0260636062;
2/47
grupscindcrasna@yahoo
.com
Zalău, b-dul Mihai
Viteazul, nr.56/A tel:
0260-614881,
1/15
liceulreformat@yahoo.co
m
7/156

Nr. de copii pe grupe „Step by step”
Clasa
Clasa
Clasa I
a II-a
a III-a

CP

Clasa
a IV-a

Limba
de
predare

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

1

23

1

25

1

21

0

0

1

25

română

0

0

0

0

0

0

1

21

1

26

maghiară

1

15

0

0

0

0

0

0

0

0

maghiară

2

35

1

19

1

21

1

21

2

51
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CAPITOLUL VI
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ FORMALĂ ȘI NONFORMALĂ

-

În contextul derulării unor inovative politici educaționale la nivel național, activitatea
educativă formală și nonformală a câștigat și pe parcursul semestrului I, al anului școlar
2015-2016, teren, devenind o preocupare primordială la nivelul unităților de învățământ
preuniversitar sălajean.
Printr-o abordare diferențiată,printr-o viziune care a determinat implicarea
generațiilor de tineri în procesul decizional,în asumarea responsabilității sociale,domeniul
educativ formal și nonformal s-a coagulat intens, dobândind structura unei simbioze între
componenta cognitivă și cea comportamentală.
Încă de la începutul anului şcolar 2015-2016 s-au realizat documentele specifice
de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative
extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora
avându-se în vedere:
întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu cerinţele
clasei de elevi;
utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se
poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;
implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri,
excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor
educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub
diverse forme. Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice
prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu
elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare.
Activitatea educativă pentru semestrul I al anului şcolar 2015-2016 a fost centrată
pe formarea la elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile
autentice ale democraţiei, iar misiunea cadrelor didactice s-a axat pe urmărirea îndeplinirii
următoarelor obiectivelor importante:
- îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

6.1. Comisia diriginţilor
În semestrul I al anul şcolar 2015-2016, 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 si Orientare şi întocmirea planificării
orelor dirigenţie.
2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare
clasă.
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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 munca 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 învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în
ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la
finele semestrului 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;
- 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;
- o varietate mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în semestrul I, al
anului şcolar 2015-2016.
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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.
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6.2. Activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor
I.

Proiecte realizate
Denumire
proiect

Grup ţintă/
Număr participanţi

1.

Alegeri CJE
Sălaj

Reprezentanții consiliilor
școlare ale elevilor
-35 participanți

2.

Training
CJE Sălaj

3.

România
elevilor

Nr.
crt.

Activitatea/
Modalităţi de realizare

-prezentarea mandatului 2014-2015;
-înmânarea de adeverințe pentru membrii CJE Sălaj și alți
voluntar;
-alegerea Biroului Executiv al Consiliului Judetean al Elevilor.

Reprezentanții consiliilor
-instruirea noilor reprezentanți ai consiliilor școlare;
școlare ale elevilor și Biroul
- elaborarea strategiei CJE Sălaj pentru anul școlar 2014-2015;
Executiv
-activități de dezvoltare a structurii.
-33 participanți
-am dat elevilor oportunitatea de a-și exprima opinia și dorințele în
-elevii din liceele din județul
legătură cu diferite aspecte din țara noastră;
Sălaj
-prezentarea unor curiozități cu privire la țara noastră într-un mod
-14 licee
interactiv.

Loc de desfăşurare/
Perioada/ Data

-Sala Festivă a
Colegiului Național
”Silvania” Zalău
-29.10.2015
- Colegiului Național
”Silvania” Zalău
-21-22.11.2015
-liceele din județul
Sălaj
-02.12.2015

-strângerea de cadouri în liceele din județul Sălaj;
- centraliarea cadourilor;
-distribuirea acestora copiilor aflați în situații defavorizate.

- liceele din județul
Sălaj(12 licee)
-23.11-18.12.2015

4.

Shoebox

-copii din mediile
defavorizate
-700 copii ajutați

5.

Training
Avocatul
Elevilor

-directorii Departamentelor
Avocatul Elevilor de la
nivelul liceelor active din
Sălaj
-liceele din Sălaj

-prezentarea activitații specifice acestui department;
-s-au pus bazele unei campanii de promovare a drepturilor elevilor
în liceele din județul Sălaj.

-Colegiul Național
”Silvania”
-10.12.2015

Săptamâna
culturii

-elevii din liceele active din
județul Sălaj
-elevii din liceele din Sălaj

-în cadrul fiecărui liceu CȘE-urile au organizat activități cu
caracter cultural specifice Zilei Culturii Naționale(prezentarea unor
piese de teatru, interpretarea unor poezii, promovarea portului
tradițional etc.)

- liceele din județul
Sălaj(14 licee)
11-15.01.2016

6.
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II. Participări conferinţe/ intervenţii specifice
Nr
crt

Conferinţe

1.
2.

3.

4.

5.

Perioada de
desfăşurare

Intervenţia/ aportul adus de CJE Sălaj

Comisia județeană de combaterea
a violenței în școli

-președintele CJE Sălaj, Bejinariu Vlad, a participat în calitate de reprezentant al elevilor;
-a reprezentat puctul de vedere al elevilor în cadrul acestei întâlniri;

11.11.2015

Ședința de încheierea a
proiectului „Skills for Jobs”
ZIUA Asociației Naționale Cultul
Eroilor ”Regina MARIA"
Filiala Sălaj
Adunarea Generală Extraordinară
a Consiliului Național al Elevilor
de la Hunedoara
Adunarea Generală Ordinară a
Consiliului Național al Elevilor de
la Oradea

-președintele și fosta președintă a CJE Sălaj, Denisa-Ligia Matei, au apreciat proiectul din
punctul de vedere a elevilor;

12.11.2015

-președintele CJE Sălaj,Bejinariu Vlad, a vobit în numele elevilor gândind un proiect în
parteneriat cu această asociație care să fie desfășurat în școlile din Sălaj;

19.11.2015

- s-a votat Statutul Elevului;
- s-au organizat alegeri pentru Secretar Departamentul pe organizare externă;

18-21.12.2015

- s-au organizat alegeri pentru posturile vacante ale CNE(4 posturi de vicepresedinte și un
post pentru Secretar al Departamentului de organizare internă).

10-13.02.2016

III. Activităţi organizatorice/ ședinţe, întâlniri de lucru
Nr
Crt

Întâlnire de Lucru/
Şedinţe CŞE Sălaj

Număr participanţi

Data/
Locul de desfăşurare

1

Alegeri CJE Sălaj

35

29.10.2015

2

Training CJE Sălaj

33

21-22.11.2015

3

Training Avocatul Elevilor

5

10.12.2015

4

Ședință CJE Sălaj

19

21.01.2016
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IV . Formare şi dezvoltare personală
-Training CJE Sălaj
-Training Avocatul Elevilor
- Adunarea Generală Extraordinară a Consiliului Național al Elevilor de la Hunedoara
- Adunarea Generală Ordinară a Consiliului Național al Elevilor de la Oradea

V. Alte activităţi/ colaborări
-Videoconferința cu Cristian Presură organizată de Science Hub în parteneriat cu CJE
Sălaj

Campanii de promovare
1. “Săptămâna fructelor şi a legumelor”
- în parteneriat cu CJRAE Sălaj Consiliul Judeţean al Elevilor, prin CŞE-uri a promovat
campania de donare a fructelor şi a legumelor pentru familiile sărace din comunitate
2. “CJE şi Study Abroad”
- în parteneriat cu Asociaţia Study Abroad CJE Sălaj a diseminat peste 800 de pliante
informative despre oportunităţile de studii în străinătate şi au facilitat discuţii cu aceştia.
6.3. Activităţi ale Palatului Copiilor şi Cluburilor Copiilor din judeţul Sălaj, în
semestrul I, anul şcolar 2015-2016
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.
6.3.1. Curriculum
Optimizarea procesului educaţional şi creşterea calităţii acestuia
Indicatori de performanţă: creşterea cu 20% a numărului de elevi înscrişi la
activităţile de la Palatul Copiilor, participarea cu rezultate bune şi foarte bune la cel puţin
20 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..
 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.
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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;
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.

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 20%.
 Reorganizarea cercurilor, în funcţie de participarea elevilor la activităţile desfăşurate;
 Premierea elevilor / formaţiilor cu rezultate deosebite pe parcursul anului şcolar 20152016.
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 a cel puţin 8 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.R2015 / 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 Comisiide elaborare a programelor minimale pe specialităţi;
 Elaborarea unor Programe minimale pentru fiecare cerc.
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6.3.2. 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 8 % a numărului cadrelor
didactice suplinitoare.
 Încadrarea cu personal didactic calificat a posturilor rămase vacante prin plecarea în
concediu de maternitate/de studiu, detasări, 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;
 Încurajarea/susţinerea activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice–elaborare de materiale
didactice, publicare de articole/studii / manual/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 P.C. şi Cluburi.
6.3.3. 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;
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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.
 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;
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Realizarea unor parteneriate cu şcoli, licee, palate şi cluburi în vederea organizării în
parteneriat a concursurilor regionale şi naţionale.
6.3.4. 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.
Colaborarea şi relaţionarea eficientă şi constantă cu I. S. J. Sălaj;
Realizarea în parteneriat a acţiunilor cuprinse în C.A.E.N.;
Realizarea de spectacole împreună cu Liceul de Artă Zalău: Ziua Naţională, Ziua Unirii,
Ziua Educaţiei, Sărbătorile de iarnă.

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.;
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6.4. Activităţi derulate în semestrul I, anul şcolar 2015-2016
Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

Denumireaactivităţii
Festivalul naţional de
interpretare muzicală «Sibiu
– capitala muzicală» ediţia a
III-a Oradea
Festivalul muzical
«Lira»Tăuţii Magherăuş,
Maramureş
Ediţia a III-a
Festivalul concurs de
muzică uşoară «Star vivere
music revolution» Oradea
Concursul naţional de
ecologie «Ovidiu Bojor»
ediţia a XIV, Bistriţa

Tipul
activităţii

Perioada/
data

Organizatori

Parteneri

Rezultate obţinute/Premii

festival
muzică
uşoară

10-12
septembrie
2015

Asociaţia “Positive
Life”
Colegiul Tehnic
“Independenţa” Sibiu

Consiliul Local Sibiu
Primăria Municipiului
Sibiu

Trofeul festivalului –
Sabău Carla

festival
muzică
uşoară

6-8
noiembrie
2015

Centrul Cultural
Virtual “Artist pentru
Artă”

Primăria oraşului Tăuţii
– Măgherăuş
Jud.Maramureş

Secţiunea muzică uşoară:
Premiul I – Sabău Carla
Secţiunea:Vreau să arăt ce pot:
Premiul I – Sabău Carla

festival
muzică
uşoară

11 noiembrie
2015

Asociaţia Star Vivere
Oradea

Concurs
ecologie

1 noiembrie
2015

Palatul Copiilor
Bistriţa

Primăria municipiului
Oradea, Consiliul
Judeţean Bihor
Inspectoratul Scolar
Judetean Bistriţa
Năsăud

Premiul I – Ghile Alice
Menţiune – Sabău Carla
Locul I – Colcer Simina,
Peştean Mădălina

5.

Concursul naţional «Iubim
natura»

Concurs
ecologie

noiembrie
2015

Palatul Copiilor
Alexandria

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Teleorman

Premiul II – Damşa Daria

6.

Concursul naţional «Iubim
natura»

Concurs
ecologie

noiembrie
2015

Palatul Copiilor
Alexandria

Inspectoratul Şcolar
Judeţean Teleorman

Premiul II – Niste Marius

7.

Concurs regional de tenis de
câmp «Cupa de toamnă
Romtextil»

Concurs
tenis de
câmp

Septembrie
2015

CSM Zalău

8.

Concurs regional Memorialul
«Ioan Cioran» Zalău

Concurs
tenis de
câmp

13
septembrie
2015

CSM Zalău

Federaţia Română de
Tenis
Federaţia Română de
Tenis

Locul I–Peczer Andrea/12 ani
Locul I–Negrean Victor/16 ani
Locul II-Lung Ioana/12 ani
Locul II-Cozlean Raul/12 ani
Locul II-Pandrea Alexandra/18
Locul III-Mercea Mihai/14 ani
Locul III-Mocan Andrea/18 ani
Locul I–Ciupe Raul/16 ani
Locul I-Ciupe Raul/16/ echipe
Locul II-Negrean Victor/16 ani
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9.

10.

11.

Turneul «Memorialul Lenke
Ziszovits Popper» ediţia a IIIa Oradea
Turneul de tenis de câmp
B.T.Tennis CUP.III, Cluj
Napoca
AEGON TENNIS CUP Cluj
Napoca

12.

Concurs regional de
modelism «Cupa eliberării
oraşului Carei»

13.

Eveniment « Noaptea
cercetatorilor »

14.

Festivalul de teatru ”PADIF”
Cehu Silvaniei

Concurs
tenis de
câmp
Concurs
tenis de
câmp
Concurs
tenis de
câmp

29 august – 4
sept. 2015
6–7
septembrie
2015
19-20
septembrie
2015

Asociaţia Tikvah
Oradea
C.S.Voinţa Oradea

DJST Bihor
Federaţia Română de
Tenis

Locul I-Peczer Andrea/12 ani
Locul I-Peczer Andrea/12 ani
dublu

Winners Tennis Cluj
-Cluj Napoca

Federaţia Română de
Tenis

Locul I –Peczer Andrea/12 ani
Locul III-Lung Ioana/10 ani

Winners Tennis Cluj
-Cluj Napoca

Federaţia Română de
Tenis

Locul II –Lung Ioana/10 ani
AEROMODELISM
Planor F1, Cl I-IV, Loc I- Groza
Raul;
Planor F1, Cl V-VIII, Loc IIIFloruţa Cristian; Menţiune- Goza
Paul Dan; Menţiune- Iacon Anghel;
Planor carton, Loc III – Păun M.
Alexandru;
SALON DE MODELISM
Machete aeronave civile
- Machetă planor, Loc I - Bulgărean
Ana;
Machete aeronave militare
Macheta avion„JUNKERS JU 52”,
Loc III - Păun M.Alexandru,
Machete nave- Macheta
pescadorului “PORTIŢA”, Loc I Cucuian Ioan Cristian, ECHIPE Loc
I - PALATUL COPIILOR ZALĂU

Concurs
17 octombrie
modelism,
2015
aeromodelism

Clubul Copiilor Carei

Palatul Copiilor Satu
Mare Inspectoratul
Școlar județean Satu
Mare

- prezentare 21-25
power point septembrie
-experimente 2015

Muzeul Judetean de
Istorie si Arta Zalău

Centrul de Cercetari
Biologice “Vasile
Fati”Jibou
Palatul Copiilor Zalău

Liceul Tehnologic”G.
Pop de Băsești”

I.S.J. Sălaj, Primăria
Cehu Silvaniei

Concurs
național

23. X.2015

CAPITOLUL VI

Premiu special
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15.

Festivalul județean de teatru
pentru elevi Zalău

Concurs
județean

16.

Concursul de tenis de masă
”Tapo” Carei

17.

22.XI.2015

Centrul de Cultură și
Artă Zalău

Concurs
interjudețean

23.X.2015

Clubul Sportiv Carei,
jud. Satu-Mare

Concursul de tenis de masă
”Memorialul Mike
Ștefan”Zalău

Concurs
regional

24.IX.2015

Clubul Sportiv
Municipal Zalău

18.

Concursul de fotbal Șimleul
Silvaniei(Cat. 2005)

Concurs
județean

13.XII.2015

Club Spotiv
”Silvania” Șimleul
Silvaniei

19.

Concursul de fotbal
Zalău(Cat. 2003)

Concurs
județean

17.IX.2015

Asociația Județeană
de Fotbal Zalău

20.

Festivalul internațional de
Colinzi Cehu Silvaniei

Concurs
internațional

19.XII.2015

21.

Concursul ”Magia
Crăciunului”Satu-Mare, Jud.
Suceava

Concurs
15.XII.2015
interjudețean

22.

Concursul ”Toamna –
fantezie și culoare”

Concurs
Național

24.XI.2015

23.

Concursul ”Toamna
multicoloră”

Concurs
regional

12.XI.2015

24.

Concursul ”Moș Crăciun e
printre noi”

Concurs
interjudețean

18.XII.2015

25.

Concursul ”Iarna și Copii”

Concurs
interjudețean

20.XII.2015

Asociația ”Plaiuri
Codrenești” Cehu
Silvaniei
Școala Gimnazială
Satu-Mare, jud.
Suceava
Școala Gimnazială
Găești-Oaș, jud.
Suceava
Școala Gimnazială
Nr.1 Roman, jud.
Iași

CAPITOLUL VI
Mențiune
2 Premii I
2 Premii II
3 Premii III
4 Mențiuni
3 Premii I
5 Premii II
3 Premii III
1 Mențiune

Club Sportiv Marghita,
Jud. Bihor

Premiul I

Premiul III
Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

Premiu special

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

Mențiune
1 Premiul I
3 Premii II

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

2 Premii special
3 Premiul II

Liceul Tehn. Blaj,
jud. Alba

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

2 Premii I
1 Premiul II
3 Premii III

Școala Gimnazială
”Ion Agârbiceanu”,
Iași, jud. Iași

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

5 Premii I
2 Premii II
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26.

27.
28.

Concursul ”Eminescu și
opera lui”
Festivalul International de
Folclor „Aventură şi
prietenie” Rybnik Polonia
Festivalul naţional de folclor
„Chemarea munţilor” Turda
Cluj

CAPITOLUL VI

Concurs
interjudețean

15.I.2016

Școala Gimnazială
Horoatu Crasnei

Clubul Copiilor Cehu
Silvaniei

5 Premii I

Festival

2-8 sept.
2015

Centrul Cultural
„Przygoda”-Rybnik

Primăria orasului
Rybnyk-Polonia

Trofeul festivalului
Ansamblul folcloric „Cununa”

Festival

3-4 oct. 2015

Asociaţia „Comori
Ardelene”

Primăria Turda

Trofeul festivalului
Ansamblul folcloric „Cununa”

Festival
naţional

29.nov.-2
decembrie
2015

Palatul Copiilor Alba
Iulia

ISJ Alba, M.E.C.

5 loc. I Ans.
Folcloric”Cununa”,solisti vocali
si instrumentisti
2 loc.II.

Centrul Scolar de
educaţie incluzivă
Vişeu de Sus
Maramureş

ISJ Maramureş

Marele premiu
13 premii I

29.

Festivalul naţiona de folclor
„Ambasadorii Unirii” –Alba
Iulia

30.

Concursul internaţional de
artă plastică „Splendoarea
iernii prin ochii de copil”
Viseu de sus Maramureş

Concurs

7-9 dec.
2015

31.

Festivalul de colinde „In
excelsis Deo” Jibou

Festival

20. dec. 2015

Primăria Jibou

Centrul de cultură şi
artă Sălaj

Diplome participare

32.

Expozitia de metaloplastie
„Icoana-fereastra spre cer”

Expozitie

20 dec. 2015

Clubul copiilor Jibou

Catedrala Ortodoxă
Jibou

Diplome participare

33.

Festivalul „Bucuriile
toamnei” ediţia a XV-a .

Primaria orasului Jibou,
Scolile din oras.

Diplome participare

Primăria oraşului
Jibou.

Diplome participare

34.
35.
36.

Festival

„Seri cu lumini de
Manifestare
sărbătoare şi colinde” ediţia cultural artistică
a VI-a .
interjudeţeană
Manifestare
cultural
„Dor de Eminescu”
artistică
Spectacol
folcloric şi
„Hai să dăm mână cu mână”
retragere cu

24.oct.2015
Decembrie
2015

Clubul Copiilor Jibou
/Grădina Botanică
Jibou
Grădina Botanică
Jibou/ Clubul
Copiilor Jibou

15 ianuarie
2016

Clubul Copiilor Jibou

scolile din oras.

Diplome participare

24 ianuarie
2016

Primăria orasului
Jibou/

Clubul Copiilor Jibou/
scolile din oras.

Diplome participare
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torţe

Asociaţia „Comori
Ardelene”

Primăria Turda
Salina Turda

2 locuri I

6 decembrie
2015

Scoala gimnazială
„Traian Cretu”
Năpradea

Primăria Năpradea

Diplome participare

Festival
naţional

Decembrie
2014

Clubul Copiilor
Sebes

ISJ Alba/ Palatul
Copiilor Alba

28 loc I –pictura
22 loc.II-pictura
6 loc.III-pictura
5 menţiuni-pictura

Festiv.
Interjudețean

Decembrie
2014

Palatul Copiilor
Râmnicu Vâlcea

ISJ Vălcea/Primăria
Râmnicu Vâlcea

2 loc.I-metaloplastie
2 loc.II-metaloplastie

41.

Spectacol televizat in
memoriam Mărioara
Murărescu, București

Spectacol

29-30 sept
2015

TVR

42.

Ziua persoanelor vârstnice

Spectacol
artistic

1 oct 2015

Clubul Copiilor

43

Cel mai bun câștigă

Concurs

25-30 oct
2015

Clubul Copiilor

------

7 premii I
14 premii II
21 premii III

Dragostea de neam și țară

Spectacol
dedicat Zilei
Naționale a
României

30 nov 2015

Clubul Copiilor

Primăria Orș. Șimleu
Silvaniei

-------

Colind frumos

Concert de
colinde

22-24 dec
2015

Clubul Copiilor

Primăria Orș. Șimleu
Silvaniei
Colegiul Național
Simion Bărnuțiu

-------

37.

Festival national de colinde,
datini şi obiceiuri Turda

38.

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

39.

„Icoana din sufletul
copilului”
Sebes - Alba

40.

Festivalul interjudeţean
„Tradiţii si obiceiuri” –
Râmnicu Vâlcea

44.

45

Festival
national

13 decembrie
2015

Festival
interjudeţean

Clubul Copiilor Simleu
Silvaniei
Asociația Culturală La
Fântâna Dorului
Casa de ajutor reciproc
a pensionarilor Șimleu
Silvaniei

Diplomă de excelență

Diplomă de onoare
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46.

Colind de Crăciun

Filmări

14-15 dec
2015

TVR Internațional

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

-------

47.

Openul Bihorului

Competiție

03.10.2015

Palatul Copiilor
Oradea

CS Omega Șimleu
Silvaniei

4 locuri I
14 locuri II
10 locuri III

DJST Sălaj

10 locuri I
14 locuri II
10 locuri III

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

1 loc I
2 locuri III
20 locuri I
14 locuri II
15 locuri III
10 locuri I
12 locuri II
18 locuri III
9 locuri I
13 locuri II
11 locuri III

Clubul Copiilor
Șimleu Silvaniei
CS Omega Șimleu
Silvaniei
Federația
Internaționala de
Karate

48.

Cupa Zalăului

Competiție

18.10.2015

49.

Campionatul European de
Karate, Istanbul-Turcia

Competiție

2325.10.2015

50.

Cupa Toamnei- Baia Mare

Competiție

08.11.2015

Palatul Copiilor Baia
Mare

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

51.

Cupa României- Târgu
Secuiesc

Competiție

1315.11.2015

Clubul Copiilor
Târgu Secuiesc

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

52.

Cupa Moș Nicolae

Competiție

06.12.2015

Clubul Copiilor
Șimleu Silvaniei

CS Omega Șimleu
Silvaniei

6.5. Activităţi educative desfăşurate de Pedagogii Şcolari, în semestrul I, anul şcolar 2015-2016
Nr.crt.

Activitatea desfăşurată

Data desfăşurării
activităţii

Cine răspunde

1.

Balul Bobocilor 2015

20 Noiembrie 2015

Pop Mircea, Bobiș Cornelia

2.

Colectare și predare deșeuri

5 octombrie 2015

Pedagogii

3.

Participare la Cercul pedagogic al pedagogilor școlari

29 noiembrie 2015

Pedagogii
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4.

Mersul cu colinda la toate internatele din Zalău

5.

Activități sportive pe teren/sala de sport (fotbal, volei, handbal) Permanent

Pedagogii

6.

Întâlnire cu bibliotecara școlii

14 ianuarie 2016

Pedagogii, Bibliotecarul școlar

8 decembrie 2015

Pedagogii, Asistentul medical de
la cabinetul școlar

Permanent

Pedagogii

Întâlnire cu cadre medicale – dezbateri pe teme referitoare la
tutun, băuturi alcoolice, droguri
Urmărirea permanentă a situației de la învățătură și discutarea
ei cu elevii și părinții

7.
8.

16 decembrie 2015

Pedagogii

6.6. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare
Calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, semestrul I, anul şcolar 2015-2016
Nr.
crt.

1.

2.

4.

5.
6.

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
Săptămâna Educaţiei Globale –Tema –
“Egalitatea trebuie să fie reală!”
”Prevenirea violenţei în mediul şcolar” Proiecte educative
”1 Decembrie- Ziua Naţională a României” masă rotundă, concursuri

Felul acţiunii
(locală, judeţeană)

Participanţi

Data şi locul desfăşurării

Locală, judeţeană

Elevii claselor I-XII

28.09.-02.10.2015
Toate unităţile şcolare din judeţul Sălaj

Locală, judeţeană

Preşedinţii Consiliilor
elevilor din licee şi şcoli
generale

CJE: 22.10.2015 la Colegiul Național
“Silvania” Zalău

Locală, judeţeană

Elevii claselor I-XII

Locală, judeţeană

Elevii claselor I-XII

Locală
judeţeană

Elevii claselor I-XII

16-20.11.2015
29.01.2016 (evaluare SEG)
Palatul Copiilor/Cluburile Copiilor
Toate unităţile şcolare
Semestrul I
Toate unităţile şcolare
Decembrie 2015
Toate unităţile şcolare
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7.

8.

”9 Decembrie- Ziua Constituţiei”- dezbatere”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

CAPITOLUL VI

Locală
judeţeană

Elevii claselor V-XII

Decembrie 2015
Toate unităţile şcolare

Locală, judeţeană

BEX – ul Consiliului
județean al elevilor

Decembrie 2015

Săptămânal
Toate unităţile şcolare

9.

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

Locală
Judeţeană

Elevii claselor I-XII
Consiliului judeţean al
elevilor; Directorii

10.

”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 deinformare
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

11.

Pe parcursul semestrului I și II, al
anul şcolar 2015-2016
Toate unităţile şcolare
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Semestrial, Februarie 2016
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Semestrial, Februarie 2016
Toate școlile din municipiul zalău și din
județ
Semestrial

6.7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 2016 (CAEN)
Nr
crt
1.
2.

Denumirea
proiectului
Festivalul Internaţional de folclor pentru românii de
pretutindeni
”LA FÂNTÂNA DORULUI”
Festivalul Internaţional de folclor şi meşteşuguri
artistice tradiţionale ”SOMEŞ,CÂNTECELE TALE”

Domeniul

Perioada

Organizator

Cultural-artistic:
folclor,tradiţii,obiceiuri

Iulie
2016

Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei

Cultural-artistic:
folclor,tradiţii,obiceiuri

August
2016

Clubul Copiilor Jibou
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3.

Festival - concurs național de cultură populară
românescă

Cultural-artistic: culturi și
civilizații

August
2016

Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei

4.

Concurs naţional de art-terapie „Exprimă-te liber!”

Cultural-artistic:arte vizuale

Mai
2016

C.J.R.A.E. Sălaj

5.

Concurs naţional de ecologie,dendrologie şi protecţia
mediului

Ecologie-protetecţia mediului

Iunie
2016

Palatul Copiilor Zalău

6.

Festivalul Ştiinţei- Zalău

Stiinţific

Mai
2016

Inspectoratul Școlar Județean
Sălaj

6.8. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2016 (CAER)
Nr.
Crt

DENUMIREA PROIECTULUI

1.

Concurs regional Eco adolescenții-Eco teens

2.

PERIOADA

ORGANIZATOR

LOCALITATEA

iunie

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu”

Zalău

Concurs interjudețean Simfonia primăverii

mai

Grădinița cu Program Prelungit NR.3

Șimleu
Silvaniei

3.

Concurs regional Știința pentru toți

mai

Școala Gimnazială NR.1

Panic

4.

Festival interjudețean O stea s-a ivit

decembrie

Școala Gimnazială ”Traian Crețu”

Năpradea

5.

Festival-concurs Bucuria cântecului și a dansului

Gradinița cu Program Prelungit "Căsuța cu
Povești"

Zalău

6.

Concurs regional Vreau să te cunosc

iunie

Școala Gimnazială NR.1

Pericei

7.

Concurs interjudețean Viața, cel mai de preț dar

iunie

Grădinița cu Program Prelungit NR.3

Șimleu
Silvaniei

8.

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

iunie

Colegiul Tehnic ”Al. Papiu Ilarian”

Zalău

9.

Concurs regional de karate Cupa performanței

iunie

Clubul Copiilor

10.

Concurs interjudețean Copiii- prietenii Pământului

mai

aprilie

Grădinița cu Program Prelungit NR.2

Șimleu
Silvaniei
Șimleu
Silvaniei
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11.

Concurs interjudețean Mărțișoare, mărțișoare

februarie

Grădinița cu Program Prelungit NR.2

Șimleu
Silvaniei

12.

Concurs interjudețean Europa contemporană-unitate
în diversitate

octombrie

Colegiul Tehnic ”Al. Papiu Ilarian”

Zalău

13.

Concurs interjudețean Viața are prioritate!

iunie

Colegiul Tehnic ”Al. Papiu Ilarian”

Zalău

14.

Simpozion interjudețean Alimentația de azi

februarie

Gradinița cu Program Prelungit NR.1

Zalău

15.

Concurs interjudețean Ouă hazlii

iunie

Gradinița cu Program Prelungit NR.1

Zalău

16.

Concurs interjudețean Reciclăm, nu aruncăm

iunie

Gradinița cu Program Prelungit ”Prichindel”

Jibou

17.

Concurs național de artă Sărbătoarea Paștelui prin
ochi de copil

Grădinița cu Program Prelungit ”Piticot ”

Cehu Silvaniei

18.

Concurs interjudețean de matematică Teodor Topan

Școala Gimnazială ”Silvania ”

Șimleu
Silvaniei

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ȘimleuSilvaniei, structura ”Speranța ”

Zalău

Liceul Tehnologic NR. 1

Surduc

19.
20.
21.

Concurs regional Arată-mi INTEGRARE!-Show me
INCLUSION!
Festival intejudețean Revenirea la tradițiile românești
prin artă și meșteșug
Concurs național Copilărie fericită în Dumbrava
Minunată

aprilie
decembrie
iunie
septembrie
martie

22.

Concurs interjudețean Șanse egale

23.

Concurs interjudețean Sub Steaua lui Eminescu

24.

Concurs național Fii European și promovează
educația de gen!

mai

25.

Simpozion interjudețean Farmecul Crăciunului

decembrie

26.

Concurs interjudețean Călătorie în Univers

27.

Concurs interjudețean Veselie-n miez de vară

28.

Concurs interjudețean În lumea necuvântătoarelor
de pretutindeni

iunie
ianuarie

februarie
iunie
februarie

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrava
Minunată”
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ȘimleuSilvaniei, structura ”Speranța ”

Zalău
Zalău

Școala Gimnazială NR.1

HoroatuCrasnei

Grădinița cu Program Prelungit ” Ion Creangă”

Zalău

Grădinița cu Program Prelungit NR.2

Șimleu
Silvaniei

Gradinița cu Program Prelungit "Căsuța cu
Povești"

Zalău

Grădinița cu Program Prelungit ”Piticii Isteți”

Zalău

Grădinița cu Program Prelungit NR. 12

Zalău
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Concurs național Cluburile ecOprovocarea

30.

Simpozion interjudețean Pe urmele clasicilor eterniEminescu, Caragiale, Creangă

31.

Concurs interjudețean Caravana lecturilor frumoase

32.

Simpozion interjudețean Stă în puterea noastră să
decidem!

33.

Concurs național Viva la musica

34.

Concurs national Toamna-un cântec în culoare

35.

Concurs regional Peace Message

36.

Concurs interjudețean Topul bunelor practici

37.

Concurs regional de karting Cupa Meseș

CAPITOLUL VI

Inspectoratul Școlar Județean și Primăria
Municipiului

Zalău

aprilie

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”

Zalău

mai

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”

Zalău

Inspectoratul Școlar Județean și C.P.E.C.A

Zalău

Liceul de Artă "Ioan Sima"

Zalău

Grădinița cu Program Prelungit Nr.3

Șimleu
Silvaniei

Școala Gimnazială NR.1

Pericei

iunie

Palatul Copiilor

Zalău

iunie

Palatul Copiilor

Zalău

iunie

iunie
mai
octombrie
ianuarie
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6.9. Activitatea consilierilor educativi în semestrul I, anul școlar 2015-2016
Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare,
proiectată de MENCŞ, 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 semestrului I,al anului școlar 2015-2016, 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;
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.
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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 culturalartistice 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 semestrul I, anul şcolar 2015-2016















Ziua Mondială a Educaţiei
Pregătirea campaniei antisida "Invaţă să alegi";
Activităţi de consiliere şi sprijin acordate Consiliului Judeţean al Elevilor Sălaj
Pregătire echipajului pentru Concursul Naţional "Toamna baladelor”
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, 24 Ianuarie
Festivalul de Tradiţii şi Obiceiuri de Crăciun
Spectacole de Crăciun
Activităţi aniversare 15 Ianuarie în cinstea poetului Mihai Eminescu
Monitorizarea programelor educaţionale „Stil de viaţă sănătos”
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Parteneriate educaționale - proiecte și programe educative desfășurate în
semestrul I pe baza de protocol încheiat la nivel județean de ISJ Sălaj în anul
școlar 2015-2016





















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
MENCŞ);
Proiect educațional “Lupta împotriva traficului de persoane” (în parteneriat cu
CPECA Sălaj);
Proiect educațional “Zâmbet pentru copii ”(acțiuni social-caritabile și educative.

Învățământ preșcolar
Tipuri de concursuri / simpozioane

Concursuri avizate I.Ș.J. Sălaj

TOTAL

PARTICIPARE
Preșcolari
Cadre
(din județ și
didactice
din țară)

28 (10 în CAER)

4021

13709

Concursuri avizate M.E.C.Ș. (din
scrisoarea metodică)

10

197

1464

Simpozioane și conferințe organizate de
grădinițe din județ

3

277

-

Participare la simpozioane și conferințe
organizate de către alte județe

46

53

-

Expoziții organizate cu avizul I.Ș.J. Sălaj

16

3645

9028
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CAPITOLUL VII
PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ:
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2015-2016 au fost privilegiate activităţile
de organizare şi de actualizare a bazei de date la nivel judeţean precum şi cele de
sprijinire a unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic din şcolile sălăjene în vederea
asigurării formării resursei umane şi a cadrului logistic necesar pentru scrierea şi
implementarea cu succes a proiectelor cu finanţare europeană.
Promovare a programului Erasmus+, transmitera de informaţii, acordarea de
consultanţă au avut loc în spaţiu virtual, prin e-mail, la şedintele şi întâlnirile de lucru cu
directorii şcolilor şi responsabilii de proiecte, cu ocazia inspecţiilor tematice şi a inspecţiilor
şcolare generale efectuateîn şcoli, prin distribuirea de materiale promoţionale specifice.
7.1 ACTIVITĂŢI ŞI PROGRAME DE FORMARE ÎN DOMENIUL PROIECTELOR
EDUCAŢIONALE
Nr.
Crt.

Denumire activitate/program
de formare

Perioada
Locul
29.0903.10.2015
Snagov
21-23. 11.
2015
Bucureşti

Organizator

Număr
participanţi

ANPCDEFP

1

ANPCDEFP

2

1.

Reuniunea naţională de
toamnă cu inspectorii şcolari

2.

Conferinţa de valorizare
„ Învaţă şi dă mai departe”

3.

Curs Erasmus+, eTwinning,
pentru directori,

23-24.10.2015
Bucureşti

ANPCDEFP

3

2.

Erasmus+, Parteneriat
strategic

22-24.10.2015
Cluj-Napoca

ANPCDEFP

4

4.

Conferinţa judeţeană cu privire
la încheierea proiectelor
POSDRU 2007-2013 şi
pregătirea proiectelor POCU
2014-2020

11.11.2015
Zalău

PROIS-NV

5

5.

Iniţiere de proiecte Erasmus+

25.11.2015
Zalău

ISJ Sălaj

4

MobilitatE+ SJ

4-6.12.2015
Zalău

ANPCDEFP
(cu formatori
Erasmus+)

16

6.

Pag 93 / 153
______________

Starea învățământului sălăjean

Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL VII

7.2 PROIECTE FINANŢATE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

La data de 08.12.2015 au fost finalizate două proiecte finanţate din fonduri
structurale în careInspectoratul Şcolar Județean Sălaj a participat în calitate de partener.
7.2.1. Proiectul POSDRU/160/2.1/S/141384, “Skills for Jobs”derulat în parteneriat cu
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, în parteneriat cu Asociaţia
Inceptus România a fost implementat în trei licee din judeţ: Colegiul Național ”Silvania”
Zalău, Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău, Colegiul Național ”Simion
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei.
Obiectivele proiectului au vizat dezvoltarea abilităților privind orientarea
profesională a elevilor în vederea corelării rezultatelor învățării cu cerințele de pe piața
muncii şi creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori
interesați în asigurarea unui proces eficient de tranziție de la școală la viața activă.
Rezultatele obţinute facilitează asigurarea accesului elevilor spre acele instituţii de
învăţământ superioare potrivite cu aspiraţiile şi posibilităţile lor, dar şi o orientarea
profesională.Graţie acestui proiect, un număr de 888 de elevi din liceele menţionate au
beneficiat de consilierea vocațională și de carieră.
Dintre elevii care au participat la concursul derulat la nivel de şcoală şi au completat
testul JVIS (chestionarul de interese vocaţionale Jackson) au fost extraşi şi premiaţi nouă
câştigători, iar la extragerea finală efectuată la Cluj Napoca au fost premiaţi trei elevi de la
Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei.
7.2.2.Proiectul POSDRU/162/2.2/S/140279, “Educaţia – punctul de plecare pentru
fiecare drum de succes” a fost implementat în perioada februarie-decembrie 2015 în
unsprezece unităţi de învăţământ din județul Sălaj.
Obiectivul general al proiectului a vizat diminuarea numărului de persoane care se
află în Abandon Școlar(AS) și prevenirea apariției fenomenului de părăsire timpurie a școlii
în rândul elevilor.
De programele A doua șansă şi Împreună la şcoală derulate în cadrul proiectului
au beneficiat 476 de persoane cu accent pe grupurile vulnerabile (romi, persoane cu
dizabilități, locuitori ai mediilor rurale etc.)
Elevii participanţi au desfăşurat câte 2 ore de activităţi pe zi şi au primit rechizite
şcolare, pachet de hrană şi subvenţie de 150 lei/lună. De asemenea, părintii elevilor
implicaţi au fost consiliaţi în vederea menţinerii în şcoală a copiilor.
La conferinţa finală organizată la Piatra Neamţ în zilele de 3-4 decembrie 2015 au
participat şase persoane din partea judeţului Sălaj.
7.2.3.Proiectul POSDRU/153/1.1/S/141726 cu titlul Povestea limbii române. Curriculum
optional și resurse educaționale pentru clasa a III-a a fost implementat în perioada 14
aprilie 2014 – 13 octombrie 2015 prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
Externă din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale în 7 unităţi şcolare sălăjene (4 din
mediul urban şi 3 din mediul rural) de către 25 de cadre didactice la 25 de clase de elevi.
Scopul proiectului a vizat susţinerea procesului de modernizare a învățământului
preuniversitar din România prin elaborarea şi pilotarea curriculumului opţional Povestea
limbii române folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de
predare-învățare-evaluare.
Rezultatele proiectului s-au materializat în introducerea unui curriculum opțional
dezvoltat şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a, utilizarea la clasa a auxiliarelor
curriculare elaborate in cadrul proiectului: ghidul multimedia interactiv, ghidul pentru elevi,
ghidul pentru profesori. 125 de elevi din judeţul Sălaj au fost premiaţi în urma evaluărilor
realizate.
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7.2.4.Proiectul POSDRU /175/2.1/S/152091 cu titlul Din firma de exerciţiu în firma reală
în care Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalău a fost Partener 1 şi coordonator
pentru judeţele din regiunea Nord–Vest, 6 unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic
“Voievodul Gelu”, Zalău; C.T. “Napoca”, Cluj Napoca; C.T. “T. Vuia”, Oradea; C.T. “G.
Bariţiu”, Baia Mare; C.T. “Eliza Zamfirescu”, Satu Mare; Colegiul Economic Năsăud) s-a
derulat în perioada iulie-decembrie 2015.
Scopul proiectului a vizat îmbunătățirea perspectivelor de inserție pe piața muncii
pentru 600 de elevi din unitățile de învățământ secundar din regiunile Vest și Nord-Vest
prin optimizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodelor
inovative de tip firme de exercițiu.
La nivelul Liceului Tehnologic „Voievodul Gelu” din Zalăuau fost implicaţi60 elevi,
coordonaţi de experţii firmelor de exerciţiu.
Dintre rezultate amintim: participarea la activităţi în cadrul a 120 de firme de
exercitiu şi 4 târguri; creşterea competenţelor profesionale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi
funcționarea unei firme; însuşirea operaţiunilor economice şi jurdice care se desfășoară
într-o firmă; creşterea abilităților şi aptitudinilor necesare unui întreprinzător în ceea ce
priveste creativitatea, capacitatea de decizie, rezolvarea de probleme, lucrul în echipă,
perseverenţa.
7.3 PROIECTE FINANŢATE DIN MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI
ECONOMIC EUROPEAN (SEE) 2009-2014 PRIN PROGRAMUL Fondul ONG în
România
Proiectul RO2014_C4_67 „Solidari pentru o lume mai bună” a fost derulat de
către Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Şimleu Silvanieiîn parteneriat cu Asociatia
Apostoli Atena şi Asociatia Plai Transilvan ca beneficiar, având ca grup ţintă: 12 elevi cu
dizabilităţi de la CSEI Şimleu – Structura Speranţa Zalău; 17 părinţi şi asistenţi personali ai
copiilor cu dizabilităţi; 14 voluntari (5 elevi de liceu, 9 cadre didactice); 1000 familii ale
copiilor cu dizabilităţi din judeţul Sălaj; 150 de specialişti ce activează în domeniul oferirii
de servicii pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora.
Scopul proiectului a fost creșterea accesului la servicii sociale și educaționale
specializate pentru copiii cu dizabilități, aparținătorii acestora și cadrele didactice care
lucrează cu acești copii.
Printre rezultatele proiectului se numără ghidul suport pentru grupuri vulnerabile
„Părinţi de copii speciali” L4-L8, elaborat şi diseminat către 1000 de familii din judetul
Sălaj, materiale educative adaptate pentru elevii cu dizabilitatăţi, aparatură digitală, 10
filmuleţe educative realizate în cadrul şedinţelor de terapie individualizată.
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7.4 PROIECTE FINANŢATE DE COMISIA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL
ERASMUS+
7.4.1. Proiecte derulate în semestrul I, an şcolar 2015-2016

Nr.
Crt.

Nume instituţie

1.

Colegiul Naţional “Simion
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei

2.

Colegiul Naţional “Simion
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei

3.

4.

5.

Inspectoratul Școlar Județean
Sălaj
Colegiul Național ”Silvania”
Zalău“
Şcoala Gimnaziala "Lucian
Blaga” Jibou
Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău
Şcoala Gimnazială „Corneliu
Coposu” Zalău
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
Şimleu-Silvaniei

6.

Gradinița ”Ion Creangă” Zalău

7.

Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău

8.

9.

10.
11.

12.

Tip de proiect

Titlu proiect

Erasmus+,
acțiunea KA1,
mobilitate școlară
Erasmus+, KA2
proiect strategic
numai intre şcoli

Promoting
International
Collaboration
Chemistry
Experiments A
European Approach

Erasmus+, KA 2
Parteneriat
strategic

Inter+. Valoriser le
plurilinguisme et
l'interculturalité en
contexte éducatif
européen

LLP, Comenius
Network 2013

OPEDUCA

Erasmus+, KA1,
mobilitate școlară
Erasmus + , KA2
Parteneriat
strategic
Erasmus +, KA 1
mobilitate pentru
formare
profesională (VET)

,,Să învăţăm cum să-i
motivăm!"
Maths paths in Europe
Modern Teaching
Practice for Quality
Education

Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău

Erasmus +, KA2
Parteneriat
strategic

Competent in
Volunteering Competent in Live
(CIVCIL)

Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Zalău

Erasmus+, KA1mobilitati
individuale ale
adultilor- Saltho
youth- Youth In
action

The power of Non
Formal education

eTwinning

Christmas card
exchange

eTwinning

Peace messages

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Pericei
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Pericei
Şcoala Gimnazială “Iuliu
Maniu” Zalău

eTwinning

Building Bridges.
Getting to Know Each
Other
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7.4.2.Proiecte depuse la termenul limită 02. 02. 2016 prin programul Erasmus+

Nr.
Crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Nume instituţie

Tip de proiect

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Sălaj (coordonator de consorţiu)
Liceul Pegagogic “Gheorghe
Erasmus +, KA1Şincai” Zalău
mobilitate
Colegiul Tehnic “API” Zalău
școlară
Şcoala Gimnazială “Iuliu
Maniu” Zalău Grădiniţa “Căsuţa
cu poveşti” Zalau
Erasmus +, KA1mobilitate pentru
Colegiul Naţional “Simion
formare
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei
profesională
(VET)
Erasmus +, KA1mobilitate pentru
Liceul Tehnologic Nr. 1
formare
Sărmășag
profesională
(VET)
Erasmus +, KA1Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip
mobilitate
școlară
Erasmus +, KA1Şcoala Gimnazială "Silvania"
mobilitate
Şimleu Silvaniei
școlară
Liceul Tehnologic Nuşfalău
Erasmus +, KA1(coordonator de consorţiu)
mobilitate pentru
Liceul Tehnologic „Ioan
formare
Ossian” Şimleu Silvaniei
profesională
Liceul Tehnologic „Cserey(VET)
Goga” Crasna
Erasmus +, KA1LiceulTehnologic « Octavian
mobilitate pentru
Goga » Jibou
tineret, Schimb
de tineri
Erasmus +, KA1Şcoala Gimnazială « Gheorghe
mobilitate
Lazăr » Zalău
școlară

Titlu proiect

Creativitate şi eficienţă
în procesul educaţional
(C.E.P.E.)

Designing Web Pages
Using Programming
Environment

Quality European
Practice for VET

The school of my
dreams!
Pași europeni spre
școala viitorului
Erasmus+ Pregătire
pentru
piața muncii

The diceis cast
Profesori instruiţi-elevi
motivaţi
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CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, prin intermediul
structurilor subordonate a desfășurat pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016
o gamă largă de activități cu scopul atingerii obiectivelor propuse în planul managerial al
instituției:
OBIECTIV GENERAL 1:
 Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor
copiilor/elevilor indiferent de particularităţile lor psiho-individuale şi sociale.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.1.1. Asigurarea suporturilor informative, proiective, aplicative de politică
managerială necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsiho-social al fiecărui copil/tânăr, indiferent de particularităţile psiho-individuale,
atitudinal-comportamentale;
 O.1.2. Orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S.,
consilierea, sprijinirea şcolilor/cadrelor didactice implicate în implementarea strategiei
şi a programului de îmbunătăţire a accesului la educaţie a copiilor/elevilor/grupurilor
dezavantajate;
 O.1.3. Eficientizarea rezultatelor participării la programele de educaţie a tuturor
copiilor/elevilor, optimizarea şanselor de succes, prevenirea şi reducerea situaţiilor de
risc educaţional, a abandonului şcolar.
OBIECTIV GENERAL 2:
 Dezvoltarea armonioasă a copilului/elevului prin aplicarea unor strategii de
intervenţie cognitivă, motivaţională, emoţională şi comportamentală atât la nivel
individual, cât şi la nivel grupal.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.2.1. Dezvoltare personală şi prevenţia dispoziţiei afectiv-negative, a neîncrederii
în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, promovarea stării
de bine, favorabile copiilor, elevilor, tinerilor;
 O.2.2. Evaluarea psihodiagnostică;
 O.2.3. Consilierea psihologică, psihopedagogică şi intervenţia terapeutică;
 O.2.4. Asistenţă psihopedagogică specializată.
OBIECTIV GENERAL 3:
 Dezvoltarea/implementarea de programe educaţionale centrate pe situaţii de criză
personală şi de grup, specifice mediului educaţional şcolar, focalizate pe prevenţia
unor deficienţe, a unor comportamente de risc/indezirabile ale copiilor, elevilor.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.3.1. Reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar şi social, fenomen cauzat
de dizarmonii complex determinate la nivelul capacităţii adaptative, al atitudinilor şi
comportamentelor dizarmonice ale elevilor/tinerilor;
 O.3.2. Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent.
OBIECTIV GENERAL 4:
 Crearea condițiilor de dezvoltare a personalității elevilor în vederea integrării
acestora în viața şcolară, socială şi profesională.
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OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.4.1. Promovarea unei culturi a valorilor educaționale, morale, sociale, a
toleranţei, prin participare motivată, asumată, prin cunoaşterea reciprocă şi
acceptarea diversităţii, ca elemente fundamentale ale atitudinilor/comportamentelor
proşcolare, prosociale necesare integrării sociale şi pe piaţa muncii.
 O.4.2. Operaţionalizarea programelor propuse prin servicii de asistenţă
psihopedagogică pentru orientarea şcolară şi consilierea carierei.
OBIECTIV GENERAL 5:
 Dezvoltarea profesională a personalului didactic din C.J.R.A.E. Sălaj, inițierea unor
demersuri de investigare/cercetare și a unor parteneriate menite să pozitiveze feedback-ul instituției.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.5.1. Elaborarea, promovarea unei oferte de programe de dezvoltare profesională
în concordanță cu nevoile determinate de obiectivele fundamentale ale C.J.R.A.E.
și cele ale beneficiarilor;
 O.5.2. Monitorizarea, prin modalități complexe a evoluției profesionale a
personalului C.J.R.A.E.
OBIECTIV GENERAL 6:
 Dezvoltarea relaţiilor comunitare și de parteneriat.
OBIECTIVE SPECIFICE:
 O.6.1. Informarea tuturor categoriilor şi organizaţiilor interesate/beneficiare în
legatură cu serviciile C.J.R.A.E.;
 O.6.2. Eficientizarea comunicării cu instituţii educaționale şi comunitare, în vederea
dezvoltării intituţionale;
 O.6.3. Promovarea imaginii C.J.R.A.E. în mediile educaţionale şi comunitare
judeţene, naţionale.
Categoriile de activități desfășurate pe parcursul semestrului I în sprijinul
realizării obiectivelor C.J.R.A.E. Sălaj au fost următoarele:
 Coordonarea, monitorizarea, evaluarea metodologică şi ştiinţifică a serviciilor
educaţionale realizate prin intermediul structurilor din subordine;
 Coordonarea activităţilor de voluntariat desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de
Acţiune Comunitară;
 Colaborări, parteneriate cu alte instituţii;
 Consiliere individuală, colectivă şi de grup a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice;
 Implicarea, la solicitarea I.S.J. Sălaj, în acțiuni de monitorizare, îndrumare și control
a unităților de învățământ preuniversitar din județ;
 Activităţi specifice în cadrul: programelor de prevenţie şi intervenţie; programelor de
educaţie pentru carieră; programelor de formare a cadrelor didactice şi a părinţilor;
 Activităţi specifice realizate prin intermediul asistentului social și a mediatorilor
școlari;
 Consiliere, sprijin în domeniul proiectării, derulării, participării la lectoratele cu
părinţii;
 Elaborare de materiale cu caracter psihopedagogic - chestionare, fişe de lucru,
programe, proiecte, broşuri, pliante;
 Evaluare și orientare şcolară şi profesională a elevilor, tinerilor cu C.E.S., prin
intermediul S.E.O.S.P.;
 Orientare şcolară şi profesională a elevilor, tinerilor cu C.E.S., prin intermediul
C.O.S.P.;
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 Cercetări psihopedagogice - la cererea direcţiunii şcolilor/grădiniţelor sau în urma
analizei de nevoi realizate de profesorii consilieri și logopezi în unităţile de
învăţământ;
 Asigurarea serviciilor de terapie logopedică pentru preşcolari şi elevi;
 Editarea revistei de specialitate a C.J.R.A.E. „De la mental la comportamental în
şcoală”;
 Editarea Anuarului Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Sălaj „Experiență și profesionalism”;
 Dezvoltarea profesională a personalului din C.J.R.A.E. prin participarea la cursuri
de formare/perfecționare;
 Promovarea imaginii instituţionale şi a serviciilor oferite de C.J.R.A.E. Sălaj prin
intermediul site-ului instituției, articole în presă, revista de specialitate „De la mental
la comportamental, în şcoală”, Anuarul Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Sălaj 2014-2015, pliante, broşuri, rapoarte.
8.1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL
CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (C.J.A.P.) SĂLAJ
Activitățile desfășurate de către specialiștii din C.J.A.P. urmăresc obiective generale
care contribuie la dezvoltarea bio-psiho-socială a beneficiarilor, precum: dezvoltarea
personală și prevenţia comportamentelor de risc, a dispoziţiilor afective negative, a
situaţiilor critice, a conflictelor, a neîncrederii de sine, a eşecului şi dezadaptării şcolare şi
sociale și promovarea sănătăţii şi a stării de bine (la nivel fiziologic, mental, emoţional şi
social).
Un rol important în realizarea cu succes a obiectivelor anterior menționate, îl au
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. S-a realizat, un număr considerabil de
activități de consiliere a elevilor, a cadrelor didactice şi a părinţilor pe probleme
psihopedagogice, orientare şcolară şi profesională şi activități de elaborare a unor
programe de prevenire şi diminuare a factorilor comportamentali de risc. De o importanță
deosebită au fost și întâlnirile 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 specialitate, jocuri de rol, cu
scopul îmbogăţirii experienţei profesionale prin împărtăşirea modelelor de bună practică
(în primul semestru al anului şcolar 2015– 2016 au avut loc 5 întâlniri în cadrul fiecărei
comisii metodice și 3 întâlniri în cadrul ședințelor de lucru). Specialiștii 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 Nr. 1 Chieșd, Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu). De asemenea, profesorii
psihologi din C.J.A.P. au participat în calitate de specialiști la Inspecțiile Școlare Generale
desfășurate la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău, Grădinița cu Program Normal
Nr. 7 Zalău, Școala Gimnazială Nr. 1 Ip, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, Liceul cu
Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău.
Proiectele educaționale inițiate și implementate de către consilierii școlari din cadrul
C.J.A.P. au determinat creșterea calității vieții participanților la actul educațional (elevi,
părinți, profesori). Pot fi amintite următoarele proiecte și campanii:
- Proiectul „Consiliere și orientare școlară prin sisteme digitale de asistență
educațională”, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul
Școlar Județean Sălaj și Compania AMN Assessment RO. Scopul general al
acestui proiect a fost acela de a oferi sistemului educațional, prin mijloace moderne,
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posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VIII-a din școlile județului
Sălaj, inclusiv elevilor cu C.E.S., Chestionarul privind opțiunile școlare și
profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a, precum și de a centraliza informațiile
rezultate în cadrul platformei educaționale on-line AMN Insight. Rezultatele obținute
au constituit o bază, la nivel județean, pentru administrarea structurală unitară și
conformă a opțiunilor de orientare școlară și profesională a elevilor.
- Proiectul educațional „Școala părinților” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „I.
S. Bădescu” Sălaj. În cadrul acestui proiect consilierii școlari din cadrul C.J.R.A.E.
Sălaj oferă consiliere colectivă părinților pe teme de specialitate solicitate de
aceștia.
- Campanii sociale și umanitare de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate:
„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” realizată în cadrul Strategiei
Naţionale de Acţiune Comunitară (au fost 2733 de beneficiari ai campaniei, au fost
implicați 8129 de elevi voluntari de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal şi un
număr de 858 cadre didactice voluntare de la toate nivelele de învăţământ, 73 de
unităţi şcolare din judeţ, s-au adunat 11188 kg de legume și fructe);
- „Ajută-l pe Moş Crăciun!” (în campanie s-a implicat un număr de 10 de unităţi de
învăţământ, 1488 elevi oferind cadouri unui număr de 684 preșcolari și elevi cu
condiţii sociale precare și unui număr de 11 familii cu statut socio-economic scăzut
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 300 de elevi din Șimleu Silvaniei,
Cehu Silvaniei și Jibou).
Cercul pedagogic al consilierilor școlari din cadrul Comisiei metodice Zalău 1 a fost
susținut de un profesor psiholog din cadrul C.J.A.P. și a avut ca temă Dezvoltarea
inteligenței emoționale. Cu această ocazie, s-au prezentat modele de bune practici în
consilierea psihopedagogică.
Un rol important în îndeplinirea cu succes a obiectivelor activităților Centrului Județean
de Asistență Psihopedagogică îl are pregătirea și profesionalismul specialiștilor din cadrul
centrului. Drept urmare, profesorii psihologi au participat la cursuri de formare care să le
asigure o bună pregătire profesională. De asemenea, profesorii din C.J.A.P. sunt formatori
județeni ai C.C.D. Sălaj, precum și metodiști ai I.S.J. Sălaj.
Promovarea imaginii instituţiei a fost realizată și prin alte activități notabile desfășurate
pe parcursul acestui semestru:
- Publicarea unor materiale de specialitate în Revista C.J.R.A.E. „De la mental la
comportamental în şcoală” - numărul 1-2/2015;
- Publicarea activității consilierilor școlari în cel de-al treilea 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.
8.1.1. 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
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învăţământ. Un post de consilier școlar este alocat, din punct de vedere legal, la un număr
minim de 800 de elevi, respectiv 400 de preșcolari.
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 profesori psihologi.
În cadrul cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică s-a desfășurat pe
parcursul semestrului I, al anului școlar 2015 – 2016, un număr mare de activități de
consiliere cu elevii, după cum urmează:
CONSILIERI ELEVI (pe nivele de învățământ și mediu de proveniență)
Elevi beneficiari ai consilierilor
individuale și de grup, privind
Orientarea Școlară și Profesională:
Total: 820

Elevi beneficiari ai consilierilor
psihopedagogice
individuale și de grup:
Total: 2586
Preșcolar
U
315

R

Primar
U

R

71 303 386

Gimnazial
U

R

364

493

Liceal
U

R

526 128

Preșcolar Primar Gimnazial
U

R

U

R

58

19

34 23

U

R

114

280

Liceal
U

R

225 67

U – urban; R – rural.
Reprezentările grafice a numărului de beneficiari ai serviciilor
psihopedagogică, pe nivele de învățământ și mediu de proveniență.

de

consiliere

Număr de elevi beneficiari ai consilierilor
psihopedagogice individuale și de grup Semestrul I - An școlar 2015 - 2016

493

128

386
71
315

Preșcolar

364

303

Primar

Gimnazial
Urban

526

Liceal

Rural
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Număr de elevi beneficiari ai consilierilor privind Orientarea
Școlară și Profesională, individuală și de grup
Semestrul I - An școlar 2015 – 2016
225

Liceal
Gimnazial
Primar
Preșcolar

67

114

280
34

23
58
Urban

19
Rural

Consilierii școlari din cadrul cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică au
realizat un număr de 1023 îndrumări profesionale la cererea cadrelor didactice și un
număr de 703 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, 53 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 semestrului I, au fost următoarele:
- prevenirea fenomenului violenței, absenteismului și 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 finalizat un număr de 4 studii, proiecte de cercetare, la nivelul
celor patru comisii metodice, materiale care au fost publicate în nr. 1-2/2015, al revistei de
specialitate editată de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Sălaj – De la mental la comportamental în şcoală. Studiile de cercetare au vizat
următoarele subiecte:
- Rolul stilului de viață în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor și elevilor Dezvoltarea socio-emoţională la preşcolari – ciclul preşcolar; Cogniţiile inhibitoare şi
agresivitatea la copii – ciclul primar şi gimnazial (Comisia metodică Zalău 2,
grădiniţele şi şcolile gimnaziale din Municipiul Zalău);
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Studiu comparativ privind analiza legăturii dintre utilizarea reţelelor de socializare şi
interacţiunea socială faţă în faţă, la elevii de liceu (Comisia metodică Zalău 1 –
colegiile şi liceele din judeţ);
Combaterea consumului de alcool în rândul adolesceţilor printr-un program de
consiliere psihopedagogică de grup (Comisia metodică Şimleu Silvaniei);
Rolul alimentaţiei în dezvoltarea inteligenţei emoţionale la elevi (Comisia metodică
Jibou – Cehu Silvaniei).

Imagini din activitățile desfășurate
Cercul pedagogic al consilierilor școlari

Campania umanitară „Ajută-l pe Moș Crăciun!”

Campania umanitară „Săptămâna fructelor și legumelor donate”
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Proiect de prevenire a traficului de ființe umane: „Nu ești de vânzare – Alege pentru binele tău!”

8.2. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI ȘI
CABINETELOR ŞCOLARE LOGOPEDICE
În județul Sălaj există cabinete interșcolare de logopedie în 40 de unităţi de
învăţământ. În cadrul acestor cabinete și-au desfășurat activitatea un număr de 12
logopezi.
Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016, s-au desfășurat cu copiii
preșcolari și cu elevii din clasele primare, activități de terapie logopedică. Terapia
logopedică este o activitate complexă și presupune depistarea, evaluarea, identificarea,
prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj şi/sau de comunicare.
Cu părinții copiilor cu tulburări de limbaj și de comunicare și cu cadrele didactice
care au în grupă/clasă copii cu tulburări de limbaj și de comunicare, s-au desfășurat
activități de consiliere logopedică.
Activitățile realizate de către profesorii logopezi au fost următoarele:
a. Evaluarea copiilor preşcolari din grupele mari care aparţin circumscripţiei
logopedice.
b. Evaluarea elevilor din clasa pregătitoare şi din clasa I, din toate unităţile care
aparţin circumscripţiei logopedice. Au fost evaluați logopedic un număr de 2988
copii/elevi (1390 preșcolari, 1598 școlari).
c. Depistarea și înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de
comunicare.
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Numărul copiilor/elevilor

evaluați logopedic
1390
1598

Preșcolari
Școlari

Evaluările logopedice au dus la identificarea a 685 copii/elevi cu tulburări de limbaj
și/sau de comunicare.

Numărul copiilor/elevilor identificați cu
tulburări de limbaj și/sau de comunicare

343
342

Preșcolari
Școlari

d. Acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul
prevenirii instalării dificultăților de învățare a scris-cititului la vârsta școlară.
e. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și
integrare școlară și socială.
f. Corectarea tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare.
g. Acordare de consiliere logopedică cadrelor didactice în abordarea personalizată a
copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare.
În semestrul I al anului școlar 2015 – 2016, au beneficiat de terapie logopedică 685 de
preșcolari și școlari mici. Acești copii au fost identificați cu următoarele tulburări de limbaj
și de comunicare:

Dislalii

Tulburări
lexicografice

Bâlbâială

575

54

19

Întârziere în
dezvoltarea Autism
limbajului

9

6

Sindrom
Down

Hipoacuzie

Deficiență
mintală

7

5

6

Alte tulburări
(rinolalie, bradilalie,
mutism electiv)

4
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Pe lângă terapia logopedică, profesorii logopezi au desfăşurat o gamă largă de
activităţi. Dintre aceste activități amintim următoarele:
S-au desfășurat 23 de activități de consiliere a factorilor educativi cu privire la
intervenția specifică în afara cabinetului logopedic, cu următoarele teme:
- Consilierea individuală a educatoarelor și a învățătorilor pentru abordarea
individualizată a copiilor care beneficiază de terapie logopedică, în scopul sprijinirii și
completării demersului de corectare;
- Informarea educatoarelor/învățătorilor cu privire la dificultățile de limbaj ale
preșcolarilor/elevilor;
- Informarea educatoarelor/învățătorilor în ceea ce privește continuarea exercițiilor
logopedice la grupă/clasă/acasă;
- Realizarea unor materiale informative privind profilaxia tulburărilor de limbaj și de
comunicare pentru cadrele didactice de la grădinițe și de la clasele pregătitoare;
- Participare la ședințele cu părinții, prezentarea activității logopedice și a
cabinetului.
Profesorii logopezi au desfășurat 17 activități de logoprofilaxie. Cele mai
frecvente teme au fost următoarele:
- Activități pentru dezvoltarea auzului fonematic la preșcolarii din grupele mici și
mijlocii;
- Exerciții pentru prevenirea tulburărilor limbajului scris-citit la elevii din clasele
pregătitoare și din clasa I;
- Activități de prevenire a dislexo-disgrafiei la elevii cu tulburări de limbaj și/sau de
comunicare;
- Promovarea măsurilor de profilaxie prin imitarea unui model corect.
Logopezii școlari au coordonat 29 de activități cu privire la consilierea părinților
privind educarea limbajului, cu următoarele teme:
- Consilierea părinților privind diagnosticul și prognosticul tulburărilor de limbaj;
- Informarea părinților privind importanța implicării afective și conștiente a acestora
în terapia logopedică.
În vederea sprijinirii demersului terapeutic, profesorii logopezi au realizat o
gamă largă de materiale didactice și materiale informative: broșuri, planșe ilustrative,
panouri, fișe de lucru și materiale informative pentru copii, părinți și cadre didactice.
Perfecționarea și dezvoltarea profesională a profesorilor logopezi s-a realizat
prin intermediul: cercului pedagogic cu tema „Importanța poveștilor terapeutice în terapia
logopedică”, organizat în cadrul C.J.R.A.E. – C.L.I. Sălaj; a comisiilor metodice, organizate
atât în cadrul C.J.R.A.E., cât și în unitățile de învățământ unde își desfășoară logopezii
activitatea.
Logopezii școlari au participat la un număr de 3 cursuri de formare și perfecționare
continuă pe teme de specialitate, au fost implicați în 2 workshop-uri și au prezentat
materiale la 2 simpozioane județene/naționale.De asemenea, profesorii logopezi au
publicat 14 articole în revista de specialitate a C.J.R.A.E. Sălaj - „De la mental la
comportamental în școală”, anul V, nr. 1-2, 2015; și-au prezentat activitatea în paginile
anuarului C.J.R.A.E. Sălaj „Experiență și profesionalism” - 2014-2015.
În vederea sprijinirii actului educațional, profesorii logopezi au inițiat și implementat
un număr de 7 proiecte: „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”.
În afara proiectelor inițiate, profesorii logopezi au colaborat la implementarea
următoarelor proiecte implementate de 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!”.
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8.3. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL ASISTENTULUI SOCIAL
Asistentul social din C.J.R.A.E. Sălaj a desfășurat, pe parcursul semestrului I al
anului școlar 2015-2016, activități cu caracter specific de asistență socială: actualizarea
informațiilor privind asistența socială din C.J.R.A.E. Sălaj pe site-ul instituției; oferirea de
informații profesorilor consilieri școlari, logopezi școlari și mediatori școlari, referitoare la
legislația privind protecția și promovarea drepturilor copilului și a informațiilor privind
orientarea școlară și profesională a copiilor/elevilor cu cerințe educative speciale;
consilierea unei eleve devenită mamă de la Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd, în vederea
prevenirii abandonul școlar și a obținerii indemnizației pentru creșterea copilului;
informarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu despre pașii pe care
să-i urmeze un părinte al cărui copil are probleme de sănătate; deplasarea cu psihologii
din S.E.O.S.P. la domiciliul unor elevi neșcolarizați, în vederea consilierii
părinților/reprezentanților legali pentru a realiza orientarea școlară a acestor copii;
participarea la flash-mob-ul organizat de către C.J.R.A.E. Sălaj cu ocazia Zilei
Internaționale de luptă împotriva traficului de persoane; participarea, ca reprezentant al
C.J.R.A.E. Sălaj, la întâlnirea cu scop lucrativ în vederea îmbunătățirii situației romilor din
județul Sălaj, organizată de către Asociația Partida Romilor Pro-Europa și la festivalulconcurs „În memoria celor mai talentați violoniști romi din județul Sălaj”; participarea la
concertul caritabil „Colind din suflet, pentru suflet…”; revizuirea, completarea și înaintarea
spre semnat către I.S.J. Sălaj a proiectului județean „Cartea – o provocare pentru fiecare”;
redactarea proiectului educativ „Carnavalul primăverii în cuvinte și culori”; îndeplinirea
sarcinilor revenite ca și secretar de redacție al revistei „De la mental la comportamental în
școală”; organizarea întâlnirii mediatorilor școlari și distribuirea materialelor suport;
colaborarea cu unitățile școlare unde își desfășoară activitatea mediatorii școlari;
prezentarea activităților asistentului social în cadrul anuarului C.J.R.A.E. Sălaj „Experiență
și profesionalism”; publicarea unui articol în revista de specialitate; participarea, la
solicitarea conducerii unității, la ședința organizată cu coordonatorii SNAC.
De asemenea, asistentul social a fost membru în comisia de organizare și desfășurare
a concursului de ocupare a postului vacant de mediator școlar și a fost desemnat
consilierul pentru integritate al unității.
Asistentul social din C.J.R.A.E. Sălaj este secretarul Comisiei de Orientare Școlară
și Profesională, având responsabilități și sarcini specifice, prevăzute în fișa de atribuții:
preluarea cererilor și dosarelor în vederea orientării școlare a copiilor/elevilor/tinerilor;
convocarea, pregătirea și participarea la întrunirea comisiei; redactarea și distribuirea
certificatelor de orientare școlară și profesională; informarea părinților/reprezentanților
legali și acordarea sprijinului acestora în realizarea dosarelor; consilierea unor părinți
pentru clarificarea deciziei de orientare școlară a copiilor lor; colaborarea cu unități școlare
în vederea informării asupra ofertei educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale
speciale care necesită orientare școlară; colaborarea cu unități școlare speciale din județ
și din județele limitrofe pentru orientarea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
întocmirea și semnarea protocoalelor de colaborare dintre C.J.R.A.E. Sălaj, Inspectoratul
Școlar Județean Sălaj și unitățile de învățământ care au elevi școlarizați la domiciliu;
actualizarea bazei de date întocmită cu copiii orientați școlar la unitățile de învățământ din
județ și la unități din afara județului; informarea lunară a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecției Copilului Sălaj despre copiii orientați școlar la unități din alte județe;
colaborarea cu unele departamente de la Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sălaj și Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău.
În cadrul C.J.R.A.E. Sălaj asistentul social este secretarul Consiliului de
Administrație.
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8.4. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL MEDIATORILOR ȘCOLARI
Mediatorii școlari din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj au desfășurat pe parcursul semestrului
I următoarele activități: colectarea datelor despre toți copiii de vârsta preșcolară și școlară
din comunitate; informarea conducerii școlii și a altor instituții implicate în procesul
instructiv-educativ despre aceste date; realizarea unei baze de date cu acești copii;
monitorizarea permanentă a frecvenței elevilor din comunitate la școală; monitorizarea
situației la învățătură a elevilor din comunitate; efectuarea de vizite la domiciliul elevilor
care au înregistrat mai multe absențe; analizarea situației și propunerea unor măsuri
remediale; informarea părinților/reprezentanților legali ai copiilor din comunitate despre
drepturile și serviciile educaționale disponibile (sociale, medicale, juridice); implementarea
unor proiecte derulate cu scopul prevenirii abandonului școlar; organizarea și participarea
la ședințele cu părinții; asigurarea unei relații egale între părinți și cadrele didactice;
colaborarea eficientă cu cadrele didactice, 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; încurajarea
comunicării în limba rromani de către copiii din comunitate; implicarea părinților în cadrul
activităților desfășurate de către unitatea de învățământ; 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
redactarea unui raport.
8.5. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL
COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
ȘI A SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj s-a
întrunit pe parcursul semestrului I în cadrul a 13 ședințe (convocator, proces – verbal
de comisie) în care s-au prezentat 148 de dosare instrumentate de către psihologii
responsabili de caz, repartizate pe fiecare lună, astfel:

SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

33

21

46

40

8

Au fost înregistrate un număr de 132 cereri de solicitare a orientării
școlare/profesionale (în perioada 19.06.2015 – 05.02.2016).
Pentru completarea dosarelor de orientare școlară și profesională și conturarea
profilului psihologic al copiilor/elevilor, psihologii responsabili de caz au realizat evaluări
psihologice.
În cadrul comisiilor au fost invitați 2 părinți în vederea prezentării ofertei
educaționale și stabilirii orientării școlare a copiilor lor. Dintre aceștia, unul nu s-a
prezentat la întâlnire.
În total au fost eliberate 148 Certificate de orientare școlară și profesională,
care au fost distribuite părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor și
unităților de învățământ spre care a fost realizată orientarea.
Din totalul orientărilor realizate, 58 elevi au fost orientați înspre C.S.E.I. Șimleu
Silvaniei.
Un număr de 57 elevi din școala de masă vor beneficia de profesor de sprijin,
repartizați în unitățile de învățământ din următoarele localități de domiciliu: Șimleu
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Silvaniei-17 elevi, Zalău-5 elevi, Jibou-6 elevi, Crasna-4 elevi, Sărmășag-6 elevi,
Nușfalău-3 elevi, Năpradea-16 elevi.
Pentru un număr de 10 elevi din unitățile școlare în care nu există profesor de
sprijin, Comisia de Orientare Școlară și Profesională a eliberat certificate pentru
adaptarea curriculei la nivelul de dezvoltare al elevilor. În astfel de situații au fost elevi
școlarizați în următoarele unități: Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău (2 elevi), Școala
Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, Școala Gimnazială Jac (2 elevi), Școala Gimnazială
Băbeni - Școala Primară „Poienița”, Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Bobota,
Școala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou, Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd, Școala Gimnazială
„Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei.
Au fost orientați înspre unități școlare speciale din alte județe un număr de 8
elevi/copii, astfel: Liceul Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca - 4 elevi/copii
(3 elevi și un copil pentru terapii),Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de
Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca - 1 elev,Liceul Special pentru Deficienți de Vedere
Cluj-Napoca - 1 elev, Liceul Tehnologic „Samus” Cluj-Napoca - 2elevi.
Orientare înspre grădiniță/școală de masă au primit 4 copii/elevi.
Pentru școlarizarea la domiciliu s-au făcut demersurile necesare către I.S.J. Sălaj și
unitățile școlare rezidențiale în cazul a 10 elevi. Cadrele didactice implicate în cazul
elevilor școlarizați la domiciliu și părinții/reprezentanții legali ai elevilor respectivi au
primit asistență educațională.
S-a depus o solicitare de revocare a unui certificat de orientare școlară și
profesională înainte de a fi comunicat, solicitare care a fost aprobată de către membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională (orientare realizată înspre Liceul
Tehnologic „Samus” Cluj-Napoca).
Amânarea încadrării școlare a fost acordată unui copil.
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S-au întocmit 148 planuri de servicii individualizate (PSI) pentru elevii/tinerii cu
cerințe educaționale speciale și tot atâtea rapoarte de evaluare complexă.
Din numărul total al copiilor/elevilor/tinerilor orientați școlar și profesional pe
parcursul semestrului I, se desprind următoarele categorii de problematici: dificultăți de
învățare (79), retard mental (46), ADHD (33), autism (17), tulburări de auz (11), tulburări
de vedere (7). Reprezentarea grafică a numărului de cazuri în funcție de categoria de
problematici este redată mai jos:

CATEGORII DE PROBLEMATICI

17

DificultățI de
învățare
Retard mental

11 7
79

ADHD (deficit
de atenție)
Autism

33

46

Tulburări de
auz
Tulburări de
vedere

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.
Buna desfășurare a activităților diverse desfășurate de către Serviciul de
Evaluare și Orientare Școlară și Profesională și Comisia de Orientare Școlară și
Profesională în vederea orientării copiilor cu cerințe educative speciale, s-a datorat și
colaborărilor exemplare cu serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecției 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 administrativteritoriale de pe raza județului Sălaj, unitățile școlare din rețeaua școlară a județului
Sălaj.
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CAPITOLUL IX
ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
9.1.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.
b) Resurse umane:

Compartimentul

Numele şi
prenumele

Funcţia

Conducere

Emilia Corina Forţ

Director

Statutul
Contract de
management
Detaşat

Corina Bumbaş
Programe

Alexandru
Mureşan

Profesori
metodişti

Detaşat

Sanda Bulgărean

Titular

Bibliotecă

Rodica Turc

Bibliotecar

Titular

Informatizare

Mirela Costruţ

Ajutor analist
programator

Titular

Administrator
financiar

Titular

Contabilitate Lucia Maria Surd

Număr posturi
Număr posturi personal didactic
Număr posturi personal didactic auxiliar
Număr posturi personal nedidactic
NUMĂR TOTAL POSTURI

Specialitatea

Vechime
/ grad
didactic

Istorie

16 ani / I

Teologie
ortodoxă -Litere
Management
turistic şi
comercial

10 ani / II

Geografie
Tehnologie
chimică organică
Chimie - fizică
Informatică
aplicată şi
programare
Contabilitate şi
Informatică de
gestiune

18 ani / I

20 ani / I

25 ani

18 ani

28 ani

Total personal
4
1,75
1
6,75

Total personal didactic

4

Total personal didactic auxiliar

2

Total personal nedidactic

1

TOTAL PERSONAL

7
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9.2. OBIECTIVELE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL AL INSTITUŢIEI PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016
Raportat la misiunea Casei Corpului Didactic Sălaj, direcţiile prioritare de acţiune
susţin promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru
dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională se configurează prin corelarea pe
orizontală a obiectivelor strategice stabilite în Proiectul de Dezvoltare Instituţională, cu
obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar 2015 - 2016 şi cu
domeniile de aplicare:
Obiective
strategice PDI
2012 - 2016
Contribuţii la
susţinerea
reformei şi
inovaţiei în
învăţământul
sălăjean

Creşterea
calităţii actului
educaţional
prin
diversificarea
activităţilor de
formare
continuă
Diversificarea
activităţii CCD
Sălaj prin
extinderea
colaborării cu
parteneri
interni şi
externi

Obiective
generale
2015 - 2016
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 prin
proiecte şi
parteneriate
educaţionale

Obiective specifice 2015 2016

Domenii de
activitate

OS1.Realizarea analizei
nevoii de formare, în vederea
asigurării dezvoltării
profesionale a cadrelor
didactice din învăţământul
preuniversitar sălăjean

Domeniul I.
Perfecţionare /
formare continuă
pentru personalul
din învăţământul
preuniversitar
(programe
acreditate,
programe avizate
M.E.N.C.S.)
Domeniul II.
Informare,
documentare,
consultanţă
Domeniul III.
Activităţi
ştiinţifice,
metodice şi
culturale

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
OS1. Coordonarea activităţii
în reţeaua de Centre de
documentare şi informare
OS2. Realizarea de
parteneriate în vederea
iniţierii şi implementării de
proiecte educaţionale

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

9.3. AUTOEVALUAREA GRADULUI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STABILITE
Domeniul I.Perfecţionare / formare continuă pentru personalul din
învăţământulpreuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.N.C.Ș.)
Programele de formare din Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului
Didactic Sălaj urmăresc să faciliteze dezvoltarea competenţelor generale şi specifice ale
cadrelor didactice în funcţie de nevoile individuale şi cele ale organizaţiei din care provin.
Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul
şcolar 2015 - 2016 a fost elaborată pe baza diagnozei mediului intern / extern şi a nevoilor
educaţionale şi de formare continuă ale cadrelor didactice din judeţul Sălaj.
Analiza nevoilor de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar
sălăjean pentru anul şcolar 2015-2016 s-a bazat pe datele obţinute din următoarele surse:
 Rapoartele inspectorilor şcolarirealizate în urma inspecţiilor efectuate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sălaj;
 Chestionarele de analiză aplicate în şcoli şi rapoartele responsabililor cu dezvoltarea
profesională;
 Rapoartele profesorilor metodişti (în calitate de metodiști ai Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj), realizate cu ocazia efectuării inspecțiilor în vederea obținerii gradelor
didactice;
 Chestionare de evaluare post-formare aplicate cursanților în vederea identificării
impactului și a nivelului de satisfacere a nevoilor cursanților.
În vederea identificării nevoilor de formare continuă ale profesorilordin judeţul Sălaj,
au fost prelucrate 2445 de chestionare din 106unităţi de învăţământ cu personalitate
juridică.
Referitor la mediul de provenienţă al cadrelor didactice chestionate, 1186 persoane
provin din 57 unităţi de învăţământ din mediul rural şi 1259 provin din 49 unităţi de
învăţământ din mediul urban.
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Mediul unde se află unitatea școlară a cadrelor didactice
chestionate

Rural
54%

Urban
46%

Urban
Rural

Chestionarul a fost completat de 523 cadre didactice din învăţământul preşcolar
(19,94%), 667 cadre didactice din învăţământul primar (25,43%), 835 cadre didactice din
învăţământul gimnazial (31,83%) şi 598 cadre didactice din învăţământul liceal (22,80%).

Nivelul de învățământ al celor 2445 cadre
didactice chestionate

21,68%

Preșcolar

24,49%

Primar

31,07%
22,76%

Gimnazial

Liceal

Analizând şi prelucrând răspunsurile date de cele 2445 de cadre didactice la
întrebarea „În ce domeniu consideraţi mai importantă nevoia de formare?”, acestea au
răspuns că sunt interesate de programele de formare legate de didactica specialităţii, 1097
persoane – 44,86%, 540 doresc cursuri de metodică – 22,09%, 385 doresc cursuri de TIC
şi utilizarea calculatorului – 15,75%, 358 persoane (14,64%) preferă cursuri în zona
general-educativă şi 65 de persoane (2,66%) doresc alte cursuri.
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Domeniul în care este considerată importantă
nevoia de formare
44.86%

22.09%
15.75%

14.64%

2.66%

Interpretarea detaliată a nevoilor de formare se regăseşte în Analiza nevoilor de
formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar sălăjean pentru anul 20152016, înregistrată cu numărul nr. 593/07.09.2015, şi care stă la baza întocmirii Ofertei de
programe de formare, corelată cu direcțiile strategice ale M.E.N.C.Ș.:
 Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ
cu sistemul european de educaţie şi formare profesională;
 Stimularea educaţiei permanente;
 Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la
nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ;
 Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
 Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor;
 Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării.
Pe baza rapoartelor inspecţiilor generale şi de specialitate efectuate de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, s-au constatat următoarele aspecte:
 tendinţa unor cadre didactice de a participa la activităţile de formare doar pentru a
obţine o adeverinţă valorificată prin punctaj sau credite, la diferite evaluări;
 disponibilitatea încă destul de redusă faţă de acceptarea inovaţiei în procesul
instructiv-educativ a unor cadre didactice;
 scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru activitatea de
formare;
 lipsa de implicare a unor manageri şcolari în stimularea participării cadrelor
didactice din subordine la activităţi de formare continuă;
S-au făcut câteva recomandări privind formarea continuă:
 necesitatea includerii în Oferta de programe de formare continuă a unor programe
care să îmbunătăţească calitatea actului educaţional şi să-l adapteze la specificul
comunităţilor locale;
 includerea în Oferta de programe de formare continuă a unor cursuri care au ca şi
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grup ţintă cadre didactice care predau în limba maghiară;
 realizarea unor programe de formare adresate cadrelor didactice debutante.
Analiza nevoilor de formare, realizată prin integrarea tuturor instrumentelor
specifice aplicate, a fundamentat o ofertă bogată de programe de formare continuă pentru
anul şcolar 2015-2016, care cuprinde: 4 programe de formare acreditate, 3 programe
propuse spre acreditare şi 30 de programe de formare avizate prin adresa M.E.C.S. nr.
50316/30.09.2015:
Nr.
Crt.

Denumire program formare

Tip
program

Nr. ore /
credite
82 ore /
20 CPT
80 ore /
20 CPT
66 ore /
16 CPT
82 ore /
20 CPT

1.

Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din sistemul de învăţământ

Acreditat

2.

Rolul clasei de elevi în educaţie

Acreditat

3.

Să-i învăţăm pe elevi să înveţe - strategii eficiente de învăţare

Acreditat

4.

Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ acţional

Acreditat

5.

Elaborarea şi aplicarea unui Curriculum la decizia şcolii

6.

Evaluarea - componentă fundamentală a procesului de
învăţământ

7.

Programare multimedia şi design pagini WEB

8.

Lectura şi comprehensiunea discursului nonliterar

Avizat

20 ore

9.

Strategii de eficientizare a demersului didactic în orele de limba şi
literatura română

Avizat

20 ore

10.

ADHD - Nevoia lor, prioritatea noastră

Avizat

20 ore

11.

Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu C.E.S. din
învăţământul de masă şi învăţământul special – Elemente de
didactică specială

Avizat

20 ore

12.

Management educaţional în sistem descentralizat

Avizat

20 ore

13.

Marketing educaţional

Avizat

20 ore

14.

Comunicarea managerială

Avizat

20 ore

15.

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de soluţionare a
conflictelor

Avizat

20 ore

16.

Managementul comunicării în relaţiile publice

Avizat

20 ore

Avizat

20 ore

Avizat

20 ore

Avizat

16 ore

17.
18.
19.

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar
pentru clasa pregătitoare
Dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale la copiii cu vârste de la 3
la 7 ani
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar
pentru clasa pregătitoare

În curs de
acreditare
În curs de
acreditare
În curs de
acreditare

85 ore
80 ore
66 ore

20.

Strategii moderne de predare a ştiinţelor în învăţământul primar

Avizat

20 ore

21.

Aspecte ştiinţifice şi metodice ale predării-învăţării-evaluării limbii
române contemporane la nivelul învăţământului primar

Avizat

20 ore

22.

Contribuţia jocului la dezvoltarea abilităţilor de comunicare

Avizat

20 ore

23.

Valorificarea elementelor din orizontul local în activitatea didactică

Avizat

20 ore
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Denumire program formare

Tip
program

Nr. ore /
credite

24.

Tehnici moderne de predare a literaturii maghiare la nivelurile
primar, gimnazial şi liceal

Avizat

20 ore

25.

Învăţarea centrată pe elev - strategii didactice activizatoare

Avizat

20 ore

26.

Recuperarea învăţământului obligatoriu şi inserţia socială.
Programul a doua şansă

Avizat

20 ore

27.

Educaţia interculturală - mai mult decât un concept

Avizat

20 ore

28.

Educaţie pentru sănătate în şcoală

Avizat

20 ore

29.

Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar

Avizat

20 ore

30.

Noţiuni de programare în limbajul C++

Avizat

20 ore

31.

TIC în activitatea didactică

Avizat

20 ore

32.

Prevenţia violenţei în mediul şcolar

Avizat

20 ore

Avizat

20 ore

Avizat

20 ore

33.
34.

Metode şi instrumente pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la
elevi
Intruire metodică şi psihopedagogică în vederea susţinerii
examenului de Definitivat

35.

Strategia anticorupţie în educaţie

Avizat

20 ore

36.

Metodistul ISJ – partener în procesul de îmbunătăţire a calităţii
inspecţiei şcolare

Avizat

20 ore

37.

Pregătire pentru examenul naţional de titularizare în învăţământ

Avizat

20 ore

a. Programe de formare continuă acreditate și desfășurate în colaborare cu
alți furnizori:
Număr
Număr grupe Denumirea programului
Durata
credite
participanţi
Management educaţional european –
în colaborare cu Asociaţia Umanitară
180 ore
60 CPT
92
„Henri Coandă” Oradea
TOTAL PROGRAME

1

TOTAL PARTICIPANŢI

92

b. Programe de formare continuă desfășurate în colaborare cu alți furnizori:
Număr grupe Denumirea programului
Durata
participanţi
Formator- în colaborare cu Asociaţia Umanitară „Henri
64 ore
89
Coandă” Oradea
„International English Language Testing System”
6 ore
25
(IELTS) - în colaborare cu British Council
„Understanding YLE” - în colaborare cu British Council

6 ore

30

TOTAL PROGRAME

3

TOTAL PARTICIPANŢI

144
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c. Programe de formare continua avizate M.E.N.C.S.:
Denumirea programului
„Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”
„Dezvoltarea abilităţilor socio - emoţionale la copiii cu
vârste de la 3 la 7 ani”

Durata

Număr grupe participanţi

16 ore

106

20 ore

26

TOTAL PROGRAME

2

TOTAL PARTICIPANŢI

132

Participanţi la cursuri
în sem. I al anului şcolar 2015-2016, pe categorii de cursuri
92 cadre didactice
25%

Cursuri cu credite
276 cadre didactice
75%

Cursuri fără credite

Domeniul II.Informare, documentare, consultanţă
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 formare şi calendarul acesteia;
 Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic 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 proiectelor 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;
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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;
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 pe 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.

Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Casa Corpului Didactic Sălaj a derulat, în semestrul întâi al anului şcolar 2015 –
2016, activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale, conform Planului Managerial al instituţiei.
În data de 10.11.2015 a avut loc activitatea metodică a responsabililor cu
dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ din Judeţul Sălaj, la care au
participat 115 cadre didactice. Ordinea de zi a activităţii a fost:
 Prezentarea obiectivelor generale ale CCD Sălaj pentru anul şcolar 2015 - 2016;
 Prezentarea activităţilor cu RFC pentr anul şcolar 2015 - 2016;
 Prezentarea raportului de activitate al CCD Sălaj pe anul şcolar 2014 - 2015;
 Prezentarea Ofertei de formare al CCD Sălaj pentru anul şcolar 2015 - 2016;
 Prezentarea instrumentelor de lucru pentru identificarea corectă a nevoii de formare în
şcoli (fişa de lucru).
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Casa Corpului Didactic Sălaj s-a implicat în toate activităţile desfăşurate în cadrul
manifestării Zilele Învăţământului Sălăjean – ediţia a IX-a, prin următoarele activităţi:
Luni, 23 noiembrie 2015: sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, 130 de
participanţi



Lansări / prezentăride volume apărute la Editura Caiete Silvane, a Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în intervalul 1 septembrie 2014 – 31 august 2015,
volume scrise de profesori sălăjeni.
Prezentarea publicaţiilor periodice apărute la Editura Şcoala Noastră a Casei
Corpului Didactic Sălaj.

TITLURI DE CARTE PREZENTATE:
Volume ale profesorilor apărute la Editura Caiete Silvane, a Centrului de Cultură şi
Artă al Judeţului Sălaj, în intervalul 1 septembrie 2013 - 31 august 2014 :
 Maria Porumb, Gloria Dei – un cor la un sfert de veac
 Marcel Lucaciu, Flori de cuc
 Viorel Tăutan, Vânătorul de tristeţi
 Viorel Mureşan, Poştaşul rural
 Viorel Mureşan, Colecţia de călimări3
 Ioan Pop, Al doilea blestem
 Ioan Abrudan, „Carte de suflet” pentru Zimbor şi zimboreni
 Liviu Sabău, Monografia satului Cutiş - date documentare
 Maria Pavel, Monografia satului Poniţa
 Iosif Pavel, Poniţa – vatră străveche
 Imelda Chinţa, Destine şi cărţi – recviem interpretativ
 Grigorie Croitoru, File din cartea vieţii
Volume ale cadrelor didactice apărute la editura Şcoala Noastră, a Casei Corpului
Didactic Sălaj:
 Cighi Floare, Horvath Rodica, Învǎţǎm pas cu pas
 Rusu Gheorghe Teste de Verificare la Limba Română
 Daniel Taloş Tipuri de turism în arealul văii Pomătului




PUBLICAŢII PERIODICE PREZENTATE:
Gazeta Învăţătorilor
Revista Şcoala Noastră
Buletinul informativ Şcoala Sălăjeană
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Marţi, 24 noiembrie 2015: Sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean
Sălaj, 86 de participanţi
Cercul literar al cadrelor didactice
 Prezentare poeme - Silvia Bodea Sălăjan
În cadrul Cercului literar al cadrelor didactice, doamna profesoară Silvia Bodea
Sălăjan a prezentat câteva dintre cele mai recente poezii apărute laEditura Palimpsest din
Bucureşti.
 Lansare de carte Şcoala fără ghiozdan- Tudor Alexandru Trif
Volumul de proză scurtă Şcoala fără ghiozdan, scris de Tudor Alexandru Trif şi
apărut la Editura Şcoala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj, s-a bucurat de un real
succes, fiind aprecită de către publicul cititor.

Miercuri, 25 noiembrie 2015
Expoziţie de fotografie:Hoinar prin Sălaj- coordonator, prof. Matyaş Mirel,
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, nr. de fotografii expuse: 75
Expoziţie de pictură: Emoţii şi culoare- coordonator, prof. Mureşan Mălina, Liceul
de Artă „Ioan Sima” Zalău,nr. de tablouri expuse: 26.
La această activitate au participat 80 de cadre didactice şi elevi, fapt ce
demonstrează interesul manifestat de aceştia pentru cultura şi arta sălăjeană.
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Prin biblioteca instituţiei, în semestrul I din anul școlar 2015 – 2016, s-au desfășurat
următoarele activități:
 Consfătuirile bibliotecarilor școlari, septembrie 2015, activitate metodică
desfăşurată în sala de lectură a bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj
 Cercul pedagogic al bibliotecarilor şcolari pe semestrul I- „Comunicarea bibliotecar
- cadru didactic între deziderat şi realitate”, activitate metodică desfăşurată la Școala
Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei
 „Împărtăşeşte-ne din experienţa ta”, activitate culturală desfășurată cu ocazia Zilei
Mondiale a bibliotecilor şcolare (octombrie 2015), în sala de lectură a Casei Corpului
Didactic Sălaj, cu 25 participanți.

Pag 123 / 153
______________

Starea învățământului sălăjean

Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL IX

Domeniul IV. Editare şi difuzare de carte şi publicaţii
În semestrul I al anului şcolar 2015 - 2016, Editura Şcoala Noastră a acordat
permanent consultanţă editorială, venind în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-şi
pună în valoare activitatea didactică, ştiinţifică şi literară. A fost actualizat fondul de carte şi
fondul expoziţional de monografii şcolare şi locale existente în momentul de faţă în editură.
S-au acordat 4 coduri ISBN pentru lucrările:
- 978-973-1854-55-7,Clasa pregătitoare - predare integrată, autor Adina Livia Chirilă
- 978-973-1854-56-4, Şcoala fără ghiozdan, autor Tudor Alexandru Trif
- 978-973-1854-57-1, Singen spielen lernen, autor Bodiş Magdalena
- 978-973-1854-58-8, Ich will mehr deutsch, autor Elekes Erika
S-au acordat 2 coduri ISSN pentru publicaţii periodice editate de cadrele didactice
de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău şi Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”
Jibou.
Au fost publicate, în luna noiembrie, nr. 1/2015-2016 al buletinului informativ Şcoala
sălăjeană şi nr. 19-20/2015 al revistei Şcoala Noastră.
Domeniul V / VI - Parteneriat extern / Proiecte europene derulate de Casa Corpului
Didactic Sălaj
Casa Corpului Didactic Sălaj a realizat în semestrul I al anului școlar 2015-2016 o
serie de parteneriate:
 Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare, Liceul Teoretic
„Constantin Şerban” Aleşd, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie, în
cadrul simpozionului interjudeţeanPosibilităţi de dezvoltare a personalităţii
copilului prin ateliere de creaţie şi dramatizare;
 Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul Judeţean de Resurse şi
de Asistenţă Educaţională Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Centrul de Cultură şi
Artă al Judeţului Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca
Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj, Asociaţia Învăţătorilor Sălăjeni,
Asociaţia „Voiniceii”, în vederea organizării concursului de creaţie pentru elevi şi a
Simpozionului judeţean pentru cadre didactice cu titlulDespre oameni;
 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei, în vederea organizării
simpozionului judeţean cu tema Creativitate şi aplicabilitate în educaţie;
 Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, în vederea organizării
Festivalului Naţional al Ştiinţei, Zalău, ediţia a IX-a;
 Parteneriat cu Institutul Francez din România, în vederea derulării programului de
formare acreditatPredarea - învățarea limbii franceze într-un demers
comunicativ-acțional;
 Parteneriat cu Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic, în vederea organizării
de cursuri și seminarii de formare profesională pentru profesori din județul Sălaj;
 Parteneriat cu Facultatea de Fizică a Universității București, în scopul derulării
cursului acreditat Metode eficiente de învățare a fizicii;
 Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, în
vederea organizării Zilelor Învățământului Sălăjean;
 Parteneriate cu Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul Naţional
„Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Grupul Școlar „Octavian Goga” Jibou, Școala
Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Grădinița cu Program Prelungit„Ion Creangă”
Zalău, pentru desfășurarea în bune condiții a programelor din Oferta de formare a
Casei Corpului Didactic Sălaj;
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proiect realizat în parteneriat cu 38 unități de

Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate / diseminare






a) Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe
Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2015 –
2016 şi avizată M.E.N.C.S. cu nr. 50316 din 30.09.2015 care cuprinde 37 de
programe de formare continuă: 4 programe de formare acreditate CCD Sălaj, 3
programe în curs de acreditare şi un număr de 30 programe de formare avizate;
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 2015 -2016.

b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii
instituţiei
 Realizarea şi distribuirea unor pliante cu oferta de formare continuă în toate unităţile
de învăţământ cu ocazia activităţilor metodice cu responsabilii cu dezvoltarea
profesională din şcoli, bibliotecarii şcolari, responsabili ai centrelor de documentare
şi informare şi directorii unităţilor de învăţământ.
 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, centre de documentare şi informare, directori,
informaticieni etc.;
 Popularizarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de CCD Sălaj în massmedia locală: ziarele „Graiul Sălajului”, „Magazin Sălăjean” şi „Sălăjeanul”.
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CAPITOLUL X
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
10.1. STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN
JUDEŢUL SĂLAJ
În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, în judeţul Sălaj au funcționat două unități
de învățământ special-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei şi
structura Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Speranţa” Zalău. Aceste două unități
au școlarizat un număr de 184 elevi de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional
special şi liceal- ciclul inferior, filiera tehnologică.
Cele două instituţii de învăţămînt special asigură servicii de sprijin prin 21 de cadre
didactice de sprijin pentru un număr de 270 de elevi cu cerinţe educaţionale speciale,
integraţi în învăţământul de masă, constituiţi în 21 de grupe, din 17 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.
10.1.1. Efectivele de elevi cuprinși în unitățile de învățământ:
Număr de clase

Număr elevi/ copii

Preșcolar

1 grupă

7

Primar

8 clase

64

Gimnazial

12 clase

94

Profesional

1 clasă

12

Liceal

1 clasă

7

Nivel

Învățământ la domiciliu
TOTAL

10
23 clase

184

10.1.2. 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 „Báthory István” Șimleu Silvaniei;
3. Şcoala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei;
4. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Pustă;
5. Şcoala Gimnazială Iaz;
6. Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag;
7. Școala Gimnazială ”Petri Mor” Nușfalău;
8. Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna;
9. Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei
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Bazinul Zalău:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău;
Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău;
Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău;
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Agrij;
Școala Gimnazială ”Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei;
Liceul Tehnologic “Octavian Goga” Jibou;
Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău;
Școala Gimnazială “George Coșbuc” Zalău.

10.2. 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.

10.3. CADRUL NORMATIV PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI DE
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
Actele normative care reglementează activitatea în domeniul învăţământului special
şi special integrat, apărute pe baza LEN nr.1/2011,sunt:
 Ordinul MECTS nr. 5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
 Ordinul MECTS nr. 6552 din 13.12.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a
copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale;
 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.
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10.4. PRIORITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
SĂLĂJEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
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 2015-2016 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 conducerilor 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.
10.5.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 socio-profesionale a absolvenților;
 Prevenirea și combaterea marginalizării și a excluziunii sociale prin cuprinderea în
școală a tuturor copiilor cu dizabilități/cerințe educaționale speciale.
10.5.1. Categorii de beneficiari:
copii cu CES integraţi în învăţământul de masă: şcolari cu diferite dizabilităţi (copii cu
deficienţe de învăţare):
a. dificultăţi în prelucarea informaţiilor perceptive, auditive şi vizuale;
b. 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;
c. dificultăţi în realizarea activităţilor matematice, concretizate prin slaba însuşire a
simbolurilor şi calculului matematic, precum şi a noţiunilor spaţiale şi temporale la
această disciplină;
d. întârziere mintală uşoară, copii cu tulburări de comportament - inadaptare la
cerinţele educative ale şcolii;
e. 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.
 copii cu deficienţe severe, profunde și/ sau asociate, cu probleme de motricitate
generală şi fină, cu dificultăţi de coordonare spaţială şi în general, cu un nivel sărac al
actelor motorii, pentru care s-a asigurat învățământ la domiciliu.


10.5.2. 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;
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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.
10.6. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

În anul şcolar 2015-2016, 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.
10.6.1. Analiza SWOT
Puncte tari
 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;

Puncte slabe
 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;
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 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.
Oportunități
 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 necesară transmiterii şi
preluării informaţiilor curente;
 Existenţa programelor adecvate de
formare a cadrelor didactice, propuse
de MEN, universităţi şi CCD;
 Existenţa şi posibilitatea accesării unor
programe cu finanţare din fonduri
europene
ERASMUS Plus, pentru
care CSEI Șimleu Silvaniei are alocat
un cod PIC;
 Disponibilitatea autorităţilor locale şi
judeţene, a agenţilor economici pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului
educaţional;
 Necesitatea
formării
continue
a
adulţilor;
 Posibilitatea dezvoltării unor programe
de formare prin accesarea unor fonduri
structurale (POSDRU).

CAPITOLUL X

Amenințări
 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;
 Aplicarea unor hotărâri guvernamentale şi
normativele impuse de soluţiile adoptate în
situaţia economică actuală, reducerile de
posturi, cu diminuarea în şcoli a
personalului administrativ;
 obligativitatea şcolilor de a se încadra
într-un anumit număr de norme a condus
la imposibilitatea asigurării unui număr
suficient de cadre didactice de sprijin în
învățământul de masă și a acoperirii
posturilor administrative cu personal
corespunzător (bibliotecar, administrator
financiar - patrimoniu – sarcini realizate de
profesori din școală cu decizii în acest
sens).
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10.6.2. Inspecții realizate
Au fost realizate două inspecții tematice, în conformitate cu Graficul de Inspecție
Școlară al ISJ SĂLAJ. Acestea au vizat:
 planificarea activităţilor educative şi manageriale pentru anul şcolar 2015-2016;
 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.
10.6.3. Constatări:






respectarea legislaţiei în vigoare, privind normarea cadrelor didactice, efectivele de
elevi la nivelul claselor;
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 terapeuticrecuperator să se poată desfăşura în cele mai bune condiţii. La structura CSEI
”Speranţa” Zalău, în ultimii doi ani s-a constatat o creştere masivă a populaţiei şcolare,
astfel că de la un număr de 5 clase în anul 2010-2011 s-a ajuns la 11 grupe/ clase la
începutul anului şcolar 2014-2015. Același lucru s-a constatat și la CSEI Șimleu
Silvaniei, foarte mulți elevi optând și anul acesta pentru continuarea studiilor prin
învățământul profesional special cu o durată de 4 ani, în conformitate cu legislația în
vigoare.
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
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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.
10.7. 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.
Consfătuirile cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat s-au
desfăşurat în data de 18.09.2015 la CSEI Şimleu Silvaniei Structura Speranşa, Zalău.
Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat s-a
desfăşurat pe secţiuni.

Cercul Pedagogic al profesorilor psihopedagogi și profesori educatori s-a desfășurat
la structura CSEI Speranța Zalău
Tema: " Educaţia, un drept al copilului cu dizabilităţi"
Activitățile au fost realizate de profesorii Timoc Rusandra - responsabil Cerc, Chezan
Antonela (director), Zaha Camelia (coordonator structură), Pop Iulia, Bancea Melina, Papp
Emoke, Mandrut Maria, Grusea Sergiu, Grusea Cristina, Sabau Amalia, Turcas Laura.
Modalităţi de desfăşurare: lecții demonstrative, prezentare de materiale didactice
confectionate de catre profesori, referate, activități extrașcolare și extracurriculare,
exemple de bună practică.
Cercul Pedagogic al cadrelor didactice de sprijin desfășurat la CSEI Șimleu Silvaniei
Tema: Rolul jocului didactic în dezvoltarea vorbirii elevilor
Activitățile au fost realizate de profesorii de sprijin Ardelean Veronica - responsabila de
cerc, prof. Filip Viorica, Damşa Maria, Gale Tamara.
10.8. PARTENERIATE ÎNCHEIATE ȘI PROIECTE DERULATE
La nivelul unității de învățământ CSEI Șimleu Silvaniei s-au încheiat în semestrul I
al anului şcolar 2015-2016, un număr de 28 de proiecte de parteneriat cu diferite instituții,
prin intermediul cărora s-au desfășurat numeroase activități cu copiii și elevii cuprinși în
această formă de învățământ.
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1.

2.

Titlul proiectului
Aripi pentru a zbura
în viitor

Expoziţie – Concurs
pentru copii speciali
ANOTIMPURI, ediţia I

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Mai aproape de
persoanele cu
dizabilităţi

Egalitatea trebuie să
fie reală !
Un dar, un zâmbet , o
mulțumire
Minte sănătoasă în
corp sănătos
Azi ucenici, mâine
meșteri
Bucurii în ochi de
copii
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Parteneri
Primăria Oraşului Şimleu Silvaniei
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
CJRAE Sălaj
Poliţia Locală Şimleu Silvaniei
ISJ Sălaj
Şcoala Gimnazială Silvania Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială Horea Şimleu Silvaniei
Centrul Şcolar pentru Educaṭie Incluzivӑ Cluj-Napoca
Centrul Şcolar pentru Educaṭie Incluzivӑ Satu Mare
Centrul Şcolar pentru Educaṭie Incluzivӑ Paul Popescu
Neveanu, Timiṣoara,
Centrul Şcolar pentru Educaṭie Incluzivӑ Nr. 1 Tȃrgu
Mureṣ
Centrul Şcolar de Educaṭie Incluzivӑ Brӑila,
Şcoala Gimnazialӑ Romanu, Brӑila,
Şcoala Gimnazială "Mihu Dragomir" Brăila
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 Pustӑ Şimleu Silvaniei
Grӑdiniṭa cu program prelungit, nr. 2 Şimleu Silvaniei
Grӑdiniṭa cu program prelungit, nr. 3 Şimleu Silvaniei
Inspectoratul Şcolar Judeṭean Sӑlaj
Asociaţia de părinţi Şanse Egale Şimleu Silvaniei
Gradinița cu program prelungit Nr.2 Șimleu Silvaniei
Societatea de Cruce Roșie Zalău –filiala Sălaj
Primaria Orașului Șimleu Silvaniei
Școala Gimnazială Silvania Șimleu Silvaniei

9.

Colindăm

Școala Gimnazială Nr.1 IP, Structura Zăuan

10.

Îmi apăr singur viaţa

Primaria Orasului Şimleu Silvaniei

11.

Igienă - sănătate şi
vitalitate

CSM Şimleu Silvaniei

12.

Ai grijă de viaţa ta !

CPECA Salaj

13.

Noi umblăm să
colindăm

CJRAE Salaj
Scoala Gimnazială Silvania Simleu Silvaniei
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Nr.
Crt.

Titlul proiectului

Parteneri

14.

Împreună vom reuşi

Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Şimleu Silvaniei

15.

Moș Nicolae a sosit!

Colegiul Naţional Simion Bărnuţiu Șimleu Silvaniei

16.

Şcoala – casa
prieteniei

Şcoala Gimnazială Silvania Şimleu Silvaniei

17.

Suntem cu totii la fel

Şcoala Gimnazială Horea Şimleu Silvaniei

18.

Pompierii, Prietenii
Noştri

19.

Cartea, Izvor al
Cunoașterii

20.

Stop Violenței

ISU Porolisum Sălaj
Şcoala Gimnazială Horea Şimleu Silvaniei
Biblioteca Oraseneasca Alex.Stercasulutiu Simleu
Silvaniei
Şcoala Gimnazială Horea Şimleu Silvaniei
IPJ SALAJ
Şcoala Gimnazială Horea Şimleu Silvaniei

21.

Mai aproape de copiii
speciali
-Sport fără frontiere

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj
Colegiul Naţional Simion Bărnuţiu Şimleu Silvaniei

22.

Stop Violenţei !

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Copil ca tine sunt şi
eu !
Dă-mi mâna ta,
prietene !
Ne jucăm, împreună
învăţăm !
Mai aproape de copii
speciali –Sport fără
frontiere
Împreună pentru
copii noştri
Împreună pentru
siguranţă

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4 Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială Silvania Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pericei
Liceul Pedagogic Gheorghe Şincai Zalău
Poliţia Oraşului Şimleu Silvaniei
Poliţia Locală Şimleu Silvaniei
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La nivelul unității de învățământ, Structura CSEI „Speranța” Zalău s-au realizat 25 proiecte de parteneriat/protocoale de colaborare cu
diferite instituții. Au fost propuse pentru CAER doua Proiecte educative.
Nr.
crt.

Denumirea parteneriatului

Instituţii partenere

1

Proiectului educativ județean
”SOLIDARI PENTRU O LUME MAI
BUNĂ”

ISJ Sălaj, CJRAE Sălaj, Asociația Plai Transilvan, Asociația Prader Willi din România,
Școala Gimnazială ”M. Eminescu”,Școala Gimnazială ”C. Coposu”, Școala Gimnazială
”Gh. Lazăr”, Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Nicolae”, Liceul de artă ”I.Sima”, Liceul
Pedagogic ”Ghe. Șincai”, Liceul Tehnologic ”L. Rebreanu” Hida, Școala Gimnazială”T.
Crețu” Năpradea, Școala GimnazialăNr. 1 Agrij

2

Solidari Pentru O Lume Mai Bună

Asociația Plai Transilvan; Asociația APOSTOLI, Atena, Grecia

3

”PETALE-N VÂNT”

Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, Zalău
-

Proiect educativ propus pentru CAER
2016
4
,,Arată-mi INTEGRARE! Show me
INCLUSION”

Şcoala Gimnazială ,,Corneliu Coposu” Zalău; Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga”
Jibou; Biblioteca Judeteana I.S.Badescu Salaj in colaborare cu CSEI Simleu Silvaniei,
structura Speranta Zalau; Liceul Sportiv Avram Iancu, Zalau; Liceul de Arta Ioan
Sima, Zalau ; Şcoala Gimnazială Specială ,Filipeştii de Tîrg, jud. Prahova; Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă nr 1, Oradea; Scoala Gimnaziala Speciala Transilvania
Baciu, Cluj Napoca; Scoala Gimnaziala nr 21, Sibiu; Scoala Gimnaziala Speciala Baia
Mare; Sumter High School, Carolina de Sud, SUA

5

Zâmbetul Copilăriei

6

Învaţă Să Întinzi O Mână

ISJ Sălaj; Crucea Roşie Sălaj; Grădiniţa cu PN Nr. 8, Zalău;

7

Stop Adicţiilor Şi Violenţei

ISJ Sălaj; CJRAE Sălaj; Episcopia Sălajului

Proiect educativ propus pentru CAER
2016

- Clubul Copiilor Târgu Neamţ, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia-Mare.
- Liceul Teoretic „I.C. Drăguşanu” Victoria, Liceul Teoretic „Ioan Pascu” Liceul Tehnologic
„Ion Creangă” Curtici, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, Colegiul Naţional
Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina, Jud. Olt, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia
Turzii, Liceul Teoretic Carei, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău Jud. Sălaj,

8

Școala Corneliu Coposu,
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9

Proiect educativ inscris in CAEJ
2016
”Mănânc Sănătos, Cresc Frumos, Mă
Dezvolt Armonios”

10

,,Spectatori în Lumea Poveștilor,,

Şcoala Gimnazială Stremţ, Jud. Alba, Şcoala Gimnazială „George Topârceanu”
Bucureşti, Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu” Bucureşti, -Şcoala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu” Craiova, Jud. Dolj, Şcoala Gimnazială Uriu, Jud. Bistriţa-Năsăud,
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” Târgu Jiu, Jud.
Gorj, Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” Jud. Constanţa,. Şcoala Gimnazială „Petofi
Sandor” Coltău, Jud. Maramureş, Şcoala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, Jud. Maramureş
- Şcoala Gimnazială „Nichita Stănescu” Baia Mare, Jud. Maramureş, Şcoala Gimnazială
Baia Sprie-Structura Chiuzbaia, Jud. Maramureş, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir”
Oradea, Judeţul Bihor, Şcoala Gimnazială Nr. 25 Sibiu, Jud. Sibiu, Şcoala Gimnazială
Nocrich, Jud. Sibiu,Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Zalău, Şcoala Gimnazială
"Simion Bărnuţiu" Zalău, Gradiniţa cu P. N. Nr. 8 Zalău, , Asociaţia Partida Romilor „ProEuropa” Sucursala Sălaj,Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” Zalău, Jud. Sălaj,
- Liceul Tehnologic ,, Liviu Rebreanu,, Hida, Scoala 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,
Biblioteca județeană I.S. Bădescu Sălaj

11

,,Împreună de Crăciun’’

Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău

,,Șanse Egale”

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Zalău, Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj,
Primăria Municipiului Zalău, Casa Corpului Didactic, Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj, CJRAE Sălaj, Biblioteca Județeană ”Ioniță Scipione Bădescu”, Asociația
Învățătorilor Sălăjeni, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Asociația ,,Voiniceii”
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău, ISU Sălaj (SMURD), Unitatea Militară Nr.
01468 Șimleu Silvaniei
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău, C.S.E.I. Șimleu Silvaniei, structura
,,Speranța” Zalău

12

,,Despre Oameni,,

13

Nota 10 Pentru Sănătate! Învață să
Acorzi Primul Ajutor!

14

S.O.S. Limba Română!

15

Învaţă Să Întinzi O Mână

ISJ Sălaj; Crucea Roşie Sălaj; Grădiniţa cu PN Nr. 8, Zalău;

16

Biserica, Tinerii și Colindele

ISJ Sălaj; Episcopia Sălajului

17

Creangă și Amintirile Lui

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, Jud. Arad
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Mai Aproape de Copii Speciali. Sport
Fara Frontiere
Protocol de Colaborare
( Act. Snac)
Protocol de Colaborare
( Act. Snac)

21

Protocol de Parteneriat

22

O Șansă Pentru Fiecare

23

Proiectul Interjudețean ”Inimi Pentru
Inimi”
”Solidari Pentru O Lume Mai Bună”

24

25

Protocol De Colaborare
”Colindăm , Colindăm...”
Proiectul ”Împreună Pentru O Lume Mai
Bună”
”Copiii Lumii Împreună”
”Ajutăm, Ne Implicăm În Viața Socială”
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CSEI Simleu Silvaniei structura Speranta Zalau si Liceul Ped. GHE. SINCAI Zalau
C.S.EI.Șimleu Silvaniei structura ” Speranța” Zalău, Liceul Tehnologic ” Voievodul Gelu”
Zalău
C.S.EI.Șimleu Silvaniei, structura ” Speranța” Zalău, Școala Gimnazială Nr. 1 Hereclea
C.S.EI.Șimleu Silvaniei structura ” Speranța” Zalău, Școala Gimnazială Specială
Târgoviște
Școala Gimnazială ”Porolissum”Zalău,Școala Gimnazială”George Coșbuc” Zalău,Școala
Gimnazială ”M.Eminescu”Zalău,Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Zalău, Școala
Gimnazială Agrij, Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, Școala Gimnazială”Lucian
Blaga” Jibou, Școala Gimnazială”A. Mureșanu” Cehu-Silvaniei
Școala Gimnazială”Porolissum” Zalău, Școala Gimnazială”George Coșbuc” Zalău,Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Oradea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ȘimleuSilvaniei, Structura ”Speranța”Zalău
Centrul Școlar pt. Educație Incluzivă Șimleu-Silvaniei , Structura ”Speranța” Zalău și
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Zalău
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu-Silvaniei,Structura ”Speranța” Zalău
Școala Gimnazială”Porolossum”Zalău
Școala Gimnazială”George Coșbuc”Zalău

10.9. REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI FESTIVALURI DE ELEVII DE LA CSEI Șimleu Silvaniei în semestrul I al
anului şcolar 2015-2016
Nr.
Crt.
1.

Concurs
,, Sărbătoarea Crizantemelor”
concurs interjudețean de creație
plastică și literară, noiembrie 2015
ediția a V a, loc. Flămânzi

Numele Elevului

Profesor Coordonator

Lingurar Florina IV

Rezultate Obţinute
Premiul I

Prof. Rațiu Andreea
Mureșan David IV

Premiul II
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2.

,, Magia Toamnei” – concurs
interanțional de creație plastică ,
octombrie 2015, loc. Timișoara

3.

Proiect educaţional
„Sunt copil în România”

4.

5.

Concursul internaţional de creaţie
plastică şi abilitate manuală
,,Splendoarea Iernii prin Ochi de
Copil,,.
Concurs Interjudețean de creaţie
literară şi artístico-plastică
“Toamna prin ochi de copil”

6.

Concurs interjudeţean-Icoana Sf.
Andrei-Prilej de întâlnire

7.

Concurs National”Toamna un
cantec in culoare”

8.

9.

Toamna, bogăție și culoare –
concurs interjudețean de creație
plastică ediția a III a,
noiembrie2015, loc. Borca, jud.
Neamț
Festivalul Internațional ,, Nașterea
Domnului- Dar de Crăciun ,, ediția
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Muresan DavidIV
Moldovan Vestian VI-B
Zaha Alin Cătălin VI-B
Varga Raluca V
Boldijar Mariana VI-B
Boldijar Sorina VI-B
Balla Alexander VI-B

CAPITOLUL X
Prof. Rațiu Andreea
Prof. Balazs Monica
Prof. Tulbure Doina

Prof. Balazs Monica

Diplomă de
participare

Premiul III

Moldovan Vestian VI-B
Balla Alexander VI-B
Zaha Alin Cătălin VI-B

Prof. Balazs Monica

Moldovan Vestian VI-B
Ghiurca Eugen VI-B

Prof. Balazs Monica

Premiul I
Premiul I

Prof. Ciocmărean Ioan

Premiul II
Premiul III
Premiul I

Prof. Casapu Elena

Premiul I, Premiul II,
Premiul II, Premiul III

Lingurar Florina IV
Dani Cristian VIII-B
Moldovan Stelian X-P
Sălăjan Arabela VIII-A, Pop Amalia VIIIA, Talpă Gabriel VIII-A,
Lingurar Bianca VIII-A
Berki Stela III, Chiş Darius III, Mac
Sebastian III, Varga Luminiţa XI, Fekete
Damaris XI, Ghiurca Eugen VI-B,
Moldovan Vestian VI-B, Farcaş Cătălin
VIII-A, Pop Amalia-Mălina VIII-A, Jurcuț
Alexandru IV, Mureșan David IV, Eseg
Cristian III, Andras Samuel III, Csillag
Simona X-S, Sava Melinda X-S, Kis
Daniel V
Grup de elevi

Prof. Busuioc Lia Maria
Prof. Roş Stela, Prof.
Iambor Ivan, Prof. Faur
Mariana, Prof. Faragău
Voichiţa, Prof. Raţiu
Andreea, Prof. Perţe
Daniela, Prof. Fărcăşanu
Florentina, Prof. Tulbure
Doina
Prof. Roş Stela, Prof.
Tulbure Doina, Prof. Raţiu
Andreea, Prof. Faur

Premiul I, Premiul II,
Premiul I, Premiul I,
Premiul II, Premiul I,
Premiul I, Premiul
II,Premiul II, Premiul
I, Premiul II, Premiul
III, Premiul III,
Premiul II, Premiul II,
Premiul II
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a VIII a decembrie 2015 , loc.
Oradea

10.

Concurs interjudețean,
,,Anotimpuri,, creație plastică
ediția I , loc. Simleu Silvaniei
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Mariana, Prof. Iambor Ivan,
Prof. Pavel Florica
Prof. Faragău Voichiţa
Prof. Haiduc Mihaela
Prof. Casapu Elena
Prof. Perţe Daniela
Prof. Fiţ Gabriela
Prof. Roman Ramona
Prof. Fărcăşanu, Florentina,
Prof. Balazs Monica,
Prof.Ciocmărean Ioan
Prof. Busuioc Lia Maria,
Mac Ştefan III, Vasoc George III,
Prof. Roş Stela, Prof.
Sălăjean Arabela VIII-A, Moldovan
Faragău Voichiţa, Prof. Faur
Vestian, Dani Cristian VIII-B, Rezmiveş
Mariana, Prof. Haiduc
Mădălina VIII-B, Peter Krisztian I, Balasa
Mihaela, Prof. Perţe
Marius I, Moldovan Micoleta VI-A,
Daniela, Prof. Roman
Lăcătuş Gabriela VI-A
Ramona, Prof. Fiţ Gabriela

Premiul II

Premiul II, Premiul I,
Premiul I, Premiul II,
Premiul I, Premiul III,
Premiul II, Premiul III,
Premiul I, Premiul II

Structura CSEI „Speranța” Zalău

Nr.
crt
1.

Grup/elev
Sabou Ionut

Clasa
III B

2.

Serban Andrei

III B

3.

Ciorba Daniela

III B

Concurs/
Festival
Festival Cultural National ”BOGATIILE TOAMNEI”, ed VII-a,
Oradea
Festival Cultural National ”BOGATIILE TOAMNEI”, ed VII-a,
Oradea

Premii

Coordonator

mentiune

Pop Iulia

mentiune

Pop Iulia

Festival Cultural National ”BOGATIILE TOAMNEI”, ed VII-a,
Oradea

mentiune

Pop Iulia
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4.

Lingurar Argentina

III B
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Proiect Interjudețean „INIMI PENTRU INIMI,, ed. VIII-a, organizat
cu ocazia Zilei Internaționale A Persoanelor Cu Dizabilități, 3
Decembrie 2015, Oradea
Proiect Interjudețean „INIMI PENTRU INIMI,, ed. VIII-a, organizat
cu ocazia Zilei Internaționale A Persoanelor Cu Dizabilități, 3
decembrie 2015, Oradea
Proiect Interjudețean „INIMI PENTRU INIMI,, ed. VIII-a, organizat
cu ocazia Zilei Internaționale A Persoanelor Cu Dizabilități, 3
decembrie 2015, Oradea
Festivalul Internațional „NAȘTEREA DOMNULUI,, - DAR DE
CRĂCIUN, ed a-VIII-a, 9 decembrie 2015, Oradea.

CAPITOLUL X
diplomă de
participare

Pop Iulia

diplomă de
participare

Pop Iulia

diplomă de
participare

Pop Iulia

Premiul II

Pop Iulia
Prof. Petrice
Viorela
Prof. Petrice
Viorela
Prof. Petrice
Viorela
Prof. Petrice
Viorela
Prof. Petrice
Viorela
Timoc
Rusandra

5

Sabou Ionuț

III B

6

Lingurar Paula

III B

7

Clasa IIIB

III B

8

Bogdandi David

IV A

Festivalul Cultural Internațional ”Bogățiile Toamnei” Oradea

Mențiune

9

Lingurar Florina

IV A

Festivalul Cultural Internațional ”Bogățiile Toamnei” Oradea

Mențiune

10

Lăcătuș Octavian

IV A

Festivalul Cultural Internațional ”Bogățiile Toamnei” Oradea

Mențiune

11

Varga Laviniu

IV A

12

Bogdandi David

IV A

13

Varga Alex

Gradinita

14

Kereji Daniel

15

Lăcătuş Timea
Grebenar Florica

Gradinita

16

Covaciu Simion

VI

Gradinita

Proiect Interjudețean ”INIMI PENTRU INIMI”, Ediția a VIII-a 2015,
Oradea
Proiect Interjudețean ”INIMI PENTRU INIMI”, Ediția a VIII-a 2015,
Oradea
Concursul Interjudeţean de creaţie plastică „ TOAMNĂ BOGĂŢIE
ŞI CULOARE” ediţia a III-a
Concursul Interjudeţean de creaţie plastică „ TOAMNĂ BOGĂŢIE
ŞI CULOARE” ediţia a III-a
Festivalul Internaţional „NAŞTEREA DOMNULUI, DAR DE
CRĂCIUN” ediţia a VIII-a
„Icoana Sf. Andrei-Prilej de întâlnire”

Premiul I
Premiul I
Locul I
Locul I
Locul II
Premiul I

Timoc Rusandra
Timoc
Rusandra
Ciocmărean
Ioan
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CAPITOLUL XI

CAPITOLUL XI
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Analiza multi-dimensională a conceptului privind educaţia cetăţeanului din
perspectiva politicilor democratice, incluzive şi participative reclamă regândirea,
reconceptualizarea şcolii, în corelație 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 fiecăruia.
11.1OBIECTIVE ŞI DIMENSIUNI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBILE MATERNE
(MAGHIARĂ, SLOVACĂ, GERMANĂ):
 Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale, eficientizarea demersului
managerial;
 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 educţionale 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
11.2 DATELE STATISTICE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR
NAŢIONALE
Învăţământul cu predare în limba maghiară reprezintă un sistem bine organizat de
unităţi şi secţii, cu cadre didactice şi de management din rândul minorităţii maghiare,
cuprinzând elevi care doresc să înveţe în limba maternă. Răspândirea geografică a
învăţământului în limba maghiară la nivelul judeţului Sălaj este destul de echilibrată,
excepţie fiind zona Hida-Ileanda.
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Slovacii şi-au păstrat identitatea lingvistică, etnică, culturală şi spirituală datorită
învăţământului. Reţeaua şcolară este stabilă, fiind formată din grădiniţe, şcoli primare şi o
şcoală gimnazială. Şcolile în limba slovacă se regăsesc în satul Făgetu, comuna Plopiş şi
satul Tusa (Dealul Corbului).
Studiind datele din recensământul populaţiei în judeţul Sălaj se remarcă numărul
foarte mic de etnici germani. Astfel, existenţa secţiei germane în judeţ se explică prin
satisfacerea cerinţei comunităţii de a beneficia de oportunitatea învăţării limbii germane ca
limbă maternă. Secţia germană este reprezentată în reţeaua şcolară sălăjană de clasele
de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău din anul 1993, realizându-se extinderea
învăţământului de limbă germană până la clasele liceale în cadrul Liceului Pedagogic
„Gheorghe Şincai” Zalău.
Evoluţia datelor statistice privind şcolarizarea copiilor înscrişi la clase cu predare în
limba minorităţilor naţionale se prezintă astfel:
Starea învățământului sălăjean

Limba de
predare

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

maghiară

8032

7793

7583

7504

7379

7253

slovacă

116

121

125

112

115

101

germană

180

217

242

214

231

227

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 3 locații însumând un număr de 46 elevi la ciclul gimnazial (3
grupe) și 9 elevi la învățământ profesional (o grupă).
De asemenea s-a menținut studiul limbii materne rromani în 6 locații cu 484 elevi
din ciclul primar și 167 elevi de clase gimnaziale. Cadrele didactice au fost formate la
universităţile din Bucureşti, Cluj Napoca şi prin cursuri de vară. Încă din anii 1990
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, în parteneriat cu diferite organizaţii
neguvernamentale, a elaborat instrumente de lucru (programe, manuale, materiale
didactice auxiliare) primite de fiecare unitate şcolară pentru însuşirea limbii rromani.
11.3 ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢIIEDUCAȚIONALE
a) Resurse umane
Cultivarea limbii și literaturii materne este fundamentată și dezvoltată în școală.
Suntem convinși, că nivelul educației și performanța este determinată în mare
măsură de personalitatea dascălului, de pregătirea profesională și pedagogică al acestuia.
Din 37 catedre de limba și literatura maghiară, 32 sunt sunt ocupate de profesori
titulari și 5 de profesori suplinitori (1 necalificat).
Dacă formarea iniţială a personalului didactic cuprinde o pregătire psihologică și o
pregătire pedagogică de bază, următorul pas este susţinera examenului de definitivare în
invătămănt. În acest an școlar s-au prezentat și au obținut note bune la acest tip de
examen 4 profesori. Pregătirea de specialitate, metodică, psiho-pedagogie continuă prin
examenul de grad didactic II- 3 dascăli (o notă de 10) și examenul de gradul I- o
profesoară.
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
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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.
În acest sens 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 participat la 6 cursuri de
perfecționare și au organizat un simpozion științific (a III-a ediție).
La învățământul în limba slovacă, problema încadrării cu profesor de limbă
maternă este rezolvată prin detașarea unei persoane calificate din Slovacia, ca urmare a
parteneriatul multianual semnat între ministerele învățământului a celor două țări.
Cadrele didactice din învățământul în limba germană participă la cursuri de
formare și perfecționare sub îndrumarea centrelor metodice naționale din România și
Germania.
Doi dintre profesorii de limba rromani sunt calificați, dar mai sunt necesari încă
trei profesori, deoarece orele sunt predate de suplinitori necalificați absolvenți ai cursurilor
de vară organizate anual.
Starea învățământului sălăjean

b) Concursuri și olimpiade școlare
An de an, la etapa pe școală a olimpiadei de limba şi literatura maternă participă un
număr mare de elevi din clasele V-XII. În acest an școlar etapa județeană a olimpiadei de
limba şi literatura maternă s-a organizat în data de 5 martie: limba şi literatura maghiară
„Mikes Kelemen” la Liceul Reformat „Wesselényi” Zalău, limba și literatura germană la
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău, limba și literatura slovacă la Școala
Gimnazială Nr.1 Făgetu și limba rromani la Școala Gimnazială ” Petre Hossu” Cheud.
În luna decembrie, un procent de 85% dintre elevii de gimnaziu de la clasele cu
predare în limba maghiară au participat la etapa pe şcoală a Concursului Naţional de
Ortografie ”Simonyi Zsigmond”. Concurenții se pregătesc pentru etapa județeană care va fi
organizată la Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu.” Zalău în data de 19 martie 2016.
Concursurile școlare la care au participat elevii claselor primare de la secția
maghiară
Etapa județeană
Etapa națională
Denumire concurs locul locul locul
Premiu locul locul locul
M
M
I
II
III
special
I
II
III
Concursul de
interpretare de povești
„Kriza János"

3

2

2

6

2

0

1

0

Concursul naţional
"Mesék szárnyán"

1

1

1

0

0

0

0

0

Concursul de
interpretare de cântece
populare maghiare
„Őszirózsa”

4

5

5

7

1

Concursul de citire
expresivă ”Boér Miklós”

2

2

2

13

0

Concursul de povești
”Benedek Elek-Égig érő
fa”

3

3

3

6

2

In memoriam Ady Endre

2

2

2

2

0
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Concursurile naționale/ interjudețene/ județene organizate în semestrul I de unitățile
de învățământ cu predare în limba maternă sunt:
a) în limba maghiară
- Concursul Național de Teatru pentru elevi ”Padif” – Liceul Tehnologic
”Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei,
- Concurs de recitare ”Ady Endre”- Colegiul Naţional „Silvania” Zalău,
- Concurs de recitare ”Vörösmarty Mihály” - Liceul Tehnologic „O Goga” Jibou,
- Concurs de recitare ”Arany János” - Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău,
- Concurs de povestire Benedek Elek - Égig érő fa- Şcoala Gimnazială
„Gyulaffy L.” Cehu Silvaniei,
b) în limba slovacă
- Concursul de Cântece Slovace ,, Cez Nadlak Je…,,- etapa internațională,
Școala Gimnazială Făgetu
- Concurs „Toamna prin ochii de copil”- Școala Gimnazială Făgetu
Starea învățământului sălăjean

11.4 Proiecte, parteneriate și activităţi extraşcolare
Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor considerăm importantă
participarea lor la activităţi extracurriculare, extraşcolare. Şcoala poate deţine un rol major
în păstrarea spiritului de libertate şi toleranţă al tinerei generaţii. Aceasta trebuie să îi
înveţe pe tineri să convieţuiască într-o societate deschisă şi liberă, fundamentată pe
autoritatea valorilor împărtăşite. Astfel se explică și multitudinea şi diversitatea proiectelor,
parteneriatelor și activităților extrașcolare,dintre care amintim:
- Proiect județean ” Mosolyogjunk együtt” / ”Să zâmbim împreună!”, parteneriat între
Școala Gimnazială Jebuc, Școala Gimnazială Borla, Şcoala Gimnazială „M.Eminescu”
Zalău, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuțiu.” Zalău, Şcoala Gimnazială Nr.1 Panic, Şcoala
Gimnazială Nr.1 Borla, Şcoala Gimnazială Nr.1 Pericei, Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga”
Crasna, Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag, Şcoala Gimnazială Nr.1 Deja.
-Proiect județean ”Prietenie multiculturală”, Şcoala Gimnazială „Simion
Bărnuțiu.” Zalău, Şcoala Gimnazială Nr.1 Vîrșolț
- Proiect de parteneriat educațional : In amintirea lui Ady Endre, Liceul Tehnologic
Nr.1 Sărmășag
-GIVE ME 5-Concurs de desen inițiat de Comisia Europeană, Şcoala Gimnazială
Nr.1 Ip
- Proiect educaţional „Împreună pe tărâmul tradiţiilor”, Şcoala Gimnazială
„M.Eminescu” Zalău
- Simpozion interjudeţean /regional – „Posibilităţi de dezvoltare a personalităţii
copilului prin ateliere de creaţie şi dramatizare”- Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Zalău
- Őszirózsa- Concurs de cântece populare maghiare, Școala Gimnazială ” Báthory
István” Șimleu Silvaniei
-Proiect de parteneriat educațional cu liceele reformate din Szentendre, Oradea,
Satu Mare- Zilele Ady la Zalău, Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalău
-Proiect de parteneriat educațional cu liceul din Hódmezővásárhely, Liceul Reformat
”Wesselényi” Zalău
-vizită la muzee, Biblioteca Județeană, vizionarea unor spectacole de teatru la Cluj
Napoca (Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, Colegiul Național ”Silvania” Zalău,
Liceul Reformat ”Wesselényi” Zalău ) sau Budapesta (Liceul Tehnologic
”Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei).
Elevii de la secția germană-Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău , în
semestrul I, a organizat trei activități mai mari: Oktoberfest – ziua recoltei (185 elevi),
Laternanfest- ziua felinatelor (105 elevi) și Proiect interjudeţean: „Prietenie
interculturală” (4 clase de a IV-a, total elevi 70)
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Proiectele elevilor slovaci, de la Școala Gimnazială Făgetu, sunt orientate spre
păstrarea tradițiilor și obiceiurilor : Obiceiuri de toamnă-Balul cartofului, ,, Inaugurarea
casei memoriale slovăceşti” Muzeul Ligia Bodea Iaz, Festivalul folcloric pentru copii –
Aleşd ș.a.
11.5 Integrarea copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv educativ
Educaţia de bază şi cea secundară au scopul de a-i sprijini pe tineri în descoperirea
şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi fizice, necesare fie
continuării studiilor, fie integrării armonioase în viaţa societăţii.
Având în vedere Strategia privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Sălaj a realizat numeroase activităţi specifice menite atingerii
obiectivelor propuse în sensul egalizării şanselor în educaţie, combaterea segregării şi
discriminării, realizarea unui mediu incluziv în unităţile şcolare.
a) popularizarea posibilității şi necesităţii formării de cadre didactice şi de mediatori şcolari
rromi, realizat parțial având în vedere necesitățile comunităților;
b) formarea în domeniul educației incluzive a cadrelor didactice nerome, care predau la
clase majoritare de rromi;
c) implementarea proiectelor ce vizează obiectivele propuse în strategie
d) atragerea şi identificarea persoanelor care au abandonat şcoala şi doresc să se înscrie
la cursuri tip “A doua şansă” sau recuperare şcolară;
Cel mai cuprinzător proiect la nivelul județului, finalizat în semestrul I, este proiectul
”Educaţia –punctul de plecare pentru fiecare drum de success! “ cu două activități
importante: programul A doua șansă – 15 grupe și remediere școlară- 10 grupe. Unitățile
de învățământ participante la acest proiect au fost: Școala Gimnazială Nr. 1 Bobota,
Școala Gimnazială Nr. 1 Buciumi, Școala Gimnazială Szikszai Lajos Șamșud, Școala
Gimnazială ”Traian Crețu” Năpradea (Cheud), Liceul Tehnologic Nr.1 Sîg (Mal 2), Școala
Gimnazială Nr. 1 Valcău, Școala Gimnazială Nr. 1 Fildu de Mijloc, Școala Gimnazială Nr. 1
Pusta, Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu, Școala Gimnazială Someș Odorhei, Liceul
Tehnologic Nr.1 Ileanda, Școala Gimnazială ”A. Mureșanu” Cehu Silvaniei.
Unitățile de învățământ, cu mulți elevi rromi, au implementat și alte proiecte având
ca scop reducerea fenomenului de abandon și ridicarea calității procesului instructiveeducativ. Astfel, Școala Gimnazială Nr.1 Pustă a participat și la proiectul: EDUCAȚIA ȘANSA UNUI VIITOR MAI SIGUR cu două programe ”Școală după școală” și ”A doua
șansă”. Proiectul a fost destinat elevilor din clasele I-V (35 elevi), a fost implementat de
Fundația Pentru Educație având ca parteneri: - Asociația Psitek, Asociația Șanse Egale și
Instituto Formazione Operatori Aziendali –România. Proiecte educaționale destinate
copiilor rromi au fost realizate și de Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna, Şcoala
Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău, Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiș, Şcoala Gimnazială Nr.1
Pericei.
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PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectivele şi priorităţile M.E.N.C.S. 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 precum şi finanţarea învăţământului
preuniversitar de stat sunt componente esenţiale ale politicilor de modernizare şi
perfecţionare a actului educaţional.
12.1 PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DIN BUGETUL MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
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 7175 pachete de rechizite şcolare în valoare de 183.307 lei,
aferente anului şcolar 2015-2016, 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 2015 au fost repartizate un număr de 18 microbuze şcolare, astfel
încât parcul de maşini la nivelul judeţului, necesar transportului elevilor este de 100
microbuze şcolare. Din totalul de 100 microbuze şcolare, 49 microbuze sunt înmatriculate
de unităţile de învăţământ şi 51 microbuze sunt înmatriculate de primării.
12.2 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 care ocupă asemenea şcoli.
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 4 grădiniţe noi, iar 8 grădiniţe vor fi
reabilitate – modernizate, astfel:

Pag 146 / 153

Starea învățământului sălăjean
Tip grădiniţe

Semestrul I
An școlar 2015-2016

CAPITOLUL XII

Număr total grădiniţe

Grădiniţe noi

4

Reabilitare
grădiniţe

8

TOTAL

12

Grădiniţa PN Cheud -3 grupe
Grădiniţa PN Sărmăşag – 3 grupe
Grădiniţa PN Ip – 4 grupe
Grădiniţa PP Crasna – 4 grupe
Grădiniţa PP Cehu Silvaniei
Grădiniţa PN Nuşfalău
Grădiniţa PN Camăr
Grădiniţa PN Buciumi
Grădiniţa PN Gîrbou
Grădiniţa PN nr.2 Jibou
Grădiniţa PN Bobota
Grădiniţa PN Ileanda

La această dată documentațiile tehnice de execuție sunt finalizate. A avut loc licita ția
de execuție pentru Grădinița cu Program Normal Ip, urmează ca în 2016 să înceapă și să
se finalizeze lucrările de execuție.
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.
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FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR
13.1 Programul “Bani de liceu” – acest program naţional de protecţie socială 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
Licee teoretice
Licee tehnologice
Licee vocaționale
TOTAL

Număr de beneficiari
Sem. I, an şcolar 2015-2016
Învăţământ liceal
63
335
41
439

Total sume plătite lei
42.651
224.917
27.757
295.325

13.2 Bursa Profesională – 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
Sem. I, an şcolar 2015-2016

Total sume plătite
(lei)

Burse profesionale

929

657711

13.3 Decontarea transportului elevilor - semestrul I, an şcolar 2015-2016
Baza legală

Număr beneficiari

Total sume plătite (lei)

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

2957

616897

13.4 Manuale şcolare
Stadiul achiziţionării manualelor şcolare este 97%.
Contractele pentru achiziţionarea manualelor în anul şcolar 2015-2016 au fost
încheiate de către ISJ Sălaj.
Suma alocată MECS –
lei

Suma contractată lei

Număr de edituri

149610

144897.49

15

13.5 Programul ”Lapte Corn”
Informațiile cu privire la beneficiarii programului lapte-corn, pe parcursul primului
semestru al anului şcolar 2015-2016, sunt redate în tabelul de mai jos:
Număr beneficiari la sfârşitul semestrului I al
Număr beneficiari septembrie 2015
anului şcolar 2015 - 2016
Preşcolar

Primar

Gimnazial

Preşcolar

Primar

Gimnazial

4718

11071

9608

4729

11037

9256
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RELAȚII PUBLICE-COMUNICARE
14.1 CONSIDERAȚII GENERALE
Relația de comunicare cu mass-media sălăjeană a devenit una oficială, în
septembrie 2012, când a fost desemnat un purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj, în persoana inspectorului şcolar pentru limba şi literatura română, Marcel
Lucaciu. Rolul mijloacelor audio-vizuale a devenit unul foarte important, în societatea
contemporană, societate care mizează mult pe informaţie. Conducerea Inspectoratului
Școlar Județean și-a propus, astfel, o comunicare deschisă şi eficientă cu presa, o
informare promptă și corectă a opiniei publice cu privire la activitățile desfășurate în
învățământul sălăjean, atât în școli (proiecte, parteneriate educaționale, lectorate cu
părinții etc.), cât și la nivel de inspectorat ( inspecții școlare generale, inspecții tematice,
simularea Examenelor Naţionale, organizarea şi desfăşurarea Examenelor Naționale, a
olimpiadelor și a concursurilor școlare, mobilitatea personalului didactic, perfecționarea
cadrelor didactice ș.a.). De asemenea, s-a urmărit popularizarea exemplelor de bună
practică, a activităților din cadrul „Zilelor Învățământului Sălăjean” (Lansări de cărţi ale
profesorilor, Gala Olimpicilor, Felicitarea Cadrelor Didactice Pensionare etc.), a
rezultatelor deosebite pe care elevii și profesorii le-au obținut, la diferite competiții școlare
interjudeţene, naţionale şi internaţionale.
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj își dorește, în continuare, ca Școala sălăjeană
și activitatea ei să fie reflectate, în presă, obiectiv și nepărtinitor, pentru ca atât elevii, cât și
părinții să aibă o imagine reală şi corectă asupra a ceea ce se petrece în învățământ.
14.2 ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE CU REPREZENTANȚII MASS-MEDIA
În semestrul I al anului școlar 2015-2016, la fel ca în anii precedenți, la sediul
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, în Sala de ședințe, 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 . A devenit o regulă ca informațiile prezentate să
fie transmise, ulterior, în format electronic, tuturor ziarelor și televiziunilor locale. Orice știre
importantă a constituit subiectul unui comunicat de presă ori al unei noi conferințe de
presă la care, alături de purtătorul de cuvânt, au fost prezenți inspectorul școlar general,
inspectorul școlar general adjunct sau un inspector școlar, în funcție de tema abordată.
În total, au avut loc 8 conferinte de presă, s-au transmis 22 comunicate de presă și
i-au fost furnizate mass-mediei peste 30 de știri (multe dintre ele, de ultimă oră).
Purtătorul de cuvânt, inspectorul școlar general, inspectorii școlari generali adjuncți,
inspectoriul școlar pentru resurse umane au fost invitați și au participat la emisiuni, în
direct, la „Sălăjeanul TV” și la „Radio Transilvania”. În cadrul acestor emisiuni au fost
dezbătute aspecte din învățământul sălăjean ( pregătirea elevilor capabili de performanță,
simulările Examenelor Naționale, evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, propunerile
de modificare a planului-cadru la clasele V-VIII, concursul unic de titularizare a cadrelor
didactice, definitivarea în învățământ, calendarul mobilităţii personalului didactic ș.a).
În semn de apreciere şi mulţumire pentru buna colaborare, Inspectoratul Şcolar a
acordat diplome de excelenţă mass-mediei în cadrul tradiţionalei manifestări “Gala Presei
Sălăjene”(decembrie 2015).
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14.3 MĂSURI PROPUSE PENTRU REFLECTAREA OBIECTIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SĂLĂJEAN ÎN MASS-MEDIA
Reflectarea obiectivă a învățământului sălăjean a fost și va rămâne o prioritate a
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în relația de comunicare și de colaborare cu massmedia. Câteva propuneri ar putea fi benefice, în acest sens, dar ele sunt totodată şi
norme de conduită pe care toţi cei implicaţi în procesul de comunicare trebuie să le
respecte:
 înspectorul 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 naţionale, proiecte 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 articolele sau ştirile 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, fără alte comentarii
tendenţioase ce însoţesc, din păcate, acest drept;
Nu în ultimul rând, reflectarea obiectivă ține de responsabilitatea și profesionalismul
fiecărui jurnalist, care trebuie să se documenteze, mai întâi, pentru a nu dezinforma
cititorii. Important este ca el, jurnalistul, să nu confunde știrea cu articolul de opinie, să
acorde o atenție specială surselor consultate, pluralismului de opinie, prezentării veridice
a faptelor și - mai ales! - utilizării unui limbaj decent și corect, în conformitate cu normele
actuale ale limbii române.
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