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STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
An şcolar 2014-2015

„Educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a
schimba lumea.”
(Nelson Mandela)
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 2014-2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi-a proiectat şi
organizat activitatea, urmărind aplicarea și a 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 concrete în 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 2014-2015, cu
modificările și completările ulterioare;
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;
OMEN nr.4431/2014 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a
evaluării naţionale pentru absolvenții claselor a VIII-a în anul şcolar 2014-2015;
OMEN.nr.5144/2014 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 2014-2015;
OMEN.nr.5123/2014 privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale la finalul
claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2014-2015;
OMEN.nr.4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului național de
bacalaureat 2015;
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;
OMEN.NR. 3637/2014 privind structura anului şcolar 2014 - 2015;
OMEN nr.4432/2014-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 ;
OMEN.nr.4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind aprobarea
gradației de merit în învățământul preuniversitar;
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. 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 achizitii 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.
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CAPITOLUL II
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE
FUNCŢIONEAZĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
În anul şcolar 2014 – 2015, structura reţelei şcolare
următoarele imagini statistice:

se concretizează în

2.1. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2014-2015
grădiniţe
Total unităţi de
învăţământ - 409

Număr unităţi
204

şcoli primare

92

şcoli gimnaziale

87

colegii

4

licee

19

școli postliceale

1

învăţământ special

2

2.2. UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Număr de unități cu personalitate juridică în anul școlar 2014-2015
Mediul rural
Tip unități de învățământ

Licee

Școli gimnaziale

Grădinițe
Total unități din mediul
rural

TOTAL unități pe judeţ

Mediul urban
Număr

8

54

0

62

Tip unități de învățământ

Număr

Colegii

4

Licee

11

Școli postliceale

1

Școli gimnaziale

13

Grădinițe

14

Palate/ cluburi ale copiilor

4

Unități de învățământ special

1

Club sportiv școlar

1

ISJ, CCD, CJRAE, CJExcelență

4

Total unități din mediul urban

53

115
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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

TOTAL

Nivel
profesional

Nivel liceal

Nivel
postliceal

Nr.
grupe

Nr.
preș
colari

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Grupe
clase

Preșcolari/
elevi

15

16

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL – ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, MEDIUL RURAL - 54 PJ
Școala
Gimnazială Nr. 1
Agrij

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

Școala
Gimnazială Nr. 1
Bălan

Școala Primară Răstolțu
Deșert
Grădinița cu Program Normal
Agrij

3

51

5

84

4

62

12

197

1,5

39

4

52

4

60

9,5

151

1

19

2

31

3

50

6

100

2

36

4

64

4

60

10

160

6

87

12

179

8

159

26

425

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

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

3

39

4

59

4

68

11

166

3

37

4

53

2

32

9

122

6

100

12

223

8

160

26

483

4

51

6

92

4

97

14

240
Pag 8 / 185

_______

An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean
”Simion
Bărnuțiu” Bocșa

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

Școala
Gimnazială Nr. 1
Buciumi

Școala
Gimnazială Nr. 1
Camăr
Școala
Gimnazială Nr. 1
Carastelec
Școala
Gimnazială Nr. 1
Chieșd

CAPITOLUL II

Școala Primară Sălăjeni
Grădinița cu Program Normal
Sălăjeni
Grădinița cu Program Normal
Câmpia
Grădinița cu Program Normal
Borla

3

56

5

71

4

55

12

182

4

63

9

125

7

91

20

279

4,5

72

8

121

4

87

16,5

280

Grădinița cu Program Normal
Camăr

3

51

6

77

6

83

15

210

Grădinița cu Program Normal
Carastelec

3

48

3

44

3

42

9

134

6

105

8

147

6

128

20

380

Școala Primară Bozieș
Grădinița cu Program Normal
Boghiș
Grădinița cu Program Normal
Bozieș
Grădinița cu Program Normal
Buciumi
Școala Primară Sângiorzu
de Meseș
Grădinița cu Program Normal
Sângiorzu de Meseș
Grădinița cu Program Normal
Bodia
Școala Primară Bogdana
Grădinița cu Program Normal
Bogdana

Școala Primară Sighetu
Silvaniei
Grădinița cu Program Normal
Chieșd
Grădinița cu Program Normal
Sighetu Silvaniei
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean
Școala
Gimnazială
”Horea” Cizer
Școala
Gimnazială Nr. 1
Coșeiu

Școala
Gimnazială
”Marcus
Aurelius” Creaca

Școala
Gimnazială Nr. 1
Cristolț

Școala
Gimnazială
”Vasile Breban”
Crișeni

Grădinița cu Program Normal
Nr. 1 Cizer
Grădinița cu Program Normal
Coșeiu
Școala Primară Chilioara
Școala Gimnazială Archid
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

CAPITOLUL II

2

61

5

100

4

88

11

249

2

30

4

49

4

46

10

125

5

80

8

105

6

97

19

282

2

29

4

33

2

30

8

92

4

66

7

91

2

39

13

196
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

Școala
Gimnazială Nr. 1
Cuzăplac

Școala
Gimnazială Nr. 1
Dobrin

Grădiniţa cu Program Normal
Cristur – Crișeni
Grădiniţa cu Program Normal
Cuzăplac
Şcoala Primară Petrindu
Grădiniţa cu Program Normal
Petrindu
Şcoala Primară Tămaşa
Grădiniţa cu Program Normal
Tămaşa
Grădiniţa cu Program Normal
Dobrin
Şcoala Primară Verveghiu
Grădiniţa cu Program Normal
Verveghiu
Şcoala Primară Doba
Grădiniţa cu Program Normal
Doba
Scoala Primară Sîncraiu
Silvaniei

CAPITOLUL II

3

47

7

82

4

57

14

186

4

51

7

74

2

37

13

162

2

42

7

104

4

62

13

208

4

55

7

88

3

44

14

187

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

Grădiniţa cu Program Normal
Fildu de Sus
Şcoala Primară Fildu de Jos
Grădiniţa cu Program Normal
Fildu de Jos
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

Școala
Gimnazială Nr. 1
Gîrbou

Școala
Gimnazială
”Avram Iancu”
Halmășd

Școala
Gimnazială Nr. 1
Hereclean

Şcoala Primară Tetişu
Grădiniţa cu Program Normal
Tetişu
Grădiniţa cu Program Normal
Gîrbou
Şcoala Primară Călacea
Şcoala Primară Popteleac
Grădiniţa cu Program Normal
Popteleac
Grădiniţa cu Program Normal
Halmăşd
Şcoala Primară Drighiu
Şcoala Primară Aleuş
Grădiniţa cu Program Normal
Aleuş
Şcoala Primară Cerîşa
Grădiniţa cu Program Normal
Cerîşa
Grădiniţa cu Program Normal
Hereclean
Şcoala Primară Badon
Grădiniţa cu Program Normal
Badon
Grădiniţa cu Program Normal
Panic

CAPITOLUL II

3

49

6

83

4

79

13

211

4

78

9

123

4

88

17

289

2

21

3

32

2

34

7

87

4

59

8

89

6

70

18

218

4

77

9

129

7

101

20

307

Şcoala Primară Dioşod
Școala
Gimnazială Nr. 1
Panic

Grădiniţa cu Program Normal
Dioşod
Şcoala Gimnaziala Guruslău

Școala
Gimnazială Nr. 1
Horoatu Crasnei

Grădiniţa cu Program Normal
Guruslău
Grădiniţa cu Program Normal
Stârciu
Şcoala Gimnazială Stîrciu
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

Școala
Gimnazială Nr. 1
Ip

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
Grădiniţa cu Program Normal
Cosniciu de Sus

CAPITOLUL II

7

111

11

171

16

194

34

476

3

38

4

60

3

51

10

149

3

36

4

34

2

38

9

108

5

63

7

108

4

62

16

233

Şcoala Gimnazială Zăuan
Grădiniţa cu Program Normal
Zăuan
Grădiniţa cu Program Normal
Letca
Şcoala Primară Cozla
Școala
Gimnazială Nr. 1
Letca

Școala
Gimnazială Nr. 1
Lozna

Grădiniţa cu Program Normal
Cozla
Grădinița cu Program Normal
Purcăret
Şcoala Primară Lemniu
Grădiniţa cu Program Normal
Lemniu
Grădiniţa cu Program Normal
Lozna
Şcoala Primară Valea
Loznei
Grădinița cu Program Normal
Valea Loznei
Şcoala Primară Cormeniş

Școala
Gimnazială Nr. 1
Marca

Grădiniţa cu Program Normal
Marca
Şcoala Primară Leşmir
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program Normal
Leşmir
Şcoala Primară Şumal
Grădiniţa cu Program Normal
Şumal
Grădiniţa cu Program Normal
Porţ
Grădiniţa cu Program Normal
Măerişte
Şcoala Primară UileacuȘimleului
Grădiniţa cu Program
Normal-Uileacu Șimleului
Școala
Gimnazială Nr. 1
Măeriște

Școala
Gimnazială Nr. 1
Aghireș

Școala
Gimnazială Nr. 1
Mirșid

Şcoala Primară Doh
Şcoala Primară Criştelec

4

67

9

98

7

98

20

264

5

63

9

110

6

78

20

251

4

81

6

96

4

78

14

255

Grădiniţa cu Program Normal
Criştelec
Şcoala Gimnazială
Giurtelecu-Șimleului
Grădiniţa cu Program Normal
Giurtelecu-Șimleului
Grădiniţa cu Program Normal
Aghireş
Şcoala Gimnazială
Meseşenii de Sus
Grădiniţa cu Program Normal
Meseşenii de Sus
Şcoala Primară Meseşenii
de Jos
Grădiniţa cu Program Normal
Meseşenii de Jos
Grădiniţa cu Program Normal
Mirşid
Şcoala Primară Moigrad
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

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

74

9

140

8

139

22

353

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

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

6

131

14

212

11

190

31

533

8

154

8

144

8

155

24

453

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

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei
Grădinița cu Program Normal
Bădăcini
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

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

5

100

11

135

8

126

24

361

3

44

4

66

4

58

11

168

7

101

11

165

5

118

23

384

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
Şcoala Primară Păuşa
Grădiniţa cu Program Normal
Păuşa
Şcoala Primară Poarta
Sălajului
Grădiniţa cu Program Normal
Poarta Sălajului
Şcoala Primară Chichişa
Grădiniţa cu Program Normal
Chichişa
Grădiniţa cu Program Normal
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Romita

Școala
Gimnazială Nr. 1
Rus

Şcoala Primară Romita
Grădiniţa cu Program Normal
Rus
Grădiniţa cu Program Normal
Buzaş

2,5

31

3

41

3

48

8,5

120

Grădiniţa cu Program Normal
Fîntînele-Rus

Școala
Gimnazială Nr. 1
Șimișna

Grădiniţa cu Program Normal
Şimişna

1

20

3

46

3

39

7

105

Școala
Gimnazială ”Petre
Dulfu” Sălățig

Grădiniţa cu Program Normal
Sălăţig
Şcoala Primară Noţig
Grădiniţa cu Program Normal
Noţig

2

26

3

47

3

44

8

117

Școala
Gimnazială Nr. 1
Deja

Grădinița cu Program Normal
Deja

2

35

5

64

4

55

11

154

2

45

5

75

4

60

11

180

5

77

10

136

6

110

21

323

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
Grădiniţa cu Program Normal
Someş Odrohei

Școala
Gimnazială
”Vasile Lucăcel”
Someș Odorhei

Şcoala Primară Inău
Grădiniţa cu Program Normal
Inău
Şcoala Primară Domnin
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Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program Normal
Domnin
Şcoala Primară Şoimuş

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

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

5

86

9

117

5

94

19

297

2

35

3

52

4

49

9

136

7

111

12

172

10

167

29

450

4

56

7

90

6

82

17

228

2

22

3

33

2

34

7

89

Şcoala Primară Bozna
Grădiniţa cu Program Normal
Valcău de Jos
Grădiniţa cu Program Normal
Lazuri
Şcoala Gimnazială Valcău de
Sus

Școala
Gimnazială Nr. 1
Valcău de Jos

Școala
Gimnazială Nr. 1
Vîrșolț
Școala
Gimnazială Nr. 1

Grădiniţa cu Program Normal
Valcău de Sus
Şcoala Gimnazială
Preoteasa
Grădiniţa cu Program Normal
Preoteasa
Şcoala Primară Subcetate
Grădiniţa cu Program Normal
Subcetate
Grădiniţa cu Program Normal
Vîrşolţ
Şcoala Primară Recea
Grădiniţa cu Program Normal
Recea
Grădiniţa cu Program Normal
Zalha
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Grădiniţa cu Program Normal
Ceaca
Şcoala Primară Valea Lungă

Zalha

Școala
Gimnazială Nr. 1
Zimbor

Grădiniţa cu Program Normal
Zimbor

2

32

3

49

3

39

8

120

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

9

188

12

259

21

447

Școala Gimnazială
”Simion Bărnuțiu”
Zalău

18

505

16

417

34

922

13

240

11

234

24

474

15

378

10

275

25

653

30

703

26

618

56

1321

13

329

12

285

25

614

10

208

10

256

23

512

9

160

7

148

16

308

12

306

11

294

23

600

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

Școala Gimnazială
”Gyulaffy Laszlo”
Cehu Silvaniei

Școala Primară Ulciug

Școala Gimnazială
”Lucian Blaga” Jibou

3

48
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An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean
Școala Gimnazială
”Silvania” Șimleu
Silvaniei

CAPITOLUL II

18

405

16

400

34

805

6

121

4

102

18

408

Școala Gimnazială Nr.
1 Pusta

10

210

8

163

18

373

Școala Gimnazială
”Bathory Istvan”
Șimleu Silvaniei

5

114

6

108

11

222

Școala Gimnazială
”Horea” Șimleu
Silvaniei

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

8

185

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
Prelungit Nr. 3 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

20

422

20

422

9

179

9

179

10

212

10

212
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Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

Gradinița cu Program
Prelungit Nr. 1 Zalău

11

264

11

264

Grădinița cu Program
Prelungit ”Pinochio”
Zalău

11

265

11

265

Grădinița cu Program
Prelungit ”Voinicel”
Zalău

7

165

7

165

Grădinița cu Program
Normal Nr. 7 Zalău

Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 5 Zalău

9

154

9

154

Grădinița cu Program
Normal Nr. 8 Zalău

Grădinița cu Program
Normal Nr. 4 Zalău

9

182

9

182

Grădinița cu Program
Prelungit ”Ion
Creangă” Zalău

10

306

10

306

Grădinița cu Program
Prelungit ”Căsuța cu
Povești” Zalău

8

224

8

224

Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticii
Isteți” Zalău

8

190

8

190

7

175

7

175

7

172

7

172

13

251

13

251

55

1083

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

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT - 23 PJ
Liceul Tehnologic
”Cserey-Goga”

Școala Primară Ratin

14

238

17

327

12

244

3

77

9

197
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Starea învățământului sălăjean
Crasna

CAPITOLUL II

Școala Primară Nr. 2
Huseni
Grădinița cu Program
Normal Crasna
Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Huseni
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

Liceul Tehnologic Nr.
1 Gîlgău

Grădiniţa cu Program
Normal Fodora

4

91

6

100

6

97

6

89

8

129

5

103

4

85

20

373

7

139

29

506

Şcoala Primară Glod
Grădiniţa cu Program
Normal Glod
Grădiniţa cu Program
Normal Hida
Liceul Tehnologic
”Liviu Rebreanu” Hida

Şcoala Primară
Sîmpetru Almaşului
Grădiniţa cu Program
Normal Sîmpetru
Almaşului

3

46
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Starea învățământului sălăjean

CAPITOLUL II

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

Grădiniţa cu Program
Normal Dolheni

4

75

7

129

6

122

1

16

8

147

26

489

5

99

8

139

13

238

Grădiniţa cu Program
Normal Negreni
Grădiniţa cu Program
Normal Răstoci
Liceul Tehnologic Nr.
1 Nușfalău

Liceul Tehnologic Nr.
1 Sîg

Liceul Tehnologic Nr.

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

7

120

12

209

11

211

1

28

4

47

35

615

4

70

8

127

8

143

1

17

8

146

29

503
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Starea învățământului sălăjean
1 Surduc

CAPITOLUL II

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

Liceul Tehnologic Nr.
1 Sărmășag

Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 2 Sărmăşag

9

178

56

986

Colegiul Național
”Silvania” Zalău

36

1068

36

1068

Liceul
Pedagogic”Gheorghe
Șincai” Zalău

25

712

25

712

4

90

9

177

13

328

24

542

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

10

177

17

281

16

266

4

84

Şcoala Primară "Ilosvai
Selymes Peter" Ilişua
Grădiniţa cu Program
Normal Ilişua

Liceul Ortodox ”Sf.
Nicolae” Zalău
Liceul Reformat
”Wesselenyi” Zalău

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

3

56

5

87

5

117

2

44
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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

CAPITOLUL II

991

30

677

541

29

628

13

37

978

6

146

22

487

4

87

25

2

44

10

188

9

154

5

108

24

450

10

222

10

196

4

126

24

543

23

497

25

537

16

464

16

464

13

318

36

785

24

692

24

692

26

640

13

294

9

244

22

188

Liceul Tehnologic
”Gh. Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei

2

40

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

38

1

10

207

10

201

3

59

2

43

23

579

3

74

10

220

1

9

18

244

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

Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă
"Speranţa" Zalău

1

9

11

85

7

61

1

14

2

19
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ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT / ȘCOLI POSTLICEAL SANITARE
Școala Posliceal
Sanitar ”Christiana”

11

242

11

242

Școala Posliceal
Sanitar ”Vasile
Goldiș”

3

58

3

58

Școala Posliceal
Sanitar ”FEG”

3

73

3

73

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT - GRĂDINIȚE
Grădinița ”Sfânta
Inimă a lui Isus”

2

48

2

48

Grădinița Creștină
”David”

2

44

2

44

Grădinița ”Peter Pan”

2

20

2

20

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR ZALĂU

34

472

PALATUL COPIILOR ZALĂU

142

1783

CLUBUL COPIILOR JIBOU

70

973

CLUBUL COPIILOR ȘIMLEU SILVANIEI

61

660

CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI

60

835

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ
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2.a. Număr unităţi de învăţământ DE PARTICULAR
Număr unităţi

Structura reţelei de învăţământ de stat
Total unităţi de
învăţământ - 6

grădiniţe

3

școli postliceale

3

Total unități de învățământ preuniversitar particular

6

2.b Efectivele de copii şi elevi pe forme de învăţământ
Categorii de copii şi elevi

Număr

preşcolari

7548

elevi în clasele pregătitoare și clasele I-IV

11055

elevi în clasele V-VIII

9652

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

9115

elevi postliceal (buget + taxă)

306

TOTAL copii şi elevi – invățământ de masă

Obs.

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

37676

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

188

TOTAL copii şi elevi județ

37864

2.c. Repartiţia unităţilor de învăţământ de stat în profil teritorial în anul şcolar 2014-2015
Unități finanțate de MECȘ
și Consiliul Județean
10

Grădiniţe
Rural
178

Urban
26

Școli primare
Rural
91

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
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2.3. SITUAŢII COMPARATIVE (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015)
a. Efective de copii în grădiniţe / elevi în învăţământul primar, învăţământul gimnazial (integrat și suplimentar, sportiv,
”A doua șansă”).
Număr total elevi învăţământ
Număr total elevi învăţământ
Număr total elevi învăţământ
Anul școlar
preşcolar
primar
gimnazial
2010-2011
9145
10268
10257
2011-2012

9051

9887

9913

2012-2013

7744

11172

9888

2013-2014

7595

11083

9916

2014-2015

7548

11055

9652

b. Unităţi cu personalitate juridică
Anul
şcolar
2009- 2010

Total unităţi cu
personalitate Grădiniţe
juridică
141
26

Școli cu
cls. I-VIII

Colegii/
licee/

81

22

Şcoli de
Unităţi
Palate/
Şcoli
arte şi învăţământ
cluburi ale
postliceale
meserii
special
elevilor
1
2
1
4

Club
sportiv
şcolar
1

ISJ şi unităţi
conexe +
CJExcelență
3

2010-2011

126

21

71

23

0

2

1

4

1

3

2011- 2012

115

15

67

23

0

1

1

4

1

3

2012-2013

104

4

67

23

0

1

1

4

1

3

2013-2014

115

15

67

23

0

1

1

4

1

3

2014-2015

115

14

67

23

0

1

1

4

1

4
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2.4. MODIFICĂRI ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-015 (începând cu 1.09.2014), ÎN REȚEAUA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
2.4.1. RETRAGEREA STATUTULUI DE UNITATE CU PERSONALITATE JURIDICĂ – 1
unitate
1. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Pericei devine structură la Școala Gimnazială Nr. 1
Pericei
2.4.2.DESFIINȚARE UNITĂȚI (LA SOLICITAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE LOCALE CA URMARE A SCĂDERII EFECTIVELOR DE COPII/ ELEVI.
(ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2014)
2.4.2.a. Desființare gimnazii – 1 unitate
1. Școala Gimnazială Marin (structură a Liceului Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna)
2.4.2.b. Desființare școli primare – 11 unități
1. Școala Primară Căpâlna (structura Liceului Tehnologic Nr. 1 Gîlgău)
2. Școala Primară Var (structura Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou)
3. Școala Primară Husia (structura Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Jibou)
4. Școala Primară Rona (structura Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Jibou)
5. Școala Primară Fântânele-Rus (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1 Rus)
6. Școala Primară Adalin (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dragu)
7. Școala Primară Porț (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1 Marca)
8. Școala Primară Ceaca (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1 Zalha)
9. Școala Primară Brîglez (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Surduc)
10.Școala Primară Cristolțel (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1 Surduc)
11.Școala Primară Bodia (structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Buciumi)
2.4.2.c. Desființare grădinițe – 12 unități
1. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Cehu Silvaniei (structura Grădiniței cu
Program Normal ”Piticot” Cehu Silvaniei);
2. Grădinița cu Program Normal Prodănești (structura Școlii Gimnaziale ”Marcus
Aurelius” Creaca);
3. Grădinița cu Program Normal Călacea (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gîrbou);
4. Grădinița cu Program Normal Husia (structura Grădiniței cu Program Prelungit
”Prichindel” Jibou);
5. Grădinița cu Program Normal Var (structura Grădiniței cu Program Prelungit
”Prichindel” Jibou);
6. Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Plopiș (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1
Plopiș);
7. Grădinița cu Program Normal Mineu (structura Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu”
Sălățig);
8. Grădinița cu Program Normal Drighiu (structura Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”
Halmășd);
9. Grădinița cu Program Normal Muncel (structură a Școlii Gimnaziale Nr.1 Cristolț);
10. Grădinița cu Program Normal Brîglez (structură a Liceului Tehnologic Nr. 1
Surduc);
11. Grădinița cu Program Normal Bozna (structura Școlii Gimnaziale ”Aurelia și
Lazăr Cosma” Treznea);
12. Grădinița cu Program Normal Chilioara (structura Școlii Gimnaziale Nr. 1
Coșeiu).
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2.4.3. COMASARE GIMNAZII – 1 unitate
1. Școala Gimnazială Peceiu, devine Școala Primară Peceiu (structură a Școlii
Gimnaziale Nr. 1 Bănișor).
2.4.4. SCHIMBARE DENUMIRE UNITĂȚI – 5 unități
1. Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai” Zalău, devine Liceul Pedagogic ”Gheorghe
Șincai” Zalău;
2. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 Zalău, devine Grădinița cu Program
Prelungit ”Căsuța cu Povești” Zalău;
3. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Zalău, devine Grădinița cu Program
Prelungit ”Piticii Isteți” Zalău;
4. Grădinița cu Program Normal ”Piticot” Cehu Silvaniei , devine Grădinița cu
Program Prelungit ”Piticot” Cehu Silvaniei;
5. Școala Gimnazială Nr. 1 Someș Odorhei, devine Școala Gimnazială ”Vasile
Lucăcel” Someș Odorhei.
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CAPITOLUL III
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. Rozs Rita- inspector școlar pentru management instituţional;
prof. Chende Ana-Maria - inspector școlar pentru management instituţional;
prof. Crișan Laura Ruxandra- inspector școlar pentru management instituţional
(începând cu luna iunie - 2015);
prof. Cernucan Lorena - inspector școlar pentru dezvoltarea resurselor umane și
educaţie permanentă;
prof. Hossu Cristina Ioana - inspector şcolar pentru proiecte educaţionale;
prof. dr. Cosma Dorin - inspector şcolar pentru proiecte educaţionale;
prof. Pop Natalia Aida - inspector şcolar pentru proiecte educaţionale (începând
cu luna iunie - 2015);
prof. Jurcă Ildiana - inspector școlar pentru activități extrașcolare;

DOMENIUL CURRICULUM ȘI INSPECŢIE ŞCOLARĂ















prof. Pușcaș Florica - inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind
accesul la educaţie;
prof. Souca Valentina Lucia - inspector școlar - învățământ preprimar și educație
timpurie;
prof. dr. Sărăcuț-Comănescu Teodor - inspector școlar - învățământ primar secția
română;
prof. Hari Tunde Hajnalka - inspector școlar - învățământ primar secția maghiară
şi alternative educaţionale;
prof. Lucaciu Marcel - inspector școlar - limba și literatura română;
prof. Rozs Rita - inspector școlar - minorități naționale;
prof. Hossu Cristina Ioana- inspector școlar - limba engleză;
prof. dr. Cosma Dorin - inspector școlar - limba franceză;
prof. Opriș Adonia Augustina - inspector școlar – matematică;
prof. Firicel Daniela - inspector școlar – biologie, învăţământ particular;
prof. Chende Ana-Maria - inspector școlar – chimie-fizică;
prof. Mărginean Viorel - inspector școlar – socio-umane, istorie;
prof. Păștean Delia Camelia - inspector școlar - geografie;
prof. Negrea Flavia - inspector școlar - învățământ profesional și tehnic;
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prof. Ciutre Dorina - inspector școlar - arte;
prof. Seișanu Mirel - inspector școlar - educație fizică și sport;
prof. Boha Claudia - inspector școlar - religie;
prof. Ianc Petru Ioan - inspector școlar - învățământ special.

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV











ec. Chețe Corina - contabil sef;
ec. Matei Gabriela Florentina - contabil;
prof. Jeler Viorica - jurist;
ec. Oroian Georgeta - salarizare, normare;
ing. Blidar Denisa - informatizare;
Leontina Ianc - rețea școlară, plan școlarizare;
Terec Dana - 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 ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

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

COMPARTIMENT FINANCIARADMINISTRATIV
Administrator financiar
Ec. Lucia SURD

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 ÎNCADRAREA CU PERSONAL LA CLUBUL COPIILOR

Suplinitori
necalificaţi

Plata
cu
ora

Norme Didactic
Auxiliar

Norme
Nedidactic

NORME
TOTAL

Titulari

Suplinitori
calificaţi

ÎNCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC

15

1

-

0.25

16

16.25

3

3

22.25

4

2

1

-

7

7

1

1

9

5.50

1

-

1.5

7

7

0.75

1

8.75

3

2.5

-

1.5

7

7

0.25

1

8.25

27.5

6.5

1

2.25

37

37.25

5

6

48.25

UNITATEA

Palatul
Copiilor Zalău
Clubul Copiilor
Şimleu
Silvaniei
Clubul Copiilor
Jibou
Clubul Copiilor
Cehu Silvaniei
Total

Total

Total
norme
didactice

3.5 OCUPAREA POSTURILOR CU PERSONAL/CADRE
DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC

DIDACTICE,

CADRE

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

Număr
personal didactic auxiliar

Număr
personal nedidactic

01.10.2014

3154.25

342

792

01.10.2015

3093.75

339.5

775

3.5.2 Raportul număr cadre didactice/ număr personal didactic auxiliar/ număr
personal nedidactic
Număr norme
cadre
didactice

Raportul număr cadre
didactice/ număr personal
auxiliar

Raportul număr cadre
didactice/ număr
personal nedidactic

01.10.2014

3154.25

9.22

3.98

01.10.2015

3093.75

9.11

3.99
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3.5.3 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.
2014

3154.25

2548,30

606

1461,62

378

1086,67

227,96

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
Categoria

Urban

Rural

TOTAL

01.10.2014

Titulari

47 %

35 %

82 %

01.10.2015

Titulari

45.95 %

35.53 %

81.48 %

01.10.2014

Suplinitori

11 %

7%

18 %

01.10.2015

Suplinitori

6.40

12.2

18.52 %

Categoria

Urban

Rural

TOTAL

01.10.2014

Calificați

58 %

40,60 %

98,60 %

01.10.2015

Calificați

51.8 %

46.18 %

97.98 %

01.10.2014

Necalificați

0%

1,40 %

1,40 %

01.10.2015

Necalificați

0.55 %

1.465 %

2.01 %
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Încadrarea personalului didactic pe categorii în mediul urban

1421.89

180.75
45.95%
17.21

5.84%

0.55%

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
35.54%

45.34
1,46%
10.64%

Ocupate cu titulari în
mediul rural

Ocupate cu suplinitori
calificați în mediul
rural

1.46%
Ocupate cu suplinitori
necalificați în mediul
rural
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Situaţia ocupării posturilor din mediul urban

12.23 %
Ocupate cu titulari in
mediul urban
87.77 %

Ocupate cu suplinitori in
mediul urban

Situaţia ocupării
posturilor
Chart
Title în mediul rural

25.41 %
Ocupate cu titulari în
mediul rural
74.59 %

Ocupate cu suplinitori in
mediul rural

Distributia normelor didactice pe nivele de învățământ

Nivel de şcolarizare

Număr norme didactice

Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceal

509.5
630
1074.72
879.52

Procentul de acoperire a
normelor/ posturilor
100 %
100 %
100 %
100 %
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Liceal; 879,52

Primar; 630
Preşcolar
Preşcolar; 509.50

Primar
Gimnazial
Liceal

Activităţi/acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului:
















centralizarea datelor privind încadrarea cu personal didactic;
analiza la nivelul Comisiei paritare a ISJ Sălaj a situaţiilor de pretransfer şi detaşări care
au apărut în afara Calendarului, conform art. 98 din OMEN 4895/10.11.2014;
monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar 20142015, 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 2014-2015 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 2015 – 2016;
au fost postate pe site-ul: www.isjsalaj.ro, sectiunea “ Resurse Umane”:
1. legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2015 – 2016;
2. Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016;
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3. modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN 4895/10.11.2014, 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 2014-2015.
În cadrul şedinţelor publice desfăşurate conform Calendarului mişcării personalului
didactic, au fost soluţionate următoarele situaţii:
Nr crt

Motiv ocupare/Etapa repartizare

Număr
candidați

1

Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată

4

2

Completarea normei didactice pe perioadă determinată

40

3

Restrângere de activitate soluționată prin transfer consimțit între unitățile de
învățământ

8

4

Restrângere de activitate soluționată prin repartizare în ședința publică

7

5

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

50

6

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

66

7
8
9

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioada
determinată, candidat cu definitivat cu nota/media cel puțin 7
Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioada
determinată, candidat fără definitivat cu nota/media cel puțin 7
Prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada
determinata, candidat cu nota/media cel putin 5 sau intre 5 si 7

81
14
9

10

Angajare pe perioada nedeterminată-titularizare

29

11

Detașare în interesul învățământului

75

12

Detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată

8

13

Detașare la cerere

27

14

Ocupare în ședința publică (angajare pe perioadă determinată)

131

15

Angajare pe perioadă determinată - candidat cu nota din 2015

141

16

Angajare pe perioadă determinată - candidat cu rezultate 2013,2014

29

17

Angajare pe perioadă determnată - candidat cu rezultate 2012

10

18

Ocupare cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului pe
perioadă determinată

37

19

Plata cu ora personal didactic pensionat

75

20

Plata cu ora personal didactic asociat

32

21

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

14

22

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

39
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Concursul de ocupare a posturilor/ catedrelor din 15 iulie 2015 s-a desfăşurat în centrul de concurs constituit la Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalau, asigurându-se respectarea prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea
concursului. Statistica după concurs, se prezintă astfel:
Prezenţi
Anul

2015

Candidati
prezenti

323

Retraşi

Lucrări
anulate la
Centrul de
evaluare

Admişi

Respinşi

21

2

229

71

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

Procent
de
promovare

70

39

61

48

11

0

70.90%

250

200

150

100

50

0
Admisi

Note intre 5-5.99 Note intre 6-6.99 Note intre 7-7.99 Note intre 8-8.99 Note intre 9-9.99

Note de 10
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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 Scoala Gimnazială „Gheorghe Lazar” 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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3.5.4 Discipline deficitare/discipline în exces în ceea ce privește acoperirea cu
personal didactic calificat
În învăţământul din judeţul Sălaj, disciplinele deficitare în acoperire cu personal
didactic calificat sunt, în principal, cele din aria curriculară matematică şi stiinte,
în
special, matematica, iar din aria curriculară limbă și comunicare, limba germană și limba
franceză.
În judeţ avem şi cadre didactice în exces la următoarele discipline: geografie,
istorie, biologie.
3.5.5 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.
3.5.6 Tendinţe generale
Pentru viitor, la unele discipline se prevede un surplus de cadre didactice, cum ar fi:
geografie, istorie, iar la alte discipline vor fi posturi neocupate, în special în mediul rural, în
zone izolate, în special la disciplinele care şi la momentul actual sunt deficitare din punct
de vedere al cadrelor didactice. Scăderea numărului de elevi şi necesitatea încadrării
unităților de învățământ în bugetul alocat conform finanțării per capita, va duce în viitor la
creşterea numărului de cadre didactice care vor intra în restrângere de activitate şi a
numărului de cadre didactice care au nevoie de completarea normei didactice, mai ales în
mediul urban.
3.5.7 Ocuparea posturilor didactice apărute în perioada 15 septembrie 2015 1 octombrie 2015
Ocuparea posturilor didactice apărute în perioada 15 septembrie 2015-1 octombrie
2015 s-a facut 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 OMEN nr. 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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3.6 RESURSE UMANE MANAGERIALE
La sfârşitul anului şcolar 2014 - 2015 la nivelul sistemului de învăţământ sălăjean
existau 142 posturi manageriale, din care 113 posturi de director şi 29 posturi de director
adjunct. Din cele 113 posturi de directori, 14 sunt la învăţământul preşcolar, 90 de directori
sunt la învăţământul de masă, 1 director la învăţământul special, 1 director la învăţământul
postliceal şi 7 directori la palate, cluburi CSS, CJRAE şi CJE.
Mediul unității școlare (urban / rural)
Nivel de Învățământ

Urban
Director

Rural
Director
adjunct

Director

Director
adjunct

Grădinițe

14

Școli Gimnaziale

13

10

54

1

Colegii și Licee

15

12

8

6

Scoli Postliceale

1

Club Sportiv Școlar

1

CSEI

1

Palate și Cluburi

4

Centru Judeţean de
Excelenţă

1

CJRAE și CJAPP

1

1

Total Directori /
Directori Adjuncți

51

23

62

7

TOTAL urban / rural
TOTAL

74

69
143

În anul şcolar 2014-2015 toţi managerii unităţilor de învăţământ își exercită funcţia
pe baza delegației.
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 332 de cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional al
Experţilor în Management Educaţional, iar din totalul de experţi 82 sunt directori şi 22
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 o atmosferă concurenţială, benefică pentru optimizarea
managementului instituţional.
Calitatea actului managerial a fost analizată cu ocazia inspecţiilor şcolare generale
organizate în 6 unităţi de învăţământ. În urma rapoartelor scrise s-au acordat la domeniul
„Management şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii
şi folosirii resurselor, respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor” 5 calificative
BINE şi un calificativ ACCEPTABIL.
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În urma inspecţiilor s-au punctat următoarele concluzii generale:
 În majoritatea unităţilor de învăţământ, sfera decizională a activităţii manageriale
funcţionează corect, delegarea de sarcini este eficientă;
 Spaţiile de învăţământ sunt bine întreţinute şi curate, oferind un cadru ambiental
plăcut elevilor, prin pavoazarea sălilor de clasă şi coridoarelor şcolii;
 Directorii acordă o atenţie deosebită formării şi perfecţionării profesionale a cadrelor
didactice prin stimularea înscrierii acestora la cursuri de formare şi la grade didactice;
 Se acordă o atenţie sporită colaborării cu primăriiile şi consiliile locale.
Recomandări:
 Elaborarea unui grafic de monitorizare a activităţii prin asistenţe la lecţii;
 Creşterea numărului de asistenţe la ore;
 O atenţie mai mare la termenele de transmitere a informaţiilor/ de răspuns la
solicitările I.Ş.J. Sălaj, de către unele şcoli;
 Mai multă responsabilitate în evaluarea activităţii anuale a cadrelor didactice şi la
acordarea calificativelor acestora.
În cursul semestrului I al anului şcolar 2014-2015 s-au semnalat sesizări, reclamaţii la
anumite unităţi de învăţământ. În vederea soluţionării acestor conflicte sau reclamaţii,
echipe ale Inspectoratului Şcolar Județen Sălaj s-au deplasat în școli, prezentând la finalul
anchetei Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, rapoarte
privind aspectele constatate şi recomandări, unde a fost cazul.
În primul semestru al anului şcolar 2014-2015 cercul pedagogic cu directorii s-a
desfăşurat în următoarele unităţi de învăţământ: Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu
Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Horea” Şimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Gheorghe
Lazăr” Zalău, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Poiana Blenchii, Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr.2 Şimleu Silvaniei.
În semestrul II al anului școlar 2014-2015 cercul pedagogic cu directorii a avut ca
temă Management şi leadership la toate nivelurile organizaţiei şcolare și s-a desfășurat în
următoarele locații:
 Licee: Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău
 Şcoli gimnaziale Zalău: Şcoala Gimnazială “ Mihai Eminescu” Zalău
 Şcoli gimnaziale Jibou: Şcoala Gimnazială Nr.1 Şimişna
 Şcoli gimnaziale Şimleu Silvaniei: Şcoala Gimnazială “Gheorghe Şincai” Bobota
 Grădiniţe Sălaj: Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Zalău
Pe parcursul semestrului II, în perioada februarie-martie 2015, s-a desfășurat
concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general, inspector școlar general
adjunct și director CCD.În urma promovării concursului, întreaga echipă managerială a
ISJ Sălaj a încheiat contract managerial cu MECȘ.
În perioada mai-iunie 2015 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției de
inspector școlar din Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, conform Metodologiei de
organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar din
inspectoratele școlare, aprobată prin OMECTS nr. 5558/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
S-au scos la concurs 23 posturi de inspector școlar vacante. Conform Listei finale a
candidaților înscriși la concurs, nr. 2862/08.05.2015 și Listei finale a candidaților înscriși la
concurs, nr. 3343/18.05.2015, pe 17 posturi s-au înscris 19 candidați.
Din cei 19 candidați înscriși în concurs, 11 candidați s-au retras și 8 candidați au fost
declarați ”reușiți”.
Din cele 23 posturi de inspector școlar vacante, în urma concursului, 8 posturi au fost
ocupate de inspectori cu contract managerial pe 4 ani și 15 posturi sunt ocupate de
inspectori numiți cu delegație.
Se remarcă disponibilitatea echipelor manageriale pentru promovarea unui
management modern în școlie județului Sălaj.
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CAPITOLUL IV
EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
A. EVALUAREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIN INSPECŢIE ŞCOLARĂ
Inspecţia unităților de învăţământ preuniversitar reprezintă evaluarea oficială de
către instituţiile abilitate a realizării scopurilor şi obiectivelor proprii diferitelor categorii de
unităţi de învăţământ, aşa cum sunt acestea definite prin legislaţia in vigoare.
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/ISMB;
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.
4.1. OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR
2014-2015
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 2014,
bacalaureat 2014, examene de absolvire 2014), 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.



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);
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Inspecţii tematice;
Inspecţii de specialitate;
Inspecţii de revenire;
Inspecţie şcolară pentru soluţionarea unor sesizări, reclamaţii, conflicte etc;
c) Portofoliul inspecţiei şcolare:
raport scris
instrumente de măsurare
documente doveditoare
plan de măsuri
raportul inspecţiei de revenire + măsuri luate
4.2. 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.
4.3 ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞCOLARĂ ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015
Număr de unităţi
planificate pentru
inspecţie şcolară generală

Număr de
unităţi
inspectate

Justificarea schimbărilor produse sau
a nerealizării tuturor inspecţiilor

SI

6

SI

6

-

SII

6

S II

3

Inspecţiile în toate unităţile şcolare nu
s-au realizat din următoarele motive:
- monitorizarea modului de
desfăşurare a consultaţiilor la
disciplinele de examen;
- pregătirea desfăşurării Evaluării
Naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a
VI-a;
- inspecţii şcolare în specialitate/
inspecţii pentru concursul de
titularizare;
- pregătirea şi desfăşurarea
Olimpiadei Naţionale a Sportului
Şcolar - faza finală;
- suprapunerea perioadei de inspecţie
cu organizarea şi desfăşurarea
concursului de inspectori şcolari
generali adjuncţi;
- suprapunerea perioadei de inspecţie
cu organizarea concursului de
inspectori şcolari.

An

12

An

Obs

9
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Număr inspecţii de
revenire planificate
8

SI

8

S II

9

S II

9

An

17

An

17

CAPITOLUL IV

Justificarea schimbărilor
produse sau a nerealizării
tuturor inspecţiilor

Număr de inspecţii
de revenire realizate

SI

Inspecţii
şcolare
tematice



An școlar 2014-2015

Obs

-

Nr. inspecţii
tematice
planificate

Nr.inspecţii tematice
realizate

Semestrul I – 3

Semestrul I – 3

Semestrul II -2

Semestrul II -2

Nr. de unităţi
inspectate
IT 1 - 107
IT 2 – 112
IT 3 - 87
IT1 - 54
IT2 -69

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
21

Numele și prenumele inspectorului
Boha Claudia
Cernucan Lorena
Chende Anamaria
Ciutre Dorina
Cosma Dorin
Firicel Daniela
Hari Tunde
Hossu Cristina
Ianc Petru
Jurcă Ildiana
Lucaciu Marcel
Lungu Viorel
Mărginean Viorel
Negrea Flavia
Opriş Adonia
Păştean Camelia
Puşcaş Florica
Rosz Rita
Sărăcuţ Teodor
Seişanu Mirel
Souca Valentina
TOTAL

IT1

IT2

IT3

0
0
3
4
2
1
2
0
5
7
3
0
0
0
4
1
8
7
6
2
19
74

2
0
7
4
6
0
11
3
3
7
6
0
5
0
3
3
0
7
5
5
11
88

3
3
4
6
3
3
6
4
4
3
5
1
4
2
3
6
1
4
6
5
11
87
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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

17

51

34

13

36

Inspecţii şcolare de
specialitate

Număr de cadre didactice
inspectate

Număr de unităţi de
învăţământ implicate

TOTAL – S I

110

50

a) Inspecţie şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea
gradelor didactice
Semestrul I

Specializarea

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

Limba română

1

3

4

0

5

Educație timpurie preșcolar

2

5

1

1

7

Învăţători – Limba română

2

5

4

4

4

Învăţători - Limba
maghiară

4

3

0

0

0

Matematică

0

4

1

0

0

Informatică

0

0

1

0

0

Consiliere
psihopedagogică.
Psihopedagogie specială

0

2

0

2

0

Geografie

0

1

1

Obs.

2

Religie

0

2

2

2

1

Biologie

1

4

1

0

0

Limba Franceză

0

1

6

0

1

Limba Engleză

0

0

3

0

4

Limba Germană

0

0

0

0

0

Învăţământ primar
maghiar

1

3

1

0

8

Fizică

0

0

0

0

0

1 C1echivalare
Doctorat
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Chimie-fizică

0

0

0

0

2

Istorie

0

4

4

0

1

Discipline socio-umane

0

0

0

0

0

Servicii

0

1

0

0

0

Educaţie fizică şi sport

2

3

1

0

1

Educaţie Plastică

1

2

1

3

0

Muzică

3

2

1

1

0

Limba maghiară

0

6

2

0

0

17

51

34

13

36

TOTAL

Semestrul al II-lea

Specializarea

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

Educatoare

60

27

39

17

11

Limba română

10

2

3

4

8

Învăţători

29

13

30

10

26

Informatică

1

3

3

2

1

Consiliere
psihopedagogică.
Psihopedagogie specială

20

4

0

3

1

Geografie

2

2

4

2

1

Religie

4

4

10

2

5

Biologie

7

7

6

10

3

Limba Franceză

8

6

11

1

4

Matematica

0

1

0

0

4

Limba Engleză

18

14

20

8

Învăţământ primar
maghiar

2

6

12

7

Fizică

4

4

Chimie-fizică
Istorie
Discipline socio-umane

5

0
2

2
2

Obs.

2
5

2

3

1

Eonomic

1

4

3

Mecanică

1

2

2
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Educaţie tehnologică

1

Medicină veterinară

1

Medicină generală

1

Prelucrarea lemnului

1

Educaţie fizică şi sport

4

15

8

10

4

Educaţie Plastică

1

4

3

2

3

Muzică

5

7

3

6

1

Limba maghiară

4

4

3

2

2

185

130

167

97

79

unor

sesizări,

TOTAL

b) Inspecţie şcolară pentru
soluţionarea unor conflicte
Semestrul I

soluţionarea

reclamaţii,

Unitatea şcolară
inspectată

Situaţia care a
generat inspecţia

1.

Școala Gimnazială
”Porolissum” Zalău

Acte de indisciplină
a unor elevi
sesizate de un
părinte.

2.

Sesizare părinte
elev și director cu
privire la un
Liceul Tehnologic Nr.
incident intre un
1 Gâlgău
elev și dascăl
(învățământ
primar).

3.

Şcoala Gimnazială
„Andrei Mureşanu”
Cehu Silvaniei

Reclamaţia unui
părinte

Raport de constatare

Ianc Petru

4.

Şcoala Gimnazială
Nr.1 Cizer

Sesizare

Raport de constatare

Ianc Petru

5.

Liceul Tehnologic
“Ioachim
Pop”Ileanda

Demisie director
adjunct

Raport de constatare

Ianc Petru

6.

Şcoala Gimnazială
„Gh.Lazar’’ Zalău

Sesizare

Raport de constatare

Ianc Petru

7.

Şcoala Gimnazială
Giurtelecu Şimleului

Solicitare din
partea şcolii pentru
un elev problemă

Raport de constatare, Plan
de intervenţie

Opriş Adonia
Gârdan
Melania

8.

Liceul Tehnologic
„Ioachim Pop”
Ileanda

Sesizare depusă
de profesor

Raport de constatare

Opriş Adonia
NegreaFlavia

Nr.
crt

Modul de soluţionare a
situaţiei sesizate
Elevii și-au luat angajamentul
de a-și revizui
comportamentul. S-a întocmit
un plan de măsuri care a fost
adus la cunoștința conducerii
unității și a consilierului
școlar. Raport de constatare
Plan de intervenție
Consiliere părinte
Diagnostic elev din partea
unui medic și aplicare de
tratament medical; Raport de
constatare
Sanctiune cu 5% / lună din
salariul de bază pentru
învățător.

pentru

Obs.

Cernucan
Lorena
Chende Ana
Maria

Sărăcuţ
Teodor
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a unor elevi
sesizate de un
părinte.
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Elevii și-au luat angajamentul
de a-și revizui
comportamentul. S-a întocmit
un plan de măsuri care a fost
adus la cunoștința conducerii
unității și a consilierului
școlar.

Cernucan
Lorena
Chende Ana
Maria.

Semestrul al II-lea
Nr.
crt.

Unitatea şcolară
inspectată

1

Colegiul Naţional
„Simion Bărnuţiu”
Şimleu Silvaniei

2

Şcoala
Gimnazială
"George Coşbuc"
Zalău

Situaţia care a
generat
inspecţia
Sesizare

Modul de soluţionare a situaţiei
sesizate

Lucaciu
Marcel
Crișan
Laura

Raport de constatare

Nemulţumirea
unui părinte

Obs

MĂSURI / RECOMANDĂRI:
• Consilierea elevului Nicoară Gabriel
de la clasa a IV-a şi acordarea de
sprijin la clasă şi chiar în pauze
conform cu recomandările / scrisorile
medicale şi cu Fişa de orientare;
• Monitorizarea activităţii dnei profesor
pentru învăţământul primr până la
finele anului şcolar (3 s);
• Monitorizarea de către comisia de
disciplină a evoluției relației dintre
dna profesor pentru învăţământul
primar și elevul Nicoară Gabriel.
• Consilierea mamei elevului Nicoară
Gabriel în cazul unei stricte
necesităţi.

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

Număr de unităţi de
învăţământ implicate

Limba română

10

3

Învăţători

22

6

Matematică

10

6

Informatică

3

2

TIC

3

3

Geografie

6

3

Religie

5

2

Biologie

10

5

Franceză

5

3

Specializarea

Obs.
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Limba Engleză

4

2

Fizică

0

0

Chimie

0

0

Istorie

2

2

Discipline socio-umane

4

2

Educaţie tehnologică

3

2

Educaţie fizică şi sport

3

2

Muzică şi Desen

14

4

Limba maghiară

6

3

110

50

TOTAL

Semestrul al II-lea
Număr de cadre didactice
inspectate

Număr de unităţi de
învăţământ implicate

Limba română

4

4

Învăţători

23

18

Învățători
(maghiară)

11

2

Informatică

9

4

Psihopedagogie
specială
logoped

1

1

Geografie

3

1

Religie

12

4

Limba Franceză

4

4

Matematică

6

2

Limba Engleză

5

1

Biologie

18

15

Istorie

4

4

Discipline socioumane

4

4

Tehnologii

15

15

Educaţie fizică şi
sport

13

6

Muzică şi Desen

11

6

Limba maghiară

6

4

149

95

Specializarea

TOTAL

Obs.
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d) Inspecţii şcolare generale
Unitatea școlară

Liceul Teoretic
„Ion
Agârbiceanu”
Jibou

Școala
Gimnazială
„Avram Iancu”
Alunis

Echipa de
inspectori

Şcoala
Gimnazială Nr.1
Aghireş

Număr
zile de
inspecţie

Număr
ore
asistate

Număr
cadre
didactice
inspectate
2

Coordonator

Păştean Camelia

2

2

Membru_1

Jurcă Ildiana

2

8

8

Membru_2

Cosma Dorin

2

4

2

Membru_3

Opriş Adonia

1

3

3

Membru_4

Puşcaş Floare

1

2

2

Membru_5

Mărginean Viorel

2

3

3

Membru_6

Chende Anamaria

2

4

4

Membru_7

Firicel Daniela

1

3

3

Membru_8

Ciutre Dorina

1

2

2

Coordonator

Lucaciu Marcel

3

3

3

Membru_1

Opriș Adonia

1

1

1

Membru_2

Negrea Flavia

1

3

2

Membru_3

Ciutre Dorina

1

4

3

Membru_4

Souca Valentina

1

3

3

Membru_5

Hari Tunde

1

4

4

Membru_6

1

2

2

3

2

2

Membru_1

Boha Claudia
Opriş Adonia
Augustina
Sărăcuţ C. Teodor

3

9

9

Membru_2

Rozs Rita Eva

2

3

3

Membru_3

Souca Valentina

1

5

5

Membru_4

Seişanu Mirel

1

1

1

Membru_5

Ianc Petru

1

4

4

Membru_6

Hossu Cristina

2

4

4

Coordonator

Boha Claudia

2

3

3

Membru_1

Hari Tunde

3

12

12

Membru_2

Chende Anamaria

1

2

2

Membru_3

Puşcaş Florica

1

6

5

Membru_4

Păştean Camelia

2

3

3

Membru_5

Cosma Dorin

2

4

3

Membru_6

Seişan Mirel
Opriş Adonia
Augustina
Sărăcuţ Comănescu
Teodor
Rozs Rita Eva

2

3

2

4

6

6

3

13

13

4

11

11

Lucaciu Marcel

1

4

4

Mărginean Viorel

2

6

6

Coordonator
Şcoala
Gimnazială
„Vasile Lucăcel”
Someş Odorhei

Numele şi
prenumele
inspectorului

Coordonator
Şcoala
Membru_1
Gimnazială
„Simion Bărnuţiu” Membru_2
Zalău
Membru_3
Membru_4
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Membru_5

Jurcă Ildiana

4

4

4

Membru_6

Hossu Cristina

3

6

6

Membru_7

Ciutre Dorina

3

5

5

Coordonator

Souca Valentina

4

6

5

Membru_1

Gârdan Melania

3

5

4

Membru_2

Mesaroş Adina

2

5

4

Membru_3

Cernucan Lorena

2

2

2

Membru_4

Rozs Rita

1

4

3

Membru_5

Negrea Flavia

1

2

2

Membru_6

Ciutre Dorina

1

2

2

Membru_7

Ianc Petru

1

2

2

88

195

184

TOTAL

4.4. 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:
 Planificarea activităţii didactice, pentru toate cadrele didactice este realizată cu
respectarea strictă a curriculum-ului în vigoare, iar documentele realizate în acest sens
(planificări calendaristice anuale şi semestriale, planificări ale unităţilor de învăţare
şi/sau competenţă, proiecte de activitate didactică, schiţe de lecţii) constituie
instrumente eficiente pentru gestionarea demersului didactic;
 Proiectele didactice sunt riguros şi minuţios concepute, într-o manieră modernă;
 Elementele din proiectarea didactică sunt corelate între ele şi permit profesorilor să-şi
atingă obiectivele propuse;
 Conţinuturile prezentate sunt, adesea, abordate diferenţiat, ţinând cont de
particularităţile claselor de elevi. Acestea au fost selectate corect, în funcţie de
obiectivele fixate, informaţiile transmise au fost riguroase şi prelucrate didactic în mod
corespunzător, asigurându-se accesibilitate, logică şi sistematizare;
 Majoritatea cadrelor didactice deţine 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 etc.);
 Cadrele didactice dovedesc o bună pregătire ştiinţifică, o cunoaştere corespunzătoare
a conţinuturilor necesare pentru atingerea competenţelor specifice domeniului de
pregătire profesională;
 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
socioafective;
 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;
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Tehnicile şi metodele de predare sunt adecvate conţinutului şi obiectivelor, apelânduse cu precădere la strategii didactice moderne, interactive, centrate pe elev;
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;
Notarea este ritmică, obiectivă şi furnizează informaţii despre modul în care elevii îşi
îmbogăţesc învăţarea şi îşi dezvoltă competenţele specifice;
Probele de evaluare sunt concepute pe baza unor descriptori de performanţă, pertinent
formulaţi, în aşa fel încât notarea să fie cât mai obiectivă;
Timpul didactic este bine gestionat de majoritatea profesorilor;
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 mapa profesorului şi în mapa
responsabilului de catedrã;
 Metodele bazate pe munca în echipă, pe grupe, nu sunt utilizate suficient neglijându-se
formarea competenţei de lucru în echipă şi a competenţelor cheie;
 În elaborarea şi aplicarea lucrărilor semestriale, nu toate cadrele didactice respectă
structura subiectelor de la Examenele Naționale (la clasele a VIII-a și, mai ales, la
clasele a XII-a);
 Sunt valorificate prea puţine mijloace de învăţământ, în cadrul lecţiilor (de regulă, doar
manualul şi fişele de lucru);
 Nu se utilizează, frecvent, exerciţiile lexicale diversificate pentru îmbogăţirea şi
nuanţarea vocabularului activ al elevilor;
II. Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi
Aspecte pozitive:
 Progresul realizat de majoritatea elevilor în cadrul lecţiilor este bun;
 Curriculum-ul oferit elevilor asigură acestora şanse egale pentru pregătirea lor;
 Elevii răspund cerinţelor profesorilor şi au o atitudine corespunzătoare faţă de
învăţătură;
 Un mare număr de elevi manifestă interes faţă de activităţile organizate şi desfăşurate
de unitatea de învăţământ, în special faţă de activităţile extracurriculare;
 Elevii demonstrează şi exersează, în situaţii diverse de învăţare, competenţele
generale stabilite în curriculum pe toate domeniile experiențiale;
 În general, comportamentul elevilor este corect, aceştia fiind disciplinaţi şi respectând
regulamentele şcolare;
 Rezultatele bune obţinute de elevi la Olimpiade şi concursuri şcolare demonstrează
seriozitatea şi munca susţinută a cadrelor didactice pentru performanţă şi
competitivitate;
 Elevii apreciază foarte mult metodele didactice activ-participative şi sarcinile cu
accentuat caracter practic;
 Ştiu să aplice noile achiziţii, în contexte diferite;
 Majoritatea elevilor au competențe de lectură şi deprinderea de a interpreta şi analiza
un text literar;
 Elevii sunt obişnuiţi cu diferitele forme de activitate (frontală, individuală, în perechi, pe
grupe), cu strategiile şi metodele didactice moderne (metoda ciorchinelui, metoda
cadranelor, diagrama Venn, brainstorming-ul etc.);
 Există elevi care sunt motivaţi pentru însuşirea notiunilor din programele şcolare,
formarea de deprinderi în vederea atingerii competenţelor specifice;
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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;
Un număr mare de elevi solicită în timpul orelor explicaţii pe care le şi primesc de la
profesori, fapt ce dovedeşte atât o relaţie bună profesor-elev, cât şi preocuparea
profesorilor pentru antrenarea în mai mare măsură a elevilor, atât la activităţile de
predare cât şi la cele de evaluare.

Aspecte negative
 Există clase în care elevii nu sunt obişnuiţi cu activităţile de grup şi munca în echipă;
 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;
III. Managementul administrativ şi educaţional al unităţilor inspectate
Aspecte pozitive:
 Există un sistem de înregistrare a tuturor evenimentelor din şcoli (dosare cu decizii,
procese verbale, dosare cu cereri ale elevilor şi cadrelor didactice);
 Directorii sunt interesati de stabilirea şi menţinerea unei direcţii bune în dezvoltarea
şcolii;
 În portofoliile directorilor există toate documentele şcolare specifice activităţii
manageriale;
 Managerii cunosc bine şi aplică legislaţia şcolară în vigoare;
 Prin verificarea proceselor verbale din unităţile de învăţământ s-a constatat că au fost
prelucrate metodologiile de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale;
 Directorii sunt interesaţi permanent să încurajeze şi să susţină formarea continuă a
cadrelor didactice;
 În şcoli există grafice de pregătire suplimentară a elevilor în vederea obţinerii unor
rezultate bune la evaluarea naţională şi examenul de bacalaureat şi activităţile se
desfăşoară corespunzător;
 Marea majoritate a directorilor promovează un stil de muncă democratic, se asigură
buna circulaţie a informaţiilor şi transparenţa deciziilor;
 Echipele manageriale respectă legislaţia privind curriculumul, evaluarea, finanţarea,
drepturile elevilor şi protecţia acestora;
 Consiliul de Administraţie este constituit, în conformitate cu legislația în vigoare, există
tematica şedinţelor şi sunt stabilite responsabilităţile fiecărui membru; Procesele
verbale consemnate în registru sunt în concordanţă cu tematica stabilită;
 Evaluarea activităţii cadrelor didactice s-a făcut în conformitate cu criteriile din fişele de
evaluare;
 În majoritatea cazurilor echipa managerială este susţinută de autorităţile locale
existând nenumărate exemple de bună colaborare şi susţinere reciprocă a celor două
organizaţii;
 Şcolile dispun de resurse umane şi materiale la un nivel calitativ bun, asigură diferite
servicii pentru elevi, imprimând toate premisele unui învăţământ de calitate;
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 Managementul unităţilor de învăţământ este unul eficient în planul resurselor umane;
 Schemele orare respectă planul cadru valabil fiecărei clase;
 Preocuparea pentru un climat de muncă eficient.
Aspecte negative:
 Unităţile şcolare se confruntă, uneori, cu probleme administrative ce derivă din
gestionarea fondurilor alocate;
 Unele conduceri de şcoli nu se implică în controlul activităţii comisiilor de la nivelul
unităţii de învăţământ;
 Planurile manageriale nu sunt întotdeauna implementate eficient;
 Lipsa fondurilor financiare duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse în plan managerial
(investiţii, dotări, reabilitări);
 Asistențele directorilor la lecţii sunt uneori formale sau chiar insuficiente pentru un an
școlar, lipsind cu desăvârșire asistențele la cadrele didactice din structuri;
 Unele corpuri de clădire în care studiază doar elevi de la nivel primar, nu corespund
cerinţelor de igienă materială;
 Destul de multe şcoli-structuri nu reuşesc să participe la acţiunile şcolii cu PJ.
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;
 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;
 Fiecare unitate şcolară deţine şi aplică eficient proceduri de comunicare şi consultare a
părinţilor;
 Şcolile beneficiază de serviciile comunităţii locale şi invită reprezentanţii acesteia la toate
activităţile organizate;
 Părinţii sunt mulţumiţi de condiţiile bune oferite de majoritatea şcolilor şi de faptul că
sunt consultaţi, ţinându-se cont de părerea lor;
 Şcolile reuşesc să asigure un parteneriat educaţional şi se consideră responsabile de
educaţia elevilor împreună cu familia;
 Managerii unităţilor de învăţământ răspund, adecvat, la sugestiile şi propunerile
părinţilor, încurajându-i să contribuie la elaborarea curriculum-ului;
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Aspecte negative:
 Din cauza lipsei de fonduri primăriile nu pot să susţină şcolile financiar atât cât este
necesar;
 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;
 Este neglijată vizita la domiciliul părinţilor, observarea elevului în familie;
 Puține cursuri de formare pentru părinți si uneori lipsesc acțiunile de diseminare a
bunelor practici;
 Există, în continuare, multe Primării, în mediul rural, care nu decontează naveta cadrelor
didactice;
 Majoritatea Centralelor termice nu funcţionează la parametri normali, unele săli de clasă
nefiind încălzite, corespunzător;
 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.
Constatări şi aprecieri referitoare la aspecte, rezultate din inspecţiile şcolare
tematice
Aspecte pozitive:
 Sunt cunoscute şi se aplică prevederile stabilite de documentele emise de MECS, care
reglementează organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a examenelor naţionale;
 Au fost realizate planuri de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare la
examene naţionale în unităţile de învăţământ unde procentele de promovabilitate au
fost scăzute;
 Majoritatea unităților inspectate au o documentaţie bine întocmită și sunt la curent cu
noutăţile din sistemul educaţional;
 Programele disciplinelor opţionale sunt vizate de către inspectorii de specialitate;
 Există decizii de numire a personalului şcolii, de numire a comisiilor care funcţionează
la nivelul şcolii; CA şi CP au toate documentele necesare cu număr de înregistrare,
semnături, claritate şi proprietatea termenilor;
 Toate cadrele didactice au întocmit planificări conform programei şi pe aceste
documente există avizul conducerii;
 În majoritatea unităţilor de învăţământ există un grafic de pregătire a elevilor la
disciplinele de examen;
 Cadrele didactice fructifică prezenţa inspectorilor şcolari în unitate pentru a-şi lămuri
anumite aspecte şi pentru a solicita sprijin în activitatea didactică şi educativă;
 Se recomandă monitorizarea, în cadrul inspecţiilor de specialitate şi a altor acţiuni de
îndrumare şi control, a modului de asigurare a unui climat educativ normal, stimularea
participării elevilor la activităţi extracurriculare: olimpiade şi concursuri şcolare;
 Planurile manageriale, planurile de dezvoltare instituțională și planurile de măsuri
respectă legislația în vigoare, sunt elaborate corect, acțiunile planificate sunt, adesea,
urmărite și realizate conform graficului stabilit;
 Tematica CA și a CP cuprinde teme adecvate tipului de unitate școlară, nevoilor
organizației, este dezbătută și completată uneori cu teme nou apărute care vizează
activitatea unității de învățământ;
 Directorii au plan de asistențe la activitățile desfășurate de către profesori, există fișe
de asistență completate cu informații utile acestora;
 Comisiile pentru combaterea abandonului şcolar au un plan de acţiune ce cuprinde
proiecte şi activitǎţi remediale. Pentru buna frecvenţǎ la cursuri a elevilor, s-au încheiat
parteneriate cu Poliţia. Absenţele sunt consemnate în cataloage, monitorizate de
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fiecare diriginte şi transmise Comisiei pentru monitorizarea frecvenţei elevilor, de la
nivelul şcolii și transmise către ISJ;
 Există decizii pentru comisiile ce privesc combaterea absenteismului şi abandonului
şcolar, serviciul pe şcoalǎ, ritmicitatea notǎrii, monitorizarea frecvenţei. Fiecare comisie
are elaborat un plan de activitǎţi;
 Ȋn şcoli existǎ o bazǎ de date cu elevii participanţi la etapa pe şcoalǎ a Olimpiadelor şi
a concursurilor şcolare;
 Activitatea instructiv educativă se desfăşoară în spaţii igienizate, curate, siguranţa
elevilor fiind asigurată şi în timpul pauzelor când elevii sunt supravegheaţi de profesorii
de serviciu.
Aspecte negative:
 Nu toate cataloagele sunt completate corespunzător;
 Autorizaţia sanitară de funcţionare nu a fost obținută de către unele grădinițe şi şcoli
primare din mediul rural;
 Necompletarea ritmică a condicilor de prezenţă de către toate cadrele didactice;
 Fişele de avizare CDS nu sunt completate corect de către unele cadre didactice
 Multe școli nu au un sistem de securitate/supraveghere a elevilor în timpul activității
acestora;
 Bază de date incompletă privind mijloacele de învăţământ din şcoli;
Propuneri privind eficientizarea inspecţiei şcolare







Valorificarea experienţelor pozitive cu ajutorul inspecţiilor- metodologii, indicatori,
standarde, proceduri, competenţe deja obţinute în domeniul educaţiei prin proiecte
generalizate la nivelul sistemului;
Realizarea în cadrul inspecţiei şcolare a unei baze de date care să asigure accesul
profesorilor la resursele bibliografice şi media, în vederea dezvoltării competenţelor
privind proiectarea / organizarea activităţilor didactice;
Elaborarea unor planuri de măsuri, care să vizeze extinderea practicilor pozitive într-un
număr cât mai mare de şcoli / licee;
Monitorizarea permanentă a activităţii de formare continuă (curentă) a cadrelor
didactice la nivelul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice;
Efectuarea de inspecţii în specialitate la cadrele didactice care au obţinut rezultate
slabe la examenele naţionale organizate cu elevii (evaluare naţională, bacalaureat)
Promovarea exemplelor de bună practică și a experienței pozitive la nivelul disciplinei,
dar și în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice.
B. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

PUNCTE TARI:







interes crescut pentru înscrierea la probele pentru obținerea gradelor didactice II și I
(265 de cereri depuse în vederea efectuării inspecției curente 1, 74 de cadre didactice
înscrise);
participarea cadrelor didactice debutante la examenul național de Definitivare în
învățământ și obținerea unor rezultate bune, comparativ cu rezultatele de la nivel
național (56 de cadre didactice, reprezentând un procent de 50.90%, au promovat
examenul);
realizarea unui număr mare de inspecții curente și speciale de către profesorii
metodiști ai ISJ Sălaj (740).
135 cadre didactice s-au înscris pentru examenul de definitivare în învățământ;
138 cadre didactice şi-au depus dosarele de candidatură pentru gradul didactic II;
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126 cadre didactice şi-au depus dosarele de candidatură pentru gradul didactic I;
Se conturează baza naţională de date a cadrelor didactice în vederea facilitării
accesului la forme de perfecţionare

PUNCTE SLABE:





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
gradelor didactice;
Unele cadre didactice susţin examenul de definitivare în învățământ şi gradul didactic II
pentru a doua sau a treia sesiune;
Unele cadre didactice urmează stagii de pregătire doar pentru a cumula puncte,
acestea nu valorifică noile achiziţii în demersul didactic;
Numărul cadrelor didactice înscrise la perfecţionare prin grade didactice a scăzut faţă
de anul precedent.

Activități principale realizate la nivelul ISJ Sălaj:












Realizarea bazei de date cuprinzând evidența responsabililor cu formarea continuă, a
cadrelor didactice înscrise la Definitivarea în învățământ și la probele pentru obținerea
gradelor didactice II și I;
Coordonarea activităților de selecție a metodiștilor;
Informarea și comunicarea permanentă a principalelor aspectele legislative și
metodologice către metodiștii ISJ;
Colaborarea optimă cu reprezentanții universităților și ai departamentelor pentru
pregătirea personalului didactic din țară;
Monitorizarea participării la colocviul pentru admiterea la gradul didactic I;
Realizarea procedurilor necesare pentru echivalarea studiilor pentru cadrele didactice
care au îndeplinit condițiile metodologice;
Organizarea examenului național de Definitivare în învățământ-sesiunea 2015;
Consilierea și îndrumarea cadrelor didactice înscrise la forme de perfecționare;
Monitorizarea efectuării inspecțiilor curente și speciale;
Realizarea proiectului de buget pentru perfecționarea cadrelor didactice;
Colaborarea cu CCD Sălaj în vederea optimizării activității de formare inițială și
perfecționare prin participare la cursuri.

Statistica inspecțiilor curente și speciale:
Nr. crt.

Numărul cadrelor
didactice înscrise

Tipul inspecțiilor

1.

Speciale pentru obținerea Definitivării în
învățământ

147

2.

Speciale pentru obținerea gradului didactic II

115

3.

Speciale pentru obținerea gradului didactic I

113

4.

Curente 1 pentru înscrierea la grade didactice

265

5.

Curente 2 pentru obținerea gradului didactic II

28

6.

Curente 2 pentru obținerea gradului didactic I

129

Total

797
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Definitivat 2015
1. Organizarea examenului național de Definitivare în învățământ – Sesiunea 2015
În județul Sălaj, centrul de examen a fost stabilit, prin decizia Consiliului de
Administrație al ISJ Sălaj, la Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău. În centrul de
examen, în toate sălile în care s-a desfăşurat proba scrisă precum și în sălile în care
comisia de examen a desfășurat activități, au fost montate camere de supraveghere
funcţionale. Aceste camere de supraveghere au funcționat în regim de înregistrare audiovideo.
2. Înscrierea candidaților
Înscrierea candidaților s-a realizat în perioada prevăzută de calendar, cu
respectarea precizărilor metodologice. Numărul dosarelor depuse la ISJ Sălaj, în vederea
obținerii Definitivării în învățământ a fost de 147, în urma validării fișelor de înscriere,
rezultând un număr de 130 de candidați care aveau posibilitatea de a se prezenta la proba
scrisă.
3. Desfășurarea probei scrise
În vederea organizării și desfășurării examenului național, s-a constituit prin decizia
Consiliului de Administrație a ISJ Sălaj, componența Comisiei județene de organizare și
desfășurare a examenului național de Definitivare în învățământ, decizie modificată
ulterior, în urma concursului pentru ocuparea posturilor de inspectori școlari, și,
înregistrată cu nr. 782/29.06.2015.
Comisia județeană a întocmit documentele solicitate de metodologie, s-au constituit
puncte de colectare pentru absenți și pentru raportarea candidaților retrași. Astfel, din
totalul de 130 de candidați care au validat fișele de înscriere, la examen s-au prezentat
124 de candidați, 6 fiind absenți. După distribuirea subiectelor, cu respectarea prevederilor
legale, 14 candidați s-au retras de la proba scrisă. Până la finalizarea probei, nu s-au
înregistrat situații deosebite, examenul s-a desfășurat în condiții bune și niciun candidat nu
a fost eliminat. La finalizarea examenului, comisia județeană a preluat lucrările, a verificat
fiecare lucrare, astfel încât să se evite anularea lucrărilor în centrele de evaluare. La
nivelul județului Sălaj, nu s-au anulat lucrări.
În vederea transportului lucrărilor către centrele de evaluare, inspectorul școlar
general a desemnat reprezentanți ai ISJ Sălaj care au înaintat lucrările către reprezentanții
centrelor de evaluare. Pe perioada transportului lucrărilor, delegațiile ISJ au fost însoțite
de reprezentanți ai Jandarmeriei. Predarea lucrărilor s-a realizat fără incidente.
După afișarea primelor rezultate, procentul de promovabilitate la nivelul județului a
fost de 50.90%, respectiv, 56 de candidați au obținut minim nota 8 la proba scrisă.
Preluarea și înregistrarea contestațiilor a respectat normele legislative și procedurale.
Astfel, s-au înregistrat 30 de contestații care au fost transmise centrelor de evaluare. În
urma recorectării, procentul de promovabilitate nu s-a modificat. Au fost modificate prin
majorare, două note, însă modificarea nu a influențat procentul de promovabilitate. S-au
înregistrat numeroase diferențe semnificative între notele inițiale și notele finale, în special
la disciplina de examen Limba și literatura română, existând diferențe de peste 2 puncte.
Candidații au fost nemulțumiți de aceste situații și au solicitat sprijin din partea ISJ Sălaj
pentru analiza acestei situații. Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane a
prezentat cadrul legal prin care candidații pot contesta nota obținută după contestații,
precizând că ISJ nu are competența de a rezolva aceste situații.
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C. EXAMENE NAŢIONALE
1. a) EXAMENUL DE BACALAUREAT, sesiunea iunie-iulie 2015
Procent de
promovabilitate pe ţară

Procent de
promovabilitate pe Sălaj

Înainte de contestaţii

66,41%

61,56%

După contestaţii

67,90%

63,16%

Situaţia pe forme de învăţământ:
Eliminaţi

Procent de
promov.
înainte de
contestaţii

Procent de
promov.
înainte de
contestaţii

1224

3

62,27%

63,78%

0

0

0

0%

0%

15

0

0

0

0%

0%

1941

1195

1224

3

61,56%

63,16%

Prezenţi

Promovaţi
înainte de
contestaţii

Promovaţi
după
contestaţii

2062

1919

1195

Seral

9

7

Frecvență
redusă

17

Total

2088

Forma de
învăţământ

Înscrişi

Zi

Dintre cele 627 contestaţii depuse, 244 au fost admise cu note mai mari decât nota iniţială.
Situaţia pe probe scrise:
Procent
Note
Proba Înscrişi Prezenţi Reuşiţi Respinşi Eliminaţi
promovabilitate de 10
Ea)

1977

1963

1588

274

1

80,89%

2

Eb)

387

350

339

11

0

96,85%

2

Ec)

1951

1818

1368

450

0

75,24%

70

Ed)

1988

1856

1451

405

0

78,17%

40

% promovabilitate
78.17%

80.89%
Ea)
Eb)

75.24%

96.85%

Ec)

Ed)
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1. b) EXAMENUL DE BACALAUREAT, august-septembrie 2015
Procent de
promovabilitate pe ţară

Procent de
promovabilitate pe Sălaj

Înainte de contestaţii

24,10%

24,16%

După contestaţii

25,67%

25,95%

Situaţia pe forme de învăţământ:

Eliminaţi

Procent de
promov
înainte de
contestaţii

Procent de
promov
înainte de
contestaţii

115

0

24,49%

26,32%

1

1

0

25%

25%

6

0

0

0

0%

0%

447

108

116

0

24,16%

25,95%

Prezenţi

Promovaţi
înainte de
contestaţii

Promovaţi
după
contestaţii

534

437

107

Seral

6

4

Frecvență
redusă

10

Total

550

Forma de
învăţământ

Înscrişi

Zi

Dintre cele 124 contestaţii depuse, 32 au fost admise cu note mai mari decât nota iniţială.
Situaţia pe probe scrise după contestaţii:
Proba Înscrişi Prezenţi Reuşiţi Respinşi Eliminaţi

Procent
promovabilitate

Note
de 10

Ea)

550

498

392

106

0

78,71%

0

Eb)

106

103

99

4

0

96,12%

0

Ec)

550

474

300

174

0

63,29%

0

Ed)

550

479

354

125

0

73,90%

0
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% promovabilitate
73.90%

78.71%
Ea)
Eb)

63.29%

Ec)

96.12%

Ed)

2. EVALUAREA NAŢIONALĂ - clasa a VIII-a, iunie 2015
La nivelul judeţului Sălaj a fost numită prin Decizia nr. 2041 din 07.10.2014
Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015: preşedinte prof. Gudea Mioara-inspector şcolar
general adjunct, secretari: prof. Hossu Cristina şi Valentina Souca-inspectori şcolari,
membri: prof. Rita Rozs, prof. Marcel Lucaciu şi prof. Florica Puşcaş - inspectori şcolari;
responsabil cu activitatea de comunicaţii virtuale: Denisa Blidar.
În urma aplicării Anexei 2 la Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la
organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale și a Ordinului 4431/2014 privind
organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2014-2015 s-au constituit 57 centre de examen, 42 centre de comunicare și 4
centre zonale de evaluare.
2.a. Înscrierea elevilor

Total elevi pe judeţ la
examenul de evaluare
națională

Limba şi
literatura
română

Matematică

2133

2133

Limba şi literatura maternă
Maghiară

Germană

Slovacă

408

19

11

2.b.Cazurile speciale
Comisia Judeţeană de Evaluare Naţională – Sălaj, după consultarea cererilor şi a
documentelor medicale anexate acestora, în conformitate cu art. 31 din Anexa 2 la Ordinul
MECTS nr. 4801/31.08.2010, a aprobat 3 cazuri speciale: LUCACIU SEBASTIAN de la
Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Jibou; VARGA T.M. TIBOR- BENCE de la Liceul
Tehnologic Nr. 1 Sărmășag; PODAR IONUȚ - COSMIN, C.E. Școala Gimnazială Nr. 1
Someș Odorhei.
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2.c. Monitorizarea organizării şi desfăşurării evaluării naționale pentru absolvenții
clasei a VIII-a - 2015
În perioada 20 – 27 iunie 2015 s-au verificat zilnic cele patru Centre zonale de
evaluare, iar pentru cele trei zile de examen s-au constituit trasee în județ, monitorizarea
organizării şi desfăşurării simulării evaluării naţionale realizându-se într-un număr de 11
centre de examen.
2.d. Contestații
Centrul de contestații a fost organizat la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Zalău, iar
rezultatele finale în urma evaluării lucrărilor a căror notă a fost contestată, sunt prezentate
în tabelul de mai jos:
Disciplinele de examen

Număr cereri de
contestații

Număr contestații
admise

Limba şi literatura română

110

21

Matematică

54

7

Limba şi literatura maternă

7

5

Total contestații

173

33

Rezultate la Evaluarea Națională – urban și rural - Sălaj
An

Mediu

Nr. elevi
înscriși

Nr. elevi
prezenți

Nr.note
peste 5

Promovabilitate

U

987

942

851

90,34%

R

1146

1078

767

71,15%

2015
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2.e. Participare - Rezultate
Disciplinele
de examen

Nr. elevi
înscriși la
începutul
sem. 2

Nr. elevi
prezenți

Promova
bilitate

Nr.
Note
[11,99]

Nr.
Note
[22,99]

Nr.
Note
[33,99]

Nr.
Note
[44,99]

Nr.
Note
[55,99]

Nr.
Note
[66,99]

Nr.
Note
[77,99]

Nr.
Note
[88,99]

Nr.
Note
[99,99]

Nr.
Note
10

Limba şi
literatura română

2133

2021

83,47%

38

84

113

99

275

286

366

372

352

36

Matematică

2133

2020

71,14%

39

104

170

234

331

248

228

266

289

75

Limba şi
literatura maternă

438

432

95,83%

6

0

5

7

41

55

106

122

84

6

Medii examen

2133

2020

80,10%

32

43

116

211

288

334

331

357

288

20

Rezultate Evaluarea Națională cls. a VIII a
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Limba şi
literatura
română
Matematică
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D. REZULTATELE LA ÎNVĂȚĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2014-2015
Elevi în evidență la 14 septembrie
2015
din care:
Total
Promovați Repetenți

Elevi
înscrişi
la început
an şcolar

Elevi
veniţi prin
transfer

PRIMAR
Urban

11054
4627

175
67

189
66

38
12

65
6

10937
4610

10766
4584

171
26

98,43%
99,43%

Rural
GIMNAZIAL

6427
9603

108
95

123
119

26
77

59
53

6327
9449

6182
9018

145
431

97,7%
95,43%

Urban
Rural
LICEAL ZI

4112
5491
7531

43
52
65

51
68
90

25
52
40

11
42
66

4068
5381
7400

3966
5052
7297

102
329
103

97,49%
93,88%
98,6%

Urban
Rural
LICEAL SERAL + FR

6819
712
753

60
5
35

82
8
3

14
26
45

58
8
37

6725
675
703

6647
650
611

78
25
92

98,84%
96,29%
86,91%

Urban
Rural
PROFESIONAL

387
366
829

14
21
30

3
11

13
32
41

32
5
27

353
350
780

301
310
706

52
40
74

85,26%
88,57%
90,51%

Urban
Rural
POSTLICEAL

462
367
678

23
7
10

9
2
2

11
30
30

3
24
46

462
318
610

415
291
594

47
27
16

89,82%
91,5%
97,37%

Urban

678

10

2

30

46

610

594

16

97,37%

TOTAL

30448

410

414

271

294

29879

28992

887

97,03%

Nivel de învăţământ

Elevi plecați din unitate
Prin transfer Abandon școlar

Alte
situații

Procent
promovabilitate

Dintre motivele abandonului şcolar, se pot menţiona următoarele: apartenenţa la etnia rromă, situaţia materială precară în familie, plecarea
la muncă în străinătate, dezinteresul pentru sistemul de educaţie.
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E. ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL DE STAT
CU DURATA DE 3 ANI
Planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016:
În anul școlar 2014-2015, elevii din cele 96 de școli cu clase gimnaziale (16 din
mediul urban, 80 din mediul rural) au avut posibilitatea de a opta la una dintre cele 18 de
specializări la învățământul liceal sau dintre cele 13 calificări la învățământul profesional de
3 ani) oferite de 24 de unități școlare aparținând învățământului secundar superior (16 din
mediul urban, 8 din mediul rural), în total fiind alocate un număr de 2548 de locuri.
Locuri alocate pentru:
Învățământul liceal

Învățământul profesional de 3 ani

din care
total
1906
locuri

din care

pentru etnia
rromă

pentru
Republica
Moldova

77

9

total
642
locuri

pentru etnia
romă

pentru
învățământ
special

42

12

Locuri alocate pentru învățământul liceal de stat (defalcat):
Filiera /
Forma de învățământ

Teoretică
(număr locuri)

Învățământ de zi

898

Vocațională și
tehnologică
(număr locuri)
918

Frecvență redusă

60

0

60

Învățământ seral

0

30

30

Total

958

948

1906





Total
(număr locuri)
1816

Pentru elevii de etnie romă au fost alocate 77 locuri (30 locuri la filiera teoretică, 47
locuri la filiera vocațională și tehnologică).
Pentru elevii veniți din R.Moldova au fost alocate 9 locuri (4 locuri la filiera teoretică, 5
locuri la filiera vocațională și tehnologică).
Pentru învățământul profesional de 3 ani au fost alocate 642 locuri, din care 12 locuri
pentru învățământul profesional special.

În urma repartizării computerizată și nu numai, numărul de clase și numărul de
elevi se prezintă astfel:
Forma de învățământ

Nr. clase

Nr. elevi

Învățământ liceal

65

1737

Învățământ profesional cu durata de 3 ani

19

475

84

2212

Total

În concluzie, după cele două etape de admitere la clasa a IX-a în învățământul liceal
și profesional de stat cu durată de 3 ani s-a ocupat un procent de 86,81 % din numărul de
locuri alocate (91,13% pentru învățământul liceal, 73,98% pentru învățământul profesional
de stat de 3 ani).
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F. REZULTATE LA OLIMPIADELE ŞCOLARE
Număr Premii
Etapa Județeană

Disciplina/ Concurs

Etapa Națională
III

Etapa Internațională

I

II

III

M

I

II

Limba și literatură română

12

12

12

81

2

1

Limba latină

3

3

3

6

3

Olimpiada de lingvistică

5

5

5

26

2

„Universul cunoaşterii prin lectură”

3

5

7

24

„Lectura ca abilitate de viaţă”

4

4

4

57

Limba slovacă maternă

1

1

1

Limba germană maternă

5

2

2

3

Limba și literatura maghiară

7

7

7

67

1

2

1

M

PS

2

5

2

2

2

2

„Apaczai csere janos”

I

II

III

M

1

3

1

2

Olimpiada de limba engleză

38

33

15

6

Olimpiada de limba germană modernă

5

5

4

4

Olimpiada de limba franceză

2

5

5

15

Olimpiada de matematică
Olimpiada internaţională de
matematică a gimnaziilor maghiare din
europa
Olimpiada internaţională de
matematică a liceelor maghiare din
europa
Olimpiada de chimie

8

8

9

51

3

1

1

5

Olimpiada de fizică

7

7

7

16

2
1
6

4

3
5

1

22
3

1

4

1

1

2

2
2

1
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Număr Premii
Etapa Județeană

Disciplina/ Concurs

Etapa Națională

I

II

III

M

Olimpiada de biologie

4

5

4

21

Olimpiada de istorie

5

7

6

18

Olimpiada la disciplinele socio-umane

7

7

7

7

1

5

5

6

5

Olimpiada de geografie
Concursul național de geografie
„Terra”
Olimpiada de religie

3

6

6

12

23

6

5

14

Olimpiada de muzică

10

19

Olimpiada de grafică

1

1

1

Olimpiada de pictură

3

1

1

Olimpiada de sculptură

1

1

Istoria artelor

1

Olimpiada de educație tehnologică

4

4

3

Mecanică
Electronică, automatizări,
telecomunicaţii
Electric, electrotehnic, electromecanic

2

1

1

2

2

1

2

2

Construcţii, instalaţii și lucrări publice

1

1

Fabricarea produselor din lemn

1

Economic, administrativ, comerţ

2

Agricultură

2

Informatică
Tehnologia informaţiei și
comunicaţiilor

I

II

III

M

Etapa Internațională
PS

I

II

III

M

2
2

1

1

1

1

1
1

5
2

1

3

4

1

5

1

2

2

1

22

15

13

13

5

4

3

4

3

3
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Număr Premii
Etapa Județeană

Disciplina/ Concurs
Activităţi extraşcolare „Alege! Este
dreptul tău”
Olimpiada naţională a sportului şcolar
- pe echipă
Olimpiada naţională a sportului şcolar
- individual
Educație fizică și sport CSS
Balcaniada- junior
Istorie și societate în dimensiunea
virtuală
Cultură și civilizație în România
Democrație și toleranță

Etapa Națională

I

II

III

M

3

3

3

3

19

19

19

14

14

14

I

II

III

M

Etapa Internațională
PS

I

II

III

M

1
1

1

1
1

G. 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 2014 – 2015
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 2014-2015, stabilite de către echipa managerială.
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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 particular şi 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 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 particular şi în
unităţile 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.











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.
Asigurarea cuprinderii populaţiei şcolare într-o formă organizată de învăţământ.
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.
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4. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
In anul școlar 2014-2015, 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:
5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
La inceputul anului școlar 2014-2015, situația privind numărul de grupe/clase și de preșcolari/elevi din unitățile de învaățământ din judetul
Sălaj în care se aplică alternativa educatională Step by Step, singura la nivelul județului, se prezintă 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

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

2.

Grădiniţa cu
Program Prelungit
„Prichindel” Jibou

Grădiniţa cu
Program Prelungit
„Prichindel” Jibou

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

TOTAL

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

Limba
de
predare

Adresa / tel./
Fax /e-mail

Total
copii

121

2

46

2

47

1

28

română

123

1

28

2

52

2

43

română

244

3

74

4

99

3

71

gradinita_prichindel@yahoo.com
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2. Învăţământ primar
Nr
crt

1.

2.

4.

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

Liceul
Reformat
„Wesselenyi
” Zalau

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

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

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

96

1

26

1

19

0

0

1

26

1

25

română

69

-

-

-

-

1

22

1

21

1

26

maghiară

25

-

-

-

-

-

-

-

-

1

25

maghiară

190

1

26

1

19

1

22

2

47

3

76
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CAPITOLUL V
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 anului școlar 2014-2015 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 2014-2015 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 în anul şcolar 2014-2015 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
5.1. Comisia diriginţilor
În anul şcolar 2014-2015, 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 MECŞ, 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 anului şcolar cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare
speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua
programă pentru Consiliere şi orientare;
- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din
portofoliul dirigintelui;
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă,
personalitate şi preocupări ale elevilor;
- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor şi elevi;
- mulţi profesori diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică şi socială a elevilor;
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu;
- varietatea mare de activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în cele două
semestre ale anului şcolar 2014-2015.
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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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5. 2. Activitatea Consiliului Judeţean al Elevilor
I. Proiecte realizate
Nr.
crt.

1

Denumire
proiect

“Sălajul
zâmbeşte”

Grup ţintă/
Număr participanţi

20 de membri CJE au
împărţit peste 1000 de
steguleţe comunităţii locale

Activitatea/
Modalităţi de realizare
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie Consiliul Judeţean al Elevilor Sălaj (CJE)
cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău şi al Consiliului Local al Tinerilor
au reuşit să ofere zâmbete de Ziua Naţională a României. Structura
elevilor a oferit comunităţii steguleţe tricolor şi o urare.
Astfel, elevii au dorit să marcheze ziua României prin implicare în
societate, urând oamenilor pe care i-au întâlnit în cale un sincer „La mulţi
ani ”.

Loc de desfăşurare/
Perioada/ Data

În oraşul Zalău
1 decembrie 2014

Peste 1200 de persoane

Echipa CJE SJ a organizat proiectul “ShoeBox”, dând oportunitate
comunităţii judeţului nostru să pregătească un cadou pe care l-au dat
reprezentanţilor Consiliului. Echipa CJE a diseminat în diferite Centre,
familii, mănăstiri peste 1200 de pachete

Parcursul lunii
decembrie 2014

Decembrie 2014
Februarie 2015

2

“ShoeBox”

3

“Călătoria
unei cărţi”

1000 de persoane

Echipa CJE SJ a provocat cetăţenii să doneze o carte. La nivelul
judeţului Sălaj s-au colectat peste 1600 de cărţi, în licee, dar şi la
concertul de Crăciun “Călătoria unei cărţi”. Cea de-a doua etapă va
consta în deschiderea unei biblioteci în mediul rural.

4

“Profesor
pentru o zi”

Peste 1300 de elevi implicaţi

Orice elev din judeţul Sălaj are oportunitate să ia locul unui profesor, să
predea la materia dorită.”

Februarie-Martie 2015

5

„Director
pentru o zi”

Peste 1000 de elevi implicaţi

Orice elev din judeţul Sălaj are oportunitate să ia locul unui director, să
elaboreze un Plan managerial, să relaţioneze cu elevii şi profesorii.

16 martie 2015

6

“Inspector
pentru o zi”

Câştigătoarea concursului a
fost Micle Cristiana de la
Colegiul Tehnic A.P.I. Zalău

A avut oportunitatea de a lua locul pentru o zi inspectorului şcolar pentru
activităţi extraşcolare.

8 aprilie 2015

7

“CJE are
talent”

Participanţi din 11 licee din
judeţ, cu un nr. de 70 de
elevi

Elevii au avut posibilitatea de a-şi arăta talentul în diferite domenii

3 iunie 2015
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“Creatori de
viitor –
Champions
United 2015”

9

“START
programului
de
INTERNSHIP
pentru tineri”

Peste 100 de liceeni
excepționali din România șiau dat întâlnire între 17-23
iulie în Capitala Europeană
a Tineretului, Cluj-Napoca.
În parteneriat cu 8 instituţii
sălăjene, CJE Sălaj a oferit
oportunitatea pentru
aproximativ 80 de tineri să
experimenteze muncă în
diverse domenii.
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Din judeţul Sălaj au luat parte 5 tineri excepţionali, Denisa Ligia
MATEI, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „Silvania”, Andreea
CHIŞ, clasa a XI-a şi Alin POP, clasa a XII-a de la acelaşi liceu, Teofana
MOISI şi Adelin TORGE, clasa a XI-a, de la Colegiul Naţional „Simion
Bărnuţiu”.
Cei interesaţi au precizat în formularul de aplicaţie motivul pentru care
doresc să aplice la programul de Internship, care sunt aşteptările lor, dar
şi dacă domeniul vizat reprezintă o posibilă viitoare carieră.

În perioada 17-23 iulie
2015

Septembrie 2015

II. Participări conferinţe/ intervenţii specifice
Nr
crt

Conferinţe

1

AGE Botoşani

2

AG Craiova

3

Adunarea Generală
Bucureşti

4
5

Adunarea Regională
Cluj
Adunarea Regională
Oradea

Intervenţia/ aportul adus de CJE Sălaj
Preşedintele CJE SJ(Denisa MATEI), alături de avocatul elevului (Eduard MAN) au
participat la alegerile regionale în cadrul Adunării Generale Extraordinare a
Consiliului Naţional al Elevilor şi au contribuit la realizarea strategiei de dezvoltare a
regiunii Nord-Vest
Preşedintele CJE SJ(Denisa MATEI), alături de un delegat (Crina PRECUP) au
luart parte la alegerile Consiliului Naţional al Elevilor, Denisa MATEI ocupând postul
de preşedinte al regiunii Nord-Vest, respectiv, vicepreşedinte al Consiliului Naţional
al Elevilor. Echipajul a constribuit la realizarea strategiei pe termen scurt, mediu şi
lung CNE.
Preşedintele CJE SJ(Denisa MATEI), alături de un delegat PRECUP au luart parte
la alegerile Consiliului Naţional al Elevilor. Echipajul a constribuit la realizarea
strategiei pe termen scurt, mediu şi lung CNE
Preşedintele CJE SJ(Denisa MATEI), alături de un delegat Man Eduard au luart
parte la alegerile Consiliului Naţional al Elevilor
Preşedintele CJE SJ(Denisa MATEI), alături de un delegat Oros Alexandra au luat
parte la alegerile Consiliului Naţional al Elevilor

Perioada de
desfăşurare
12-14 decembrie
2014

1-5 februarie 2015

Martie 2015
Mai 2015
Iunie 2015
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III. Activităţi organizatorice/ ședinţe, întâlniri de lucru
Nr
Crt

Întâlnire de Lucru/
Şedinţe CŞE Sălaj

Număr
participanţi

Data/
Locul de desfăşurare

1

Şedinţă de lucru

20

25.09.2014 - CNS

2

Şedinţă de lucru

18

5.11.2014 - CNS

3

AG – alegeri CJE

50

11.11.2014 – Lic.Arte

4

Şedinţă de lucru

23

26.03.2015 - CNS

5

Şedinţă de lucru

22

10.04.2015 - CNS

6

Şedinţă de lucru

23

14.05.2015 - CNS

IV. Premii şi distincţii acordate
Nr.
Crt.

Participare Concurs-denumire, data si
locul de desfăşurare
Concursul “Ministru pentru o zi” (proiect CNE)

1

Rezultate obţinute
Denisa Matei - ministru pentru o
zi la Ministerul Tineretului şi
Sportului

V . Formare şi dezvoltare personală
1. Şedinţe Consiliul Consultativ/ISJ
- Denisa Matei, preşedinte CJE SJ a luat parte la două şedinte ale Consiliului
Consultativ la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj din Zalău (19 noiembrie 2014 şi 10
februarie 2015) unde a făcut parte dintre cei 31 de membri ai comisiei.
2. Proiect “Skills 4 Job
- în data de 16 februarie a avut loc lansarea proiectului “Skills 4 Jobs” inițiat de AJOFM
Cluj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj; din partea CJE Sălaj au fost
prezenţi la eveniment Denisa Matei, preşedinte CJE SJ, alături de Alexandra Iacob şi
Manu Vlaic, vice şi secretar ai structurii reprezentative a elevilor din Sălaj.
VI. Alte activităţi/ colaborări
Campanii de promovare
1. “Săptămâna fructelor şi a legumelor”
- în parteneriat cu CJRAE Sălaj Consiliu 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 2000 de pliante
informative despre oportunităţile de studii în străinătate şi au facilitate discuţii cu aceştia
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VII. Fotografii

.
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5.3. Activităţi ale Palatului Copiilor şi Cluburilor Copiilor din judeţul Sălaj, anul
şcolar 2014-2015
Palatul Copiilor este unitate de învăţământ de stat, specializată în activităţi de
educaţie nonformală, prin care se aprofundează şi se diversifică informații și cunoştinţe, se
dezvoltă competenţe prin valorificarea timpului liber al copiilor prin implicarea lor în
proiecte educaţionale.
5.3.1. Curriculum
Optimizarea procesului educaţional şi creşterea calităţii acestuia
Indicatori de performanţă: creşterea cu 15% 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.
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 15%.
 Reorganizarea cercurilor, în funcţie de participarea elevilor la activităţile desfăşurate;
 Premierea elevilor / formaţiilor cu rezultate deosebite pe parcursul anului şcolar 20142015.
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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 MECŞ
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 MECŞ.;
 Pregătirea, desfăşurarea în bune condiţii şi mediatizarea concursurilor municipale şi
judeţene;
 Pregătirea echipajelor şi formaţiilor pentru participarea la concursurile interjudeţene şi
naţionale;
 Organizarea de acţiuni proprii ale Palatului Copiilor (spectacole, expoziţii, acţiuni).
Elaborarea de programe didactice minimale pentru fiecare disciplină
Indicator de performanţă: creşterea numărului de copii prin diversificarea programei
cercurilor.
 Constituirea unei Comisii de elaborare a programelor minimale pe specialităţi;
 Elaborarea unor Programe minimale pentru fiecare cerc.
5.3.2. Resurse umane
Creşterea gradului de acoperire a disciplinelor / cercurilor cu personal
didactic calificat (recrutarea şi încadrarea cu cadre didactice cu pregătire de
specialitate, corespunzător profilurilor cercurilor)
Indicator de performanţă: Micşorarea cu cel puţin 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.
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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.
5.3.3. Resurse materiale și financiare

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

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





Implicarea P.C../C.C. în acţiunile organizate de I. S. J.
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 etc.

Consolidarea relaţiilor de colaborare / parteneriat cu autorităţile locale:
Primăria Municipiului Zalău, Consiliul Local, Prefectura Judeţului Sălaj, Consiliul
Judeţean Sălaj.
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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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5.4. Activităţi derulate în anul şcolar 2014-2015
Nr.
crt

Denumirea activităţii

Tipul
activităţii

Perioada/
data

Organizatori/Parteneri

Rezultate obţinute

1.

Concurs interjudețean
”Europa Unită – Europa noastră”

Concurs

Mai 2015

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei

3 Premii I / 3 Premii II / 3 Premii III
3 Mențiuni

2.

Concursul Regional
”Tinere Talente”Tenis de Masă

Concurs

Iunie 2015

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei

12 Premii I / 12 premii II / 12 premii III
15 mențiuni

3.

Festival Național de Folclor

Concurs

12 - 15. 10.2014

ConsiliulJudețeanConstanța

1 Trofeu

4.

Pentru cei de vârsta a treia

Spectacol

29.09.2014

Primăria Șimleu Silvaniei/
Casa de ajutor a
pensionarilor Șimleu Silvaniei

Diplomă

5.

Ziua Națională a României

Spectacol

30.11.2014

Primăria și Clubul Copiilor
Șimleu Silvaniei

-----

6.

Colind din suflet

Spectacol

17.12.2014

Primăria și Clubul Copiilor
Șimleu Silvaniei

-----

7.

”Vis de iarnă”

Concurs

16-18. 02.2015

M.E.C.S/ Inspectoratul Școlar
Maramureș

Locul I
Locul III

8.

”Prietenii Maramureșului”

Concurs

08-09. 05.2015

M.E.C.S/ Inspectoratul Școlar
Maramureș

Locul II

9.

”Tradiții”

Concurs

30.05 -1.06.2015

M.E.C.S/ ISJ Sălaj/ Primăria
și Clubul Copiilor Sălaj

2 Locuri II

10.

Festival Concurs - Mamaia Copiilor

Concurs

15.06.2015

C.J. Constanța

Mențiune
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11.

Festival Folcloric ”Hori și joc în
Maramureș”

Festival

23-24.06.2015

ISJ Maramureș/ Palatul
Copiilor Baia Mare

Diplomă de excelență

12.

Festival Concurs ”Lină Chiralină”

Concurs

13-15.08.2015

M.E.C.S/ ISJ Brăila/ Primăria
și Palatul Copiilor din Brăila

Premiul I / 2 premii II
2 premii III

13.

Festivalul Folcloric ”Sânzâiene”

Diplomă de excelență

14.

Festival

24.06.2015

Centrul de Cultură și Artă
Maramureș/ Primăria Băița
de Sub Codru

Omagiul lui Iuliu Maniu

Spectacol

15.02.2015

Centrul Cultural Bădăcin

Diplomă de excelență

15.

Omagiu mamei

Spectacol

08.03.2015

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

-----

16.

Să ne cunoaștem țara

Excursie

15-18.08.2015

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei/ Comitetul de părinți

-----

17.

Cupa Zalăului la Karate

Concurs

19.10.2014

Clubul Copiilor Șimleu/ C.S.
Omega

15 locuri I / 12 locuri II
9 locuri III

18.

Campionatul European la Karate Albania

Concurs

03.05.2014

Federația Albaneză de
Karate

Locul III

19.

Cupa Toamnei la Karate - Baia Mare

Concurs

14.11.2014

D.J.S Maramureș/ C.S
Condor Baia Mare

10 locuri I / 8 locuri II
4 locuri III

20.

Cupa ”Moș Nicolae” Șimleu Silvaniei

Concurs

14.12.2014

Clubul Copiilor și C.S.
Omega Șimleu Silvaniei

17 locuri I / 15 locuri II
21 locuri III

21.

Cupa Maramureșului la Karate

Concurs

15.03.2015

D.J.S. Maramureș/ C.S.
Condor Baia Mare

1 Trofeu / 11locuri I / 11 locuri II
9 locuri III

22.

Campionatul Național de Karate
Brașov

Concurs

27-29. 03.2015

Federația Română de Karate

2 locuri II
1 loc III
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23.

Cupa Șimleului la Karate

Concurs

17.05.2015

C.S. Omega și Clubul
Copiilor Șimleu Silvaniei

12 locuri I / 14 locuri II
13 locuri III

24.

Campionatul Internațional ”Balkan”
Ungaria

Concurs

21.06.2015

Federația Ungară de Karate

1 Trofeu / 11locuri I / 13 locuri II
12 locuri III

25.

Tabăra de karate ”Nistru”
Maramureș

Seminar

24-28. 08.2015

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei/ A.N.A.C
Maramureș

------

26.

Cantonament de Karate Marghita

Stagiu de
pregătire

29.06.-05.
07.2015

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei/ C.S Good Dragon

-----

27.

Tabără de karate Grecia

Antrenamente de
pregătire

31.07-05.08.2015

28.

Cupa Performanței la Karate

Concurs

13.06.2015

29.

Cupa Marghita la Karate

Concurs

04.07.2015

D.J.S Bihor/ C.S. Good
Dragon

9 locuri I / 12 locuri II
14 locuri III

30.

Cupa Performanței la tenis de câmp

Concurs

13.06.2015

Clubul Copiilor Șimleu
Silvaniei

3 locuri I / locuri II / 3 locuri III

31.

Festivalul Internațional de Folclor
pentru Românii de Pretutindeni ”La
Fântâna Dorului”

Festival

12-15. 07.2015

M.E.C.S/ ISJ Sălaj/ Centrul
de Cultură și Artă Sălaj/
Primăria, Clubul Copiilor și
Asociația La Fântâna Dorului
Șimleu Silvaniei

Diplome de excelență

32.

Festivalul Național de Folclor
”Strugurele de Aur” Jidvei- Alba Iulia

Concurs

28.08.2015

CJ Alba Iulia

Premiul special

33.

Concurs Naţional de Muzică Uşoară
„Sibiu – Capitala Muzicală”

Concurs

13 Septembrie
2014

Sibiu

Trofeul festivalului/ categoria 6-9
Ghile Alice

Clubul Copiilor și C.S.
Omega Șimleu Silvaniei/ C.S.
Condor Baia Mare
Clubul Copiilor. C.S. Omega
și Primăria Șimleu Silvaniei/
D.J.S Sălaj

-----1 Trofeu / 6 locuri I / 10 locuri II
18 locuri III
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34.

Concurs Naţional de Interpretare
Vocală „Ministărei Cluj”

Concurs

20 Septembrie
2014

Cluj Napoca

Premiul I
Ghile Alice

35.

Festivalului Naţional de Muzică
Uşoară „Ursuleţul de Aur” Ediţia a
XXXII-a

Festival

8 – 9 Mai 2015

Baia Mare

Trofeul festivalului - Ghile Alice
Premiul II – Sabou Carla

36.

Festivalului Naţional de Interpretare
Vocală și Dans „Floare De Lotus”
Ediţia a IV-a

Oradea

Secţiunea Muzică populară
Trofeul festivalului - Ghile Alice
Secţiunea Muzică Uşoară
Premiul I – Ghile Alice
Premiul III – Sabou Carla

Năvodari

Trofeul festivalului - Ghile Alice
Premiul III – Sabou Carla

Buşteni

Locul III – Sabou Carla

37.

38.

39.

Festivalului Internaţional de
Interpretare „Delfinul de Aur” Ediţia
a XIII-a
Festivalul Naţional de Muzică Pop
pentru Copii și Adolescenţi „Sfinxul
de Aur” Ediţia a III-a
Festivalul Naţional de Interpretare
Muzicală Sibiu – Capitala Muzicală
„Viaţa La Pozitiv”, Ediţia a III- a

Festival

Festival

13 Iunie 2015

Iulie 2015

Festival

20-22 August
2015

Festival

10 – 12
Septembrie 2015

Sibiu

Trofeul festivalului – Sabou Carla

40.

Concurs Judeţean de Interpretare
„Voces Primaverae” Ediţia a XV-a

Concurs

20 Martie 2015

Zalău

Premiul I – Puşcaş Niculina
Premiul I – Chiş Valeria

41.

Concurs Naţional De Interpretare
„Viva La Musica” Ediţia a XVII-a

Concurs

7-8 Mai 2015

Zalău

Premiul III – Maxian Raul

42.

Festivalul Concurs de Cântece
Populare „Mândru Cântec Sălăjean”,
Ediţia a VII- a

Festival

23 - 24 Mai 2015

Zalău

43.

Concursul Internaţional de Muzică și
Dans „Ghiocelul de Argint”, Ediţia
XXII

Concurs

Aprilie 2015

Arad

Secţiunea solişti vocali
Locul I – Maxian Raul
Menţiune – Bărburaş Alexandra
Menţiune – Brumar Denisa
Categoria Majorete clasele I-IV:
Locul II – formaţia „Magic Girls”
Categoria Majorete clasele IX-XII
Locul II – formaţia „Yellow Girls”
Categoria Dans Modern clasele IX-XII
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Locul III – formaţia „Yellow Girls”

44.

Concursul Judeţean de Majorete,
Ediţia a VI-a

Concurs

10 Mai 2015

Zalău

45.

Concurs Interjudeţean de
Aeromodele „Cupa Eliberării
Municipiului Carei”

Concurs

18 Octombrie
2014

Carei

46.

Concursul Internaţional „Cupa
Crisius” Chişineu Criş, Jud. Arad,
Ediţia a XXXVI-a

Concurs

8 - 10 Mai 2015

Chişineu Criş

Categoria Majorete clasele IX-XII
Locul II – formaţia „Yellow Girls”
Categoria Majorete clasele 0-IV
Locul II – formaţia „Little Bees”
Categoria Majorete clasele 0-IV
Locul III – formaţia „Little Dolls”
Categoria Majorete clasele V-VIII
Locul III – formaţia „Xpress”
Categoria Machete navomodele C1
Locul I – Hossu Andrei Mihai
Categoria Machete navomodele C2
Locul II – Floruţa Cristian
Locul III – Morar Horea Răzvan
Categoria Planor carton cls. I-IV
Locul I – Iacob Anghel
Locul III – Groza Raul
Categoria Planor F1 cls. I-IV
Locul II – Groza Raul
Categoria Planor F1 cls. V-VIII
Locul III – Groza Paul Dan
Locul II – echipaj PC Zalău
Navomodelism
Locul I evoluţie R/C – Pop Alexandru
Rareş
Locul II evoluţie R/C - Balog Gabriel
Raul
Locul III viteză R/C – Marian Andrei
Adrian
Menţiune velier R/C - Groza Paul
Dan
Menţiune velier R/C - Floruţa Cristian
Daniel
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47.

Festivalul Naţional al Ştiinţei Zalău,
Ediţia a VIII-a

Festival

16 Mai 2015

48.

Concurs Naţional de Navomodele și
Automodele „Cupa Râmnicului”

Concurs

18-22 Iunie 2015

49.

Concurs Naţional de Navomodele și
Arte Vizuale Medgidia

Concurs

12-16 August
2015

Zalău

Râmnicu Vâlcea

Medgidia

CAPITOLUL V
Locul II echipajul P.C.Zalău 1
Locul IV echipajul P.C.Zalău 2
Diplomă de performanţă - Pop
Alexandru Rareş, la Concursul de
navomodele „Ludovic Cziszter”
Fotografie „Sportul În Imaginaţia
Copiilor”
Locul I – Cucuian Ioan Cristian Paul
Locul III – Morar Horia Răzvan
Locul III – Morar Horia Răzvan
Menţiune – Cucuian Ioan Cristian
Paul
Secţiunea Inventivitate Creativitate
Premiul III – Marian Andrei Adrian
Categoria Machete navomodele C1
Locul I – Marian Andrei Adrian
Categoria Machete navomodele C2
Locul III – Balog Gabriel Raul
Categoria Machete navomodele C3
Menţiune – Cucuian Ioan Cristian
Categoria Machete navomodele C4
Menţiune – Iacon Ioan Anghel
Categoria Machete navomodele C5
Locul III – Pop Alexandru Rareş
Categoria Machete navomodele C6
Locul I – Floruţa Cristian Daniel
Categoria Machete navomodele C7
Locul II – Groza Paul Dan
Locul II – echipaj PC Zalău
Categoria Machete navomodele C5
Locul II – Pop Alexandru
Categoria Machete navomodele C2
Locul III – Balog Gabriel
Categoria Modele navigante ECO
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Concursul Internaţional „Cupa
Crisius” Chişineu Criş, Jud. Arad,
Ediţia a XXXVI - a

50.

51.

Concursul Regional de Informatică
Aplicată „Bit By Bit” Ediţia a II-a

Concurs

8 - 10 Mai 2015

Concurs

Aprilie 2015

Chişineu Criş

Iaşi

CAPITOLUL V
Locul II – Marian Andrei Adrian
Categoria Modele navigante F5
Locul III – Cucuian Ioan Cristian Paul
Categoria Modele navigante viteză
sub 1 kg
Locul II – Marian Andrei Adrian
Categoria Modele navigante F1
Locul III – Marian Adrei Adrian
Categoria Modele navigante F2
Locul III – Balog Gabriel
Secţiunea fotografie
Loc.II – echipaj PC Zalău
Secţiunea machete C1-C7
Menţiune – echipaj PC Zalău
Secţiunea navigaţie
Locul II – echipaj PC Zalău
Clasament general
Locul III – echipaj PC Zalău
Secţiunea referate cadre didactice
Menţiune – Pop Marius Cristinel
Secţiunea: grafică „Sportul în
imaginaţia copiilor”
Locul I – Tomole Alexia
Locul I – Şanta Iulia
Locul II – Beşe Diana
Locul III – Naghiu Paul
Secţiunea: programare scrach
Locul I – Rusan Răzvan
Locul I – Cherecheş Andrei
Locul III – Rad Alexandru
Locul III – Bercean Alexandru
Locul II - echipaj
Menţiune – Berceanu Alex
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52.

Festivalul Internaţional de Folclor
pentru Copii „Am Fost S-om Fi”,
Ediţia a XVII-a

Festival

8 - 10 Mai 2015

Concurs

2015

Moreni

54.

Concursul Naţional de Creaţie
Literară și Grafică pe Calculator
„Pastel” Câmpia Turzii

Concurs

2015

Câmpia Turzii

55.

Concursul Naţional de Aplicaţii IT:
”Pe Calculator Lucrărm Circulaţie
Să-nvăţăm”, Făgăraş

Concurs

2 Iunie 2015

56.

Concursul Interjudeţean de
Informatică: ”Zilele Informaticii
Dejene” Ediţia a XVI -a, Clubul
Copiilor Dej

53.

Concursul Naţional „Calculatorul
Joc și Educaţie” Ediţia a VIII-a, 2015
Moreni

Concurs

28-30 Mai 2015

Făgăraş

Dej

CAPITOLUL V
Secţiunea: creaţie tehnicoinformatică
Locul I – Şanta Iulia
Locul I – Irimeş Ayana
Locul I – Marincaş Dominic
Locul I – Criste George
Locul I – Marincaş Dominic
Locul I – Horvat Ozana
Locul II – Cherecheş Andrei
Menţiune – Barboloviciu Alex
Locul II – Şandor Maria
Locul II – Pop Răzvan
Locul III – Sârbu Anamaria
Locul III – Şandor Denisa
Menţiune – Filip Darius
Menţiune – Roşu Stefania
Menţiune – Caba Emanuela
Menţiune – Beşe Diana
Secţiunea Afiş cls. I-IV
Locul II – Andrei Cherecheş
Locul II – Şanta Iulia
Menţiune – Ayana Irimeş
Secţiunea Afiş cls. V-VIII
Locul III – Raul Noje
Secţiunea Desen Tematic cls.I-IV
Locul II – Alexia Irina Tomole
Locul II – Alexia Sabău
Locul III – Răzvan Pop
Locul III – Andrei Sabău
Secţiunea Grafică
Premiul I – Filip Darius
Premiul I – Roşu Ştefania
Premiul I – Breje Iulia
Premiul II – Pop Răzvan
Premiul II – Tomole Alexia
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57.

Concursul Interjudeţean de
Informatică: ”Floare de Lotus” Ediţia
a XV-a, Palatul Copiilor Oradea

Concurs

58.

Concursul Naţional ”Visând La Stele
În Universul Copilăriei” Ediţia a V-a,
Sebeş, Jud.Alba, Iunie 2015

59.

Concursul Regional „Topul Bunelor
Practici” Ediţia a VII-a Zalău

60.

61.

62.

63.

Concursul Intejudeţean
„Biodiversitatea și Supravieţuirea
Terrei”
Concurs Naţional de Karting
C.N.K.S.Etapa VI /P.C. Reşiţa,
Cartodrom „Las Vegas” Arad
Concurs Naţional de Karting
C.N.K.S. etapa VIII /P.C. Satu Mare,
21 - 22 Octombrie 2014 Cartodrom
„Las Vegas” Arad
Concursul Naţional de Karting
„Cupa Eliberării Oraşului Carei”

CAPITOLUL V
Premiul III – Orţan Ciprian
Secţiunea Prezentări Multimedia
Premiul I – Sandor Denisa
Secţiunea Prezentări Multimedia
Locul I – Orţan Ciprian
Locul II – Beşe Diana
Secţiunea Grafică Pe Calculator
Locul I – Şanta Iulia
Locul I – Pop Răzvan
Locul II – Tomole Alexia
Secţiunea Paint
Premiul I – Beje Iulia
Premiul I – Tomole Alexia
Premiul II – Pop Răzvan
Secţiunea Poveşti
Premiul I – Roşu Ştefania
Premiul II – Filip Darius
Premiul III – Caba Emanuela

15-20 Iunie 2015

Oradea

Concurs

Iunie 2015

Sebeş

Concurs

Iunie 2015

Zalău

Locul I – Alexuţan Cristian

Concurs

Iulie 2015

Oradea

Locul I – Şandor Georgiana, Orţan
Ciprian

Concurs

20 - 21
Septembrie 2014

Arad

4 menţiuni

Concurs

21 - 22 Octombrie
2014

Arad

3 menţiuni

Concurs

18 Octombrie
2014

Carei

1 loc.I
1 loc.II
5 menţiuni
Loc.II echipaj
Pag 97 / 185

_______

An școlar 2014-2015

Starea învățământului sălăjean

64.

Concurs Interjudeţean de Mărţişoare
și Felicitări „Mărişor - 2015”, Palatul
Copiilor Vaslui

Concurs

Martie 2015

65.

Concurs Naţional de Educaţie Pentru
Mediu „David Împotriva Lui Goliat”,
Clubul Copiilor Drăgăşani, Drăgăşani

Concurs

Mai 2015

66.

Concurs Naţional De Ecologie Şi
Protecţia Mediului „Să Iubim Natura”
Ediţia a V-a, Râmnicu Vâlcea

Concurs

25 Octombrie
2014

Concurs

2015

67.

68.

69.

70.

71.

Concurs Naţional „Tradiţie și
Credinţă” Ediţia a IX-a 2015, Clubul
Copiilor Găeşti, Jud.Dâmboviţa
Concurs Regional „Călătorie În
Lumea Ştiinţei, Popas La Porţile
Artei” Ediţia a III-a , Liceul Teoretic
„I.C.Drăguşanu” Victoria,
Jud.Braşov
Concurs Naţional de Ecologie
„Generaţia Eco - Terra” Ediţia a IV-a,
Clubul Copiilor Mediaş, Jud.Sibiu
Concurs Regional „Bucuriile
Primăverii”, Palatul Copiilor
Alexandria, Jud.Teleorman
Concurs Internaţional
Multidisciplinar “Copii, Salvati
Planeta Albastra!” Ediţia a XI- a,
Moreni

Concurs

7 – 8 Aprilie 2015

Concurs

8 Aprilie 2015

Concurs

Aprilie 2015

Concurs

Iulie 2015

Vaslui

Drăgăşani

Râmnicu Vâlcea

Găieşti

Victoria

CAPITOLUL V
Locul I – Terheşiu Nicoleta
Locul II – Blaga Antonia
Locul III – Sfăt Nicoleta
Locul III – Prodan Raluca
Menţiune – Roşu
Secţiunea colaj
Locul I –Blaga Antonia
Secţiunea quilling
Locul I – Bogdan Agnes
Locul II – Kiss Melinda
Secţiunea referate
Premiul II – Colcer Simina, Puşcaş
Andrea
Secţiunea colaje, 11-14 ani
Premiul II – Colcer Simina
Secţiunea ştiinţe
Premiul I – Colcer Simina, Puşcaş
Andrea

Mediaş

Secţiunea colaj
Premiul II –Colcer Simona Valentina
Premiul III – Petriş Iulia
Secţiunea grafică
Menţiune specială – Moldovan
George Darius

Alexandria

Secţiunea Felicitări
Premiul II – Brighe George

Moreni

Secțiunea referate
Premiul II - Colcer Simina
Secțiunea mesaj ecologic
Premiul III – Petrus Iulia
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72.

73.

Concurs Interjudeţean
“Biodiversitatea și Supravieţuirea
Terrei” Oradea Iunie 2015
Concursul Naţional de Ecologie
Dendrologie și Protecţia Mediului,
Zalău,

CAPITOLUL V

Concurs

Iunie 2015

Oradea

Premiul I: Moldovan George, Vescan
Antonia, Petrus Iulia

Concurs

Iunie 2015

Zalău

Sectiunea - mesaj ecologic
Premiul I - Sabou Tiana

Zalău

Sectiunea eseu
Premiul I- Fogas Mihai, clasa a IV-a

Găieşti

Secţiunea felicitări, 7-10 ani
Premiul III – Fărcaş Andreea Diana

74.

Concursul Regional “Topul Bunelor
Practici” Ediţia a VII-a, Zalău

Concurs

Iunie 2015

75.

Concurs Naţional „Tradiţie și
Credinţă” Ediţia a IX-a 2015, Clubul
Copiilor Găeşti, Jud.Dâmboviţa

Concurs

2015

76.

Concurs Naţional „Micuţele
Creatoare De Modă” Ediţia a IV-a,
Clubul Copiilor Tg. Neamţ,

Concurs

Martie 2015

77.

Concurs Naţional „Chimia-Ştiinţă
sau Magie?” Ediţia a IV-a 2015,
Palatul Copiilor Sibiu, Jud.Sibiu

Concurs

2015

Sibiu

78.

Concurs „În Lumea Ştiinţei” Ediţia I
2015, Bucureşti

Concurs

2015

Bucureşti

79.

Festivalul Naţional Al Ştiinţei Zalău,
Ediţia a VIII-a 16 Mai 2015

Concurs

2015

Zalău

80.

Concurs Naţional „Chimia-Ştiinţă
sau Magie?” Ediţia a IV-a 2015,
Palatul Copiilor Sibiu, Jud.Sibiu

Concurs

2015

Sibiu

Menţiune – Şimonca Raul, Curea
Andrei

81.

Concurs „În Lumea Ştiinţei” Ediţia a
I-a 2015, Bucureşti

Bucureşti

Secţiunea eseu
Premiul I – Bogdan Andrada
Secţiunea jocuri
Premiul III – Pop Flavius

Concurs

2015

Tg.Neamţ

Secţiunea Micii meşteşugari
Locul I – Modi Cristina
Locul III – Varga Luciana
Secţiunea Bijuterii şi accesorii
Locul II – Ciutre Mihai
Menţiune specială – Szeredai Attila
Menţiune – Şimonca Raul, Curea
Andrei
Secţiunea eseu
Premiul I – Bogdan Andrada
Secţiunea jocuri
Premiul III – Pop Flavius
Secţiunea Micii Inventatori
Premiul III – Mihaly Zsolt
Mentiune – Boda Norbert
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82.

83.

84.

Concurs Naţional de Ecologie
Dendrologie și Protecţia Mediului,
Ediţia a XII-a Iunie 2015, Palatul
Copiilor Zalău
Concurs Interjudeţean de Educaţie
Pentru Mediu „Cărări Vrâncene”
Ediţia a IX-a Iulie 2015,
Concurs Regional „Topul Bunelor
Practici, Ediţia a IV-a Iunie 2015,
Palatul Copiilor Zalău

Concurs

Iunie 2015

Concurs

Iulie 2015

Concurs

Iunie 2015

85.

Concurs Naţional de Ecologie
„Generaţia Eco - Terra” Ediţia a IV-a,
Clubul Copiilor Mediaş, Jud.Sibiu

Concurs

8 Aprilie 2015

86.

Concurs Naţional de Protecţia
Mediului „Şi Gestul Tău Contează!”
Ediţia a IX-a Palatul Copiilor
Botoşani

Concurs

Mai 2015

Concurs

14-17 Iulie 2015

Turneu

3 Septembrie
2014

87.

88.

Concurs Internaţional
Multidisciplinar „Copii, Salvaţi
Planeta Albastră!” Ediţia a XI-a 2015,
Palatul Copiilor Târgovişte – Filiala
Moreni
Turneul de Tenis de Câmp „Poarta
Maramureşeană Ediţia a XVIII-a, 3
Septembrie 2014, Baia Mare

Zalău

CAPITOLUL V

Secţiunea referate primar
Locul I – Ghinea Karina
Premiul I – Ghinea Karina, Orban
Andrea

Zalău

Mediaş

Botoşani

Moreni

Baia Mare

Locul I – Labo Larisa
Secţiunea artă decorativă
Premiul II – Vedinaş D., Damşa A.,
Andrei D., Căluşer M.,Nemeş D
Premiul III – Adlinean A., Vedinaş D.,
Briscan I., Mureşan L.
Secţiunea artă plastică
Premiul III – Sofran Alissa
Menţiune – Topan Camelia Maria
Menţiune specială – Giugium M.,
Marincat T., Păşcuţă F., Mizgai D.,
Gozman R.
Secţiunea cel mai util obiect din
deşeuri
Menţiune – Şofron Alissa
ECO-expoziţie
Locul I- Surd Laura
Premiul II- Terheş Larisa
Premiul special –Remeş Antonia

1 Loc.I
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89.

90.

91.

92.

93.

Turneul de Tenis de Câmp
B.T.Tennis Cup.III, 6 Septembrie
2014, Cluj Napoca
Concurs de Tenis de Câmp
„Memorial Ioan Cioran” Ediţia a V-a,
Zalău
Concurs Regional De Tenis De Câmp
„Cupa De Toamnă” Ediţia a III-a, 27
Septembrie 2014 Zalău
Concurs Regional de Tenis de Câmp
„Trofeul Pamira” 18 Octombrie 2014
Sibiu
Concurs Naţional De Tenis De Câmp
B.T. Tennis Cup.I 24 Ianuarie 2015
Cluj Napoca

CAPITOLUL V

Turneu

6 Septembrie
2015

Cluj Napoca

Concurs

12 Septembrie
2014

Zalău

2 loc.II

Concurs

27 Septembrie
2014

Zalău

4 loc.I,

Concurs

18 Octombrie
2014

Sibiu

Concurs

24 Ianuarie 2015

Cluj Napoca

1 Loc.III

3 loc.II,

3 loc.III

1 loc.I

1 loc.IV

5.5. Activităţi educative desfăşurate de Pedagogii Şcolari, anul şcolar 2014-2015
Nr.crt. Activitatea desfăşurată

Data desfăşurării activităţii

Cine răspunde

1.

Balul Bobocilor 2014

22 Noiembrie 2014

Pop Mircea, Bobis Cornelia

2.

Balul Balurilor (Internate Zalău)

5 Martie 2015

Pop Mircea, Bobis Cornelia

3.

Intalniri cu cadre medicale

Semestrial

Pop Mircea, Bobis Cornelia

4.

Întâlniri cu cadre de politie

Semestrial

5.

Prezentare de Cărți la Biblioteca școlii

Semestrial

6.

Activitati Sportive – Sala de Sport, Teren

Săptămânal

Pop Mircea, Bobiș Cornelia

7.

Activitati de colectare, selectare și predare deseuri hârtie și plastic

Permanent

Pop Mircea, Bobiș Cornelia

8.

Excursie la Mănăstirea Bic

01.04.2015

Pop Mircea

Pop Mircea, Bobis Cornelia,
Agent Barbus Lucian
Pop Mircea, Bobis Cornelia
Bibliotecar Lolos Dorina
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CAPITOLUL V

9.

Excursie la Grădina Botanică Jibou

26.04.2015

Pop Mircea

10.

Vizita la Muzeul de Artă „P.I. Sima” Zalău

17.12.2014

Pop Mircea

11

Actiuni Caritabile de Craciun și Paști

Decembrie 2014, Aprilie 2015 Pop Mircea, Bobis Cornelia

12.

Activități culturale cu cine festive de Moș Niculaș, 8 martie, 1 iunie

6 decembrie 2014
8 martie 2015
1 iunie 2015

Pop Mircea, Bobis Cornelia

5.6. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare
Calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, anul şcolar 2014-2015
Nr.
crt.
1.

2.

Activitatea propusă

Felul acţiunii
(locală, judeţeană)

”Ziua europeană fără maşini”
- concurs de desen pe asfalt pe teme de protecţie Locală
a mediului
“Săptămâna prevenirii criminalităţii” –
activităţi de prevenire a delicvenţei juvenile, a
criminalităţii, educaţie rutieră etc. - parteneriat cu Locală, judeţeană
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj, Biroul
de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

Participanţi

Data şi locul desfăşurării

Elevii claselor II-III

19.09.2014
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău
Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu” Zalău

Elevii claselor I-XII

30.09.-04.10.2014
Toate unităţile şcolare din judeţul Sălaj

3.

Consiliul judeţean al elevilor – alegerea
preşedintelui şi biroului executiv cu cei 5 directori
de departamente

Locală, judeţeană

Preşedinţii Consiliilor
elevilor din licee şi şcoli
generale

4.

Săptămâna Educaţiei Globale –Tema –
“Securitatea alimentației”

Locală, judeţeană

Elevii claselor I-XII

5.

”Prevenirea violenţei în mediul şcolar” Proiecte educative

Locală, judeţeană

Elevii claselor I-XII

- Termenul limită pentru alegerea
reprezentanţilor claselor: 28.09.2014
- Termenul limită pentru alegerea
preşedintelui CŞE: 10.10.2014
10.10.2014
10.01.2015 (evaluare SEG)
Palatul Copiilor
Toate unităţile şcolare
Semestrul I
Toate unităţile şcolare
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”1 Decembrie- Ziua Naţională a României” masă rotundă, concursuri
”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

Locală
judeţeană

Elevii claselor I-XII

Decembrie 2014
Toate unităţile şcolare

Locală
judeţeană

Elevii claselor V-XII

Decembrie 2014
Toate unităţile şcolare

Locală, judeţeană

BEX – ul Consiliului
județean al elevilor

Decembrie 2014

9.

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

Locală
Judeţeană

Elevii claselor I-XII
Consiliului judeţean al
elevilor
Directorii

Săptămânal
Toate unităţile şcolare

10.

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

Locală
judeţeană, naţională

Elevii claselor
I-XII

Anul şcolar 2014-2015
Toate unităţile şcolare

”Ziua europeană 112”-activități de informare
preventivă

Județean

Elevii claselor
I-XII

12.

”Ziua protecției civile”-activități de informare
preventivă ”Ziua porților deschise”

Județean

Elevii claselor
I-XII

13.

Concurs Național ”Mesajul meu antidrog”

Județean
Național

Elevii claselor
V-XII

14.

Săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

15.

Manifestări dedicate Zilelor Educației
Naționale

Județean

Elevii claselor
I-XII

16.

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

Județean
Național

Elevii claselor
V-XII

6.
7.

8.

11.

Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Februarie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Februarie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Martie-Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
6-10 aprilie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
6-10 aprilie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ/
Aprilie-Mai 2015
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17.

”Ziua Pământului”-activități dedicate protecției
mediului

Județean

Elevii claselor
I-XII
și grădinițe

18.

Concurs Național ”Reviste școlare”

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

19.

Concurs Național « Tinere condeie »

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

20.

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

Local
Județean

Elevii claselor
I-XII

21.

Concurs național ”Alege!este dreptul tău”

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

22.

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

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

23.

Concurs Național ”Sanitarii pricepuți”

Județean
Național

Elevii claselor
IX-XII

24.

Ziua Internațională a Mediuluidezbateri,concursuri

Local

Elevii claselor
I-XII

25.

Concurs Național „Proiecte de mediu”

Județean
Național

Elevii claselor
I-XII

26.

Concurs Național ”Cu viața mea apăr viața”

Județean
Național

Elevii claselor
V-VIII

27.

Concurs Național ”Prietenii pompierilor”

Județean
Național

Elevii claselor
V-VIII

28.

”Universul copilăriei fericite”-expoziție de artă
plastică, desene pe asfalt, serbări și
Local
concursuri dedicate zilei de 1 Iunie

Elevii claselor
I-XII

CAPITOLUL V
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,Palatul Copiilor
Aprilie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Aprilie-August 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ
Mai-August 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,Palatul copiilor
Aprilie-Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,Palatul copiilor
Martie-Aprilie-Iunie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,Palatul Copiilor
Martie-Aprilie-Mai 2015
Liceele din municipiul Zalău și din județ
Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ, Palatul Copiilor
Iunie 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,
Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,
Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,
Mai 2015
Școlile și liceele din municipiul Zalău și
județ,Palatul Copiilor
1 Iunie 2015
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29.

”Serbarea Abecedarului” -activități

Local

Elevii claselorI

30.

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

Local
Județean

Elevii claselor
V-VIII

31.

Concurs Național de proiecte antidrog
”Împreună”

Județean
Național

Elevii claselor
IX-XI

CAPITOLUL V
Toate școlile din municipiul Zalău și din
județ
Iunie 2015
Toate școlile din municipiul zalău și din
județ
Săptămânal
Liceele din municipiul Zalău și din județ
Mai-Septembrie 2015

5.7. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE 2015 (CAEN)
Nr
crt

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

Cultural-artistic:
folclor, tradiţii, obiceiuri

Iulie
2015

Clubul Copiilor Șimleu Silvaniei

Cultural-artistic: folclor,
tradiţii, obiceiuri

August
2015

Clubul Copiilor Jibou

3.

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

Cultural-artistic: arte vizuale

Mai
2015

C.J.R.A.E. Sălaj

4.

Concurs naţional de ecologie, dendrologie şi protecţia
mediului

Ecologie-protetecţia mediului

Iunie
2015

Palatul Copiilor Zalău

5.

Festivalul Ştiinţei- Zalău

Stiinţific

Mai
2015

Colegiul Tehnic “A.P.I.” Zalău

1.
2.

Domeniul

Perioada

Organizator
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5.8. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE 2015 (CAER)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea
proiectului
Concursul regional de karting „Cupa Meseş”
Concursul interjudeţean de folclor „Voces
Primavera”
Festival interjudeţean al sărbătorilor de iarnă
„O stea s-a ivit!”
Concursul naţional de creaţie „Reînvierea
naturii”
Concursul regional de karate “Cupa
performanţei”
Concurs tehnic „Firma de exerciţiu, o rampă de
lansare în carieră”
Concurs naţional „Copilărie fericită în
Dumbrava Minunată”
Concursul naţional „Toamna-un cântec în
culori”
Concursul naţional de artă „Sărbătoarea
Paştelui prin ochi de copil”

Domeniul
Tehnic
Cultural artistic
Cultural artistic
Cultural artistic
Sportiv- turistic
Tehnic
Cultural artistic-arte vizuale
Cultural artistic-arte vizuale
Cultural artistic-folclor,
tradiţii, obiceiuri
Cultural artisticfolclor,tradiţii, obiceiuri

11.

Concurs de creaţie „Farmecul Crăciunului”

12.

Concurs de creaţie „Ouă hazlii”

Cultural artistic-arte vizuale

13.

Concursul naţional de interpretare vocalinstrumental
„Viva La Musica”

Cultural artistic-muzică

14.

Concursul naţional „Topul bunelor practici”

Educaţie civică

15.

Concursul regional de tenis de masă „Tinere
speranţe”

Sportiv turistic

Perioada

Organizator

Iunie 2015

Palatul Copiilor Zalău

Martie
2015
Decembrie
2015
Octombrie/Iulie
2014-2015
Iunie
2015
Iunie
2015
Iunie
2015
Noiembrie
2015
Mai-Iunie
2015
Martie
2015
Iunie
2015

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Mai
2015

Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău

Iunie
2015
Iunie
2015

Palatul Copiilor Zalău

Şcoala Gimnazială “Traian Creţu”
Năpradea
Şcoala Gimnazială “Silvania”
Şimleu Silvaniei
Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic „A.P.I”. Zalău
Grădiniţa cu PP „Dumbrava
Minunată” Zalău
Grădiniţa cu PP Nr.3 Şimleu
Silvaniei
Grădiniţa cu PP “Piticot” Cehu
Silvaniei
Grădiniţa cu PP Nr.2 Şimleu
Silvaniei
Grădiniţa cu PP Nr.1 Zalău

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei
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necuvântătoarelor de pretutindeni”
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Grădiniţa cu PP Nr. 12 Zalău

Cultural artistic-folclor,
tradiţii, obiceiuri

Iunie
2015
Mai
2015
Mai
2015

Ecologie-protetecţia
mediului

Mai
2015

Grădiniţa cu PP „Ion Creangă”
Zalău

Cultural artistic-folclor,
tradiţii, obiceiuri

Decembrie
2015

Şcoala Gimnazială Nr.1 Rus

Cultural artistic-arte vizuale
Cultural artistic-arte vizuale

Grădiniţa cu PP „Căsuţa cu Poveşti”
Zalău
Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei
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5.9. Activitatea consilierilor educativi
Aplicând strategia de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare,
proiectată de MECŞ, în fiecare unitate școlară (PJ) există funcția de coordonator pentru
proiecte și programe educative-consilier educativ- ceea ce reprezintă o certitudine în
recunoașterea importanței pe care a dobândit-o latura formativă a învățământului
românesc.
Pe parcursul anului școlar 2014-2015, 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 anul şcolar 2014-2015


















Ziua Mondială a Educaţiei
Participare la evaluarea programului "Bursele Vodafone în România"
Lansarea programului "Youth Bank", în parteneriat cu ARC
Pregătirea campaniei antisida "Invaţă să alegi";
Expoziţia cu produsele copiilor din Tabăra Etnografică
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
Campanie Antiviolenţă – Teatru Social – partener Artemis
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, 8 Martie,1 Iunie
Festivalul de Tradiţii şi Obiceiuri de Crăciun
Spectacole de Crăciun
Activităţi aniversare 15 Ianuarie în cinstea poetului Mihai Eminescu
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Monitorizarea Programului Naţional „Educaţia pentru Sănătate în Şcoala Românească”
Monitorizarea programelor educaţionale „Stil de viaţă sănătos”
Activităţi educative în cadrul “Săptămânii altfel: Să ştii mai multe,să fii mai bun!”
Postarea proiectelor educative pe platforma MECŞ-„O activitate de succes în
săptămâna Şcoala altfel!”
Parteneriate educaționale - proiecte și programe educative desfășurate în
semestrul I pe baza de protocol încheiat la nivel județean de ISJ Sălaj în anul
școlar 2014-2015























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 NU 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 judeţean ”Sălajul Interactiv”-parteneri:Viitor Plus şi Tenaris Silcotub Zalău
Proiectul “Tinerii împotriva violenței”;
“Ziua bolilor rare” (în colaborare cu Asociația Prader-Willy);
Proiectul “Tinerii dezbat”;
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
Dobroge);
Proiect educațional “Lupta împotriva traficului de persoane” (în parteneriat cu MECŞ);
Proiect educațional “Zâmbet pentru copii ”(acțiuni social-caritabile și educative- edițiaI).
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Imagini reprezentative din activităţile consilierilor educativi din anul şcolar 20142015:
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Elevul este sufletul nostru !
El dă culoare vieţii noastre de dascăl !
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Învățământ preșcolar

Tipuri de concursuri / simpozioane

Concursuri avizate I.Ș.J. Sălaj

TOTAL
28 (10 în
CAER)

PARTICIPARE
Preșcolari
Cadre
(din județ și
didactice
din țară)
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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PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
Proiectele şi programele educaționale europene oferă opotunităţi de învăţare şi
formare cu o abordarea strategică, integrată, capabilă să genereze un impact major
asupra beneficiarilor finali, a organizaţiilor, asupra întregii comunităţi implicate în orice
proces de învățare sau educație.
Implementarea proiectelor europene la nivelul unităţilor şcolare facilitează
dezvoltarea profesională şi personală a participnţilor, întăresc capacitatea şi cultura
organizațională şi permit dezvoltarea de strategii, competenţe şi abilităţi pe termen mediu
şi lung.
De aceste benficii se bucură şi comunitatea educaţională din judeţul Sălaj ca
urmare a activităţilor derulate şi a proiectelor europene implementate în anul şcolar 20142015.
6.1 PROIECTE CARE IMPLICĂ INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAJ
Situație proiecte din Fondul Social European
1. POSDRU/160/2.1/S/141384
Titlul proiectului: “Skills for Jobs”
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Beneficiar: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj
Parteneri: Asociația Inceptus România și Inspectoratele Școlare din județele Sălaj, Cluj,
Bihor, Bistrița–Năsăud, Maramureș, Hunedoara, Timiș.
Inspectoratul școlar Sălaj implementează proiectul în 3 licee din județ:
 Colegiul Național ”Silvania” Zalău
 Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian" Zalău
 Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei
Obiectivele proiectului:
 Consilierea vocațională și de carieră a unui număr de 20.000 de elevi din clasele IX–X
din cele 7 județe;
 Dezvoltarea abilităților privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor
învățării cu cerințele de pe piața muncii
 Creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori interesați în
asigurarea unui proces eficient de tranziție de la școală la viața activă.
Activitățile proiectului:
 Oferirea un cadru organizat pentru descoperirea aptitudinilor fiecărui elev prin folosirea
unei aplicații informatice de consiliere online, adaptată nevoilor grupului țintă;
 Consolidarea legăturii dintre învățământ și piața muncii prin parteneriatele încheiate cu
inspectoratele școlare județene, licee, universități şi diverși angajatori;
 Consilierea în carieră sau în alegerea unei facultăți, urmărindu-se diminuarea ratei
şomajului şi reducerea diferențelor dintre cerere şi ofertă de pe piața muncii.
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2. POSDRU/162/2.2/S/140279
Titlul proiectului: “Educaţia – punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!”
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
DMI 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ
Parteneri: SIVECO România și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Obiectivul general al proiectului: diminuarea numărului de persoane care se află în
Abandon Școlar(AS) și prevenirea apariției fenomenului de părăsire timpurie a școlii în
rândul elevilor.
Grupul țintă este format din 476 de persoane, beneficiare ale serviciilor din cadrul
activităților derulate, accentul punându-se pe grupurile vulnerabile (romi, persoane cu
dizabilități, locuitori ai mediilor rurale etc.)
Activitățile proiectului :
 Elaborarea unui studiu de nevoi privind principalele riscuri şi necesităţile specifice în
domeniul părăsirii timpurii a şcolii în regiunile beneficiare;
 Identificarea de mijloace şi intervenţii în scopul prevenirii abandonului şcolar
urmat de desfăşurarea programului "Impreună la şcoală" şi dezvoltarea şi
derularea acţiunilor specifice pentru programul “A doua şansă”;
 Formarea şi perfecţionarea personalului pentru operaţiunile remedial/corectivă şi
preventive;
 Elaborarea şi implementarea instrumentelor inovatoare utilizate în cadrul
activităţilor preventive şi remedial-corective din cadrul proiectului - portal educaţional şi
cursuri digitizate;
 Servicii de orientare, consiliere și asistență educațională în vederea prevenirii
fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
Rezultate:
Programul A doua șansă s-a derulat în perioada februarie-iunie 2015, în 11 unități
de învățământ din localitatile: Motiș, Fildu de Sus, Voivodeni, Șamșud, Derșida, Valcău de
Sus , Tusa, Buciumi, Dolheni, Someș Odorhei, Cheud, Din totalul de 180 de cursanti, 174
au absolvit cursurile cu succes. Cursanții de la Programul ”A doua șansă” au beneficiat de
rechizite şcolare și subvenție de 150 lei/ luna.
Programul Împreună la şcoală s-a derulat în perioada 23 martie-30 iunie 2015 şi
continuă în lunile septembrie-octombrie 2015, în 11 şcoli din: Motiş, Fildu de Sus, Dragu,
Şamşud, Derşida, Valcău de Sus, Tusa, Pustă, Ileanda şi Someș Odorhei.
Elevii de la Programul Impreună la şcoală, participă la 2 ore de activităţi/zi, beneficiază
de rechizite şcolare, pachet de hrană şi subvenţie de 150 lei/lună.
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De asemenea, elevii şi părintii acestora sunt consiliaţi şi ajutaţi să găsească metode
de a se menţine în şcoală.

SITUAŢIE PROIECTE LLP/ERASMUS+
“Transformăm România prin învăţare!”

Aceasta este deviza prin care ANCEPDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe
Comunitare in Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale) îşi exprimă misiunea de
administrare a programului Uniunii Europene care sprijină proiectul naţional de schimbare
în bine a comunităţilor, a atitudinilor şi mentalităţilor cu concentrare pe calitatea
proiectelor, proceselor, oamenilor şi a rezultatelor.
6.2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN JUDEŢUL SĂLAJ:
Acţiuni de promovare a programului/transmitere de informaţii/ acordare de
consultanţă:
 În spaţiu virtual , pe site-ul ISJ Sălaj:
www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=proiecte_documente;
 Intâlniri cu directorii şcolilor şi responsabilii de proiecte.
Acţiuni de formare prin cursuri pentru scriere de proiecte şi management de proiect
în colaborare cu ANPCDEFP:
 ”Designul Activitătilor de învătare în cadrul Programului Erasmus Plus” desfăşurat la
Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, intre 27,28.02-01.03.2015 ,la care au
participat 18 cadre didactice provenite din unităti de învăţământ din judeţul Sălaj;
Acţiuni de monitorizare a proiectelor în derulare
Acţiuni de diseminare a proiectelor:
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Prezentarea proiectului strategic INTER+ Să valorizam plurilingvismul şi interculturalitatea in context european , Acțiunea cheie 2-Cooperare in materie de inovare si
bune practici la Cercul pedagogic cu directorii din 29.04.2015 şi la Cercul pedagogic al
profesorilor de limba franceză din 30.04.2015.
Acţiuni de valorizare a rezultatelor învatarii şi produselor proiectelor:
Organizarea Concursului naţional “Made for Europe”, faza judeţeană, la care au avut
ocazia să-şi prezinte proiectele elevii de la următoarele şcoli :
 Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău cu proiectul Facilitarea integrării pe piaţa
muncii europene a viitorilor profesionişti în industria ospitalităţii;
 Liceul Tehnologic Nusfalău cu proiectul Experienţa de lucru europeană în domeniul
mecanicii de motoare pentru tranziţie bună spre viaţa activă;
 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu-Silvaniei cu proiectul Support activities in a
multicultural education;
 Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Zalău cu proiectul You are the future, my
children! – Discover the human values through moral stories.


6.3. Proiecte europene LLP/ERASMUS+ derulate în anul şcolar 2014-2015
Nr.
Crt.

Nume instituţie

Tip de proiect

Titlu proiect

1.

Şcoala Gimnazială ”Gheorghe
Lazăr”, Zalău

LLP, Comenius
bilateral

Empowering Youth Through
Media

2.

Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu”
Şimleu Silvaniei

LLP, Comenius
bilateral

The local values form the
european values

3.

Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu”
Şimleu Silvaniei

Erasmus+, KA1

Promoting Student Centered
Teaching Approaches

Erasmus+, KA 2
Parteneriat
strategic

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

LLP, Comenius
Network 2013

OPEDUCA

4.

5.

Şcoala Gimnaziala "Lucian Blaga”
Jibou/ Colegiul Național ”Silvania”
Zalău“ / Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj
Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău / Şcoala Gimnazială
„Corneliu Coposu” Zalău

6.

Şcoala Gimnazială "Silvania"
Simleu Silvaniei

LLP. Comenius
multilateral

"People Events Around
Countries of Europe"
(P.E.A.C.E.)

7.

Gradinița ”Ion Creangă” Zalău

Erasmus + , KA2

Maths paths in Europe

8.

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
Şimleu-Silvaniei

LLP, Comenius
bilateral

SAME- Support Activities in a
Multicultural Education

9

Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău

Erasmus +, KA
2, VET

Modern Teaching Practice for
Quality Education

10.

Liceul Pedagogic „Gheorghe
Şincai” Zalău

Erasmus +,
Tineret

Competent in Volunteering Competent in Live

Pag 117 / 185
______________

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2014-2015

CAPITOLUL VI

Titlul proiectului: "Valoriser le plurilinguisme et l’interculturalité en contexte éducatif
européen"
Tipul proiectului: ERASMUS+, Acţiunea KA2, Parteneriat strategic
Parteneri: 12 douăsprezece instituții şi organisme din 6 țări :
Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga“ Jibou, Colegiul
Național „Silvania“ Zalău, Delegația Academică pentru Relații Europene Internaționale şi
Cooperare (DAREIC), Şcoala Superioară de Profesorat şi Educație din Guyana Franceză,
Ministerul Regional al Educației din landul austriac Stiria, Institutul Francez din Castilia-La
Mancha, Centrul de Lingvistică Aplicată al Universității din Franche-Comté şi alte instituții.
Obiective :
 Cunoaşterea codurilor culturale ale diferitelor tipuri de public vizat şi ale partenerilor
educativi, în situații de predare-învățare, comunicare sau mobilitate ;
 Valorizarea şi dezvoltarea competențelor lor lingvistice şi culturale, în vederea facilitării
incluziunii, învățării şi afirmării identitare, precum şi în vederea prevenirii eşecului
şcolar ;
 Gestionarea situațiilor de plurilingvism în procesul instructiv-educativ, în instituțiile de
origine, dar şi în cadrul schimburilor şi mobilităților.
Activitățile proiectului:
 seminarii de formare, mobilități de scurtă şi de lungă durată
 sesiuni de lucru on-line
 concursuri şcolare şi redactare de materiale pe diferite teme interculturale.
Activitățile derulate în 2014-2015
 Reuniunea transnaţională a grupului de pilotaj (12-14 ianuarie 2015);
 Videconferinţa coordonatorilor (2 martie 2015, întâlnire la ISJ;
 Seminarul de formare (conferiţe şi ateliere, 20-23 aprilie 2015, la Colegiul Internaţional
din Noisy-le-Grand).

Titlul proiectului: " Empowering Youth Through Media "
Tipul proiectului: Comenius bilateral
Parteneri: Şcoala Osnova din Belica, Croaţia
Obiective :
 Asigurarea elevilor şi profesorilor unui mediu educaţional mai larg, european,
 Dezvoltarea gândirii critice despre mass-media prin analizarea reclamelor de la TV şi
ziare,
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Motivarea elevilor de a folosi internetul în scopuri educaţionale, selectând informaţiile
utile de cele daunatoare şi protejându-se in timp ce îl utilizează,
 Utilizarea tehnologiilor informaţionale de comunicare (TIC),
 Exersarea abiliăţilor lingvistice şi de comunicare în limba engleză.
Activitățile proiectului:
 workshop pentru a compara mass-media tradiţională cu cea modern (internetul)
 crearea de postere şi prezentări,
 vizite la studiouri de televiziune "Sălajanul", "Look TV", interviu la radio local,
 sondaje în rândul elevilor şi părinţilor acestora privind siguranţa pe internet,
 organizare de expozitii, scurte filme documentare,
 publicarea pe blog si spaţiul virtual a materialelor realizate.
Produsele proiectului:
 Studiu despre siguranţa pe internet ;
 Afişe publicitare şi postere ;
 Interviuri la radio şi filme reclamă;
Produse finale :
 Anuarul şcolii, cu titlul "Pe aripile prieteniei"
 Dicţionar de termeni Media în engleză-croată-română.
Vizibilitatea proiectului :
 site-ul oficial şi blogul proiectului :
http://new-twinspace,etwinning.net/web/p99122 Empowering Youth Through Media
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ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE
ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ SĂLAJ
Unitate de învățământ conexă învățământului preuniversitar, Centrul Judeţean de
Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) oferă copiilor, elevilor, tinerilor, cadrelor
didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii o serie de servicii educaţionale specifice prin
intermediul structurilor subordonate: Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și
Profesională, Comisia de Orientare Școlară și Profesională, Centrul Județean și cabinetele
de asistență psihopedagogică, Centrul Logopedic și cabinetele logopedice interșcolare,
mediatorii școlari.
Activitatea CJRAE este structurată și organizată astfel încât să răspundă nevoilor
complexe identificate în rândul beneficiarilor, fiecare structură subordonată oferind un set
complex de servicii specifice. Obiectivele principale ale activității C.J.R.A.E sunt:
a) cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor
copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate
în funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;
c) informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii
didactico-educative;
d) colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii
elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi
profesională;
e) implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familiecomunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant
juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.
Categoriile de activități desfășurate prin intermediul structurilor subordonate se
regăsesc detaliate mai jos, în funcție de specificul lor.
7.1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL
CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (C.J.A.P.) SĂLAJ
În anul școlar 2014-2015 activitățile desfășurate la nivelul Centrului Județean de
Asistență Psihopedagogică au contribuit la creșterea calității vieții bio-psiho-sociale a
beneficiarilor serviciilor de consiliere. Principalele obiective ale serviciilor oferite de către
specialiștii Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică sunt: promovarea sănătăţii şi
a stării de bine (la nivel fiziologic, mental, emoţional şi social), dezvoltarea personală și
prevenţia comportamentelor de risc.
Alături de activitățile de coordonare și de monitorizare a activităţii lunare a
consilierilor şcolari și a situaţiilor deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din
judeţul Sălaj, 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. În vederea perfecționării activității consilierilor școlari
care își desfășoară activitatea în unitățile de învățământ din județ, pe parcursul anului
școlar, au avut loc un număr de 16 întâlniri în cadrul comisiilor metodice și în cadrul
ședințelor de lucru, unde au fost dezbătute teme de interes general. Specialiștii CJAP au
răspuns activ solicitărilor venite din partea Inspectoratului Şcolar Județean Sălaj și a unor
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unități școlare (Şcoala Gimnazială “Corneliu Coposu” Zalău, Şcoala Gimnazială
„Porolissum” Zalău, Şcoala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău, Școala Gimnazială
„Gheorghe Șincai” Bobota și Școala Gimnazială Nr. 1 Măieriște) oferind consultanță,
consiliere și intervenție psihopedagogică în vederea soluționării unor situații problematice
generate de comportamentul unor elevi. De asemenea, profesorii psihologi din CJAP au
participat în calitate de specialiști la Inspecțiile Generale desfășurate la Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 1 Zalău și Clubul Școlar Sportiv Zalău.
Proiectele educaționale și campaniile desfășurate în anul școlar 2014-2015 s-au
bucurat de un real succes și au avut un impact benefic asupra participanților (elevi,
profesori, părinți) contribuind la dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale ale acestora.
Pot fi amintite următoarele campanii și proiecte:
- Concursul Național de Consiliere Școlară prin Art-terapie „Exprimă-te liber!”,
realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj
şi unităţile de învăţământ din judeţ. Proiectul este cuprins în Calendarul Activităților
Educative Naționale ale MECȘ 2015 nr. 26362/10.02.2015. La etapa națională au
participat elevi și profesori reprezentanți ai județelor Sălaj, Bistriţa- Năsăud, Cluj,
Maramureş, Satu Mare, Bihor, Alba, Suceava, Galați, Vâlcea, Iași, Dâmbovița,
Timiș, Sibiu, Mureș, Brașov, Gorj.
- Campanii sociale și umanitare de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate realizate în
cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară - “Săptămâna legumelor şi
fructelor donate” (a fost implicat un număr de 3130 preșcolari și elevi de nivel primar,
gimnazial și liceal şi un număr de 401 cadre didactice voluntare, de la toate nivelele de
învăţământ, din 28 de unităţi şcolare din judeţ); „Ajută-l pe Moş Crăciun” (în
campanie s-a implicat un număr de 12 de unităţi de învăţământ, 1560 elevi oferind
cadouri unui număr de 774 preșcolari și elevi cu condiţii sociale precare și unui număr
de 9 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 430 de elevi din Șimleu Silvaniei,
Cehu Silvaniei și Jibou).
- Proiect de prevenire a violenței domestice, realizat în parteneriat cu Direcția Generală
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj (activități în cadrul proiectului:
confecționarea de către elevi a unor pancarte și materiale informative; flash-mob-ul
organizat în Zalău unde a participat un număr de aproximativ 300 elevi și consilieri
școlari).
- Proiect de orientare în carieră: „Paşi în carieră” (Elevii au obţinut informaţii despre
toate liceele şi colegiile din judeţ care şi-au prezentat într-un mod original oferta
educaţională în cadrul Târgului ofertei educaționale. Reprezentanții liceelor din Zalău
au participat la ”Marșul carierei”).
Pregătirea metodico-științifică și de specialitate a profesorilor din cadrul Centrului
Județean de Asistență Psihopedagogică este pusă în evidență și de calitatea de formatori
a acestora. Astfel, au organizat și desfășurat cursuri de formare a cadrelor didactice:
„Consiliere şi orientare privind dezvoltarea personală a elevului”, oferind modele de
bună practică, au elaborat suportul de curs pentru programul de formare „Să-i învățăm pe
elevi să învețe”, cursul fiind acreditat de către CNFP cu un număr de 16 credite
profesionale transferabile. Profesorii din CJAP au participat la un număr însemnat de
cursuri de formare care să le asigure o bună pregătire profesională.
Imaginea instituției a fost promovată prin implicarea activă a profesorilor din CJAP
la publicarea unor materiale de specialitate în Revista CJRAE „De la mental la
comportamental în şcoală” - numărul 1-2/2014 și la publicarea activității consilierilor școlari
în cel de-al doilea număr al anuarului CJRAE ”Experiență și profesionalism”.
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O parte din rezultatele muncii profesorilor din CJAP pot fi analizate pe site-ul
CJRAE Sălaj și pe pagina de socializare.
7.1.1. Activităţi de consiliere realizate în cadrul cabinetelor şcolare de
asistenţă psihopedagogică din judeţul Sălaj
În județul Sălaj au beneficiat de existența unui cabinet școlar de asistență
psihopedagogică un număr de 81 de unităţi de învăţământ. În cadrul acestor cabinete șiau desfășurat activitatea un număr de 39 de consilieri şcolari, iar o mare parte dintre
aceștia au avut arondate pentru desfășurarea activității, două până la patru unităţi de
învăţământ.
Activitatea cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică este coordonată de
către Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică -CJAP Sălaj, în cadrul căruia există
3 posturi de profesori psihologi.
Pe parcursul anului școlar 2014-2015 s-au desfășurat cu elevii, activități de
consiliere cu specific psihopedagogic și activități de consiliere privind orientarea
școlară și profesională. Fiecare tip de consiliere s-a realizat la următoarele nivele: la
nivel individual și de grup, în cadrul cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică și la
nivel colectiv, la clasă, în cadrul orelor de dirigenție. Tematicile abordate în activitățile de
consiliere cu elevii au vizat dezvoltarea personală a acestora, adoptarea unui stil de viață
sănătos, consilierea în caz de criză sau consilierea în carieră.
Situația numerică a elevilor beneficiari în urma activităților de consiliere este redată
în tabelul de mai jos, în funcție de nivelul de învățământ și mediul de proveniență.
NUMĂR DE CONSILIERI A ELEVILOR
Elevi beneficiari ai consilierilor individuale
și de grup, privind
Orientarea Școlară și Profesională:
Total: 1458

Elevi beneficiari ai consilierilor
psihopedagogice individuale și de grup:
Total: 7052
Preșcolar

U
947

R

Primar

U

534 629

1481

Gimnazial

Liceal

Preșcolar

Primar

Gimnazial

Liceal

R

U

R

U

R

U

R

U

R

U

R

U

R

517

1084

637

1740

964

163

63

106

70

217

106

509

224

1146

1721

2704

226

176

323

733

U - urban; R - rural.
Din categoria de beneficiari ai serviciilor de asistență psihopedagogică fac parte, pe
lângă elevi, atât părinți, cât și profesori. Activitățile cu părinții s-au realizat sub forma
consilierilor individuale sau de grup / familial, cât și sub forma unor lectorate pe diverse
teme în cadrul unor consilieri colective sau în cadrul ședințelor cu părinții. Astfel, au
beneficiat de consiliere la cabinet un număr de 1456 părinți și de activități colective un
număr de 561 părinți. Activitățile cu cadrele didactice s-au desfășurat sub forma
consilierilor la nivel individual, unde au beneficiat un număr de 1731 profesori sau sub
forma activităților de îndrumare profesională (realizarea unor scenarii didactice, materiale
didactice, informare) unde s-au înregistrat un număr de 1608 solicitări. Tematicile
abordate în activitățile cu părinții și profesorii au vizat optimizarea adaptării elevilor la
mediul școlar, atât din punct de vedere al performanței școlare, cât și din punct de vedere
emoțional și comportamental.
Un alt domeniu de activitate desfășurat de către consilierii școlari la nivelul
cabinetelor de asistență psihopedagogică existente în unitățille de învățământ îl reprezintă
programele de prevenție și intervenție. Pe parcursul anului școlar 2014–2015, activitățile
desfășurate de către consilierii școlari, în cadrul proiectelor de prevenție și intervenție
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elaborate la nivel de unitate de învățământ au reprezentat un domeniu de activitate
semnificativ. Principalul scop al acestor proiecte de prevenție și intervenție vizează aportul
pozitiv la formarea unor comportamente sănătoase, a unui stil de viață sanogen, precum și
la dezvoltarea unei atitudini pozitive față de sine, față de ceilalți și față de viață, în general.
Numărul proiectelor de prevenție și intervenție inițiate de către consilierii școlari la nivelul
unităților de învățământ a fost de 57. Titlurile proiectelor se pliază pe următoarele tematici:
Prevenirea fenomenului violenței școlare, absenteismului și abandonului școlar;
Prevenirea consumului de substanțe nocive pentru organism (tutun, alcool și droguri);
Prevenirea discriminării și a rasismului;
Prevenirea afectivității negative;
Prevenirea fenomenului violenței domestice (violența în familie);
Activități de orientare școlară și profesională.
Studiile și cercetările reprezintă un alt domeniu de activitate realizat pe parcursul
anului școlar 2014-2015. Serviciile de consiliere asigurate și oferite de către consilierii
școlari sunt orientate cu ajutorul unor metode, procedee și activități de cercetare
specifice, concretizate în: analiza de nevoi a unității de învățământ, proiecte de cercetare,
statistici la nivelul unității și studii de caz.
Pe parcursul anului școlar, activitatea de cercetare s-a realizat la nivelul celor patru
comisii metodice ale consilierilor școlari.
Cercetările comisiilor metodice au fost:
- Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra dezvoltării sociale a elevilor (comisia
metodică Zalău 1);
- Rolul stilului de viață în dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor și elevilor
(comisia metodică Zalău 2);
- Starea de bine moderează efectul programului pentru formarea deprinderilor de viață
asupra consumului de alcool în rândul elevilor de gimnaziu și liceu (comisia metodică
Șimleu Silvaniei);
- Rolul alimentației în dezvoltarea inteligenței emoționale la elevi (comisia metodică
Jibou și Cehu Silvaniei).
7.2. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL CENTRULUI ȘI
CABINETELOR ŞCOLARE LOGOPEDICE
Profesorul logoped este specialistul care asigură asistență logopedică
copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și de comunicare, în vederea integrării școlare și
sociale optime a acestora. Terapia logopedică este o activitate complexă care presupune
depistarea, evaluarea, identificarea, prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj şi/sau
de comunicare.
Profesorii logopezi din cadrul C.J.R.A.E. – C.L.I. Sălaj, au desfășurat pe parcursul
anului școlar 2014 – 2015 următoarele categorii de activități:
1. Evaluarea copiilor preşcolari din grupele mari care aparţin circumscripţiei
logopedice.
2. Evaluarea elevilor din clasa pregătitoare şi clasa I din toate unităţile care aparţin
circumscripţiei logopedice. Au beneficiat de evaluare logopedică 3133 copii/elevi.
NUMĂRUL COPIILOR/ELEVILOR CARE AU BENEFICIAT DE EVALUARE
LOGOPEDICĂ
Preșcolari

Școlari

TOTAL

1441

1692

3133
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3. Depistarea și înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare.
În urma evaluărilor logopedice au fost identificați cu tulburări de limbaj și/sau de
comunicare 841 copii/elevi.
Numărul Copiilor / Elevilor Depistați și Identificați cu Tulburări de Limbaj și/sau
de Comunicare
Preșcolari

Școlari

375

466

TOTAL
841

4. Asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea
unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării
dificultăților de învățare a scris-cititului la vârsta școlară.
5. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și
integrare școlară și socială.
6. Corectarea tulburărilor de limbaj și/sau de comunicare în vederea diminuării riscului
de eșec școlar.
7. Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu
tulburări de limbaj și/sau de comunicare.
761 de copii/elevi au beneficiat de terapie logopedică pe parcursul anului școlar.
Acești copii au fost identificați cu următoarele tulburări de limbaj și de comunicare:

Dislalii

Tulburări
lexicografice

Bâlbâială

Întârziere în
dezvoltarea
limbajului

Autism

Sindrom
Down

Hipoacuzie

Deficiență
mintală

635

67

21

11

7

6

5

5

Alte
tulburări
(rinolalie,
bradilalie,
mutism
electiv)

4

Profesorii logopezi au desfăşurat o gamă largă de activităţi, dintre care putem
aminti:
1. Consilierea factorilor educativi cu privire la intervenția specifică în afara
cabinetului logopedic - 46 de activități cu următoarele teme:
Consilierea Factorilor Educativi cu Privire la Intervenția Specifică în Afara
Cabinetului Logopedic
Nr.
crt
1.
2.

Tema activităților
Participare la ședințele cu părinții, prezentarea activității logopedice și a
cabinetului.
Realizarea unor materiale informative privind profilaxia tulburărilor de limbaj și de
comunicare pentru cadrele didactice de la grădinițe și de la clasele pregătitoare.

3.

Realizarea de materiale informative pentru doamnele învățătoare, cu privire la
importanța exercițiilor logopedice în prevenirea și corectarea dislaliilor.

4.

Consilierea individuală a educatoarelor și a învățătoarelor pentru abordarea
individualizată a copiilor care beneficiază de terapie logopedică în scopul sprijinirii
și completării demersului de corectare.
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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.
Prezentarea unor basme terapeutice ce vizează timiditatea și emotivitatea, teama
de eșec și dezvoltarea stimei de sine la școlarii mici.
Prezentarea unor strategii eficiente pentru cadrele didactice cu privire la integrarea
copiilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare, crearea unui mediu favorabil
dezvoltării, elaborarea programelor de intervenție individualizat, adaptat
deficiențelor și nevoilor elevilor.

2. Logoprofilaxie - 29 de activități:
Logoprofilaxie
Nr.
crt

Tema activităților

1.

Activități de antrenament fonoarticulator cu preșcolarii din grupele mici și mijlocii.

2.

Activități de prevenire a tulburărilor
pregătitoare.

3.

Activități de prevenire a dislexo-disgrafiei la elevii cu tulburări de limbaj și/sau de
comunicare – elaborarea paletei de activități care vizează formarea și dezvoltarea
abilităților /aptitudinilor necesare scrierii și citirii corecte.

4.

Jocuri pentru dezvoltarea lateralității în clasele pregătitoare.

5.

Promovarea măsurilor de profilaxie prin imitarea unui model corect.

6.

Popularizarea măsurilor de profilaxie a tulburărilor de limbaj prin măsuri medico –
sanitare.

limbajului scris-citit cu elevii din clasele

3. Consilierea părinților privind educarea limbajului - 61 activități, dintre care se
pot aminti următoarele:
CONSILIEREA PĂRINȚILOR PRIVIND EDUCAREA LIMBAJULUI
Nr.
crt

Tema activităților

1.

Informarea părinților privind importanța implicării afective și conștiente a acestora
în terapia logopedică.

2.

Consilierea părinților privind prognosticul tulburărilor de limbaj.

3.

Activități de consiliere cu părinții pe următoarele teme:
”Particularitățile limbajului la copilul cu autism”;
”Tehnici pentru dezvoltarea limbajului la copilul cu mutism selectiv”;
”Influența dislaliei asupra activității școlare a elevului”;
“Importanța dezvoltării auzului fonematic la elevii din clasa pregătitoare”;
“Efectele bâlbâielii asupra comportamentului copilului”;
“Etapele corectării dislaliei”;
“Consilierea părinților privind retardul de limbaj”;
“Rolul părintelui în activitatea logopedică”.
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4. Materiale realizate în sprijinul școlii/C.L.I.
În vederea sprijinirii demersului terapeutic, profesorii logopezi au realizat un set
de broșuri, care vizează prezentarea diferitelor tulburări de limbaj și un set de panouri,
planșe ilustrative, materiale informative pentru copii, părinți și cadre didactice.
5. Activități de formare și perfecționare continuă
Perfecționarea și dezvoltarea profesională a profesorilor logopezi s-a realizat prin
intermediul cercurilor pedagogice, organizate în cadrul C.J.R.A.E. – C.L.I. Sălaj și a
comisiilor metodice, organizate atât în cadrul C.J.R.A.E. cât și în unitățile de învățământ
unde își desfășoară logopezii activitatea.
Profesorii logopezi au participat la un număr de 8 cursuri de formare și
perfecționare continuă pe teme de specialitate, au fost implicați în 3 workshop-uri și au
prezentat materiale la 5 simpozioane județene/naționale.
De asemenea, logopezii școlari au publicat 11 articole în revista de specialitate al
C.J.R.A.E. Sălaj - ”De la mental la comportamental în școală”, reviste școlare, ziare
locale; și-au prezentat activitatea în paginile anuarului C.J.R.A.E. Sălaj ”Experiență și
profesionalism; au colaborat în calitate de coautori la realizarea unor cărți de specialitate.
6. Proiecte inițiate și proiecte realizate în parteneriat
În vederea sprijinirii actului educațional, profesorii logopezi au inițiat și implementat
un număr de 13 proiecte, dintre care putem aminti: ”Cartea o provocare pentru fiecare”, ”Un
dar din suflet“, ”Poveștile anotimpurilor în cuvinte și culori”, ”Vreau să scriu corect!”, ”În
lumea păpușilor”, ”Vorbim în culori şi auzim cu ochii”, ”Școala Părinților”, ”Sunt alӑturi de
copilul meu!”, Programul Erasmus +, “Bridges for ideas and practices”, ”Împreună vom
reuși”, ”În lumea cuvintelor”, “Comoara piraților”.
Pe lângă proiectele inițiate, profesorii logopezi au colaborat la implementarea
următoarelor proiecte: Flash mob - „Ziua Internaţională a luptei împotriva traficului de
persoane”, „Ajută-l pe Moş Crăciun!”, ”Crăciunul la bunica”, ”Casa jocului”, “Zâmbet pentru
copii”, “Copiii ajută copii”, “Şcoala părinţilor”, “Prietenii sănătăţii”.
7.3. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL ASISTENTULUI SOCIAL
Asistentul social din C.J.R.A.E. a desfășurat, pe parcursul anului școlar 2014-2015
următoarele activități: coordonarea proiectului județean “Cartea – o provocare pentru
fiecare”; oferirea de informații, la cerere, consilierilor școlari referitoare la legislația
referitoare la plata alocațiilor de stat pentru copii și a indemnizațiilor pentru îngrijirea copiilor
acordate elevelor devenite mame; promovarea activității asistentului social din C.J.R.A.E.
pe site-ul instituției; participarea la flash-mob-ul organizat de către CJRAE Sălaj cu ocazia
Zilei Internaționale de luptă împotriva traficului de persoane; participarea la flash-mob-ul
organizat cu ocazia zilei împotiva violenței domestice; publicarea unui articol de specialitate
în revista instituției; 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; consilierea unei eleve aflate în stare de graviditate de la
Școala Gimnazială Chieșd și Școala Gimnazială Aghireș, în vederea prevenirii abandonul
școlar și a obținerii indemnizației pentru creșterea copilului; implicarea în organizarea
concursului regional de dans “Împreună pentru viitor”; participarea la evenimentele
organizate de către unitate, respectiv Târgul carierei și concursul național “Exprimă-te
liber!”; prezentarea activităților asistentului social în cadrul anuarului C.J.R.A.E Sălaj
„Experiență și profesionalism”; realizarea unor capitole din broșura privind orientarea
școlară și profesională.
Activitățile desfășurate de asistentul social au fost, de asemenea, și cele prevăzute
în fișa de atribuții a secretarului Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul
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C.J.R.A.E.: 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; asistarea și
consilierea unor părinți pentru clarificarea deciziei de orientare școlară a copiilor lor;
colaborarea cu unități școlare în vederea informării ofertei educaționale pentru copiii cu
CES care necesită orientare școlară, informații referitoare la legislația actuală privind
serviciile de sprijin pentru elevii/copiii de la Școala Gimnazială Aluniș și Școala Gimnazială
Măeriște; colaborarea cu unități școlare speciale din județ și din județele limitrofe pentru
orientarea copiilor cu CES; 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; întocmirea unei baze de date cu copiii orientați școlar la
unitățile de învățământ din județ și la unități din afara județului; informarea D.G.A.S.P.C.
Sălaj despre copiii orientați școlar la unități din alte județe; colaborarea cu unele
departamente ale D.G.A.S.P.C. Sălaj și D.A.S.C. Zalău.
Asistentul social din cadrul CJRAE este secretarul Consiliului de Administrație al
unității având de îndeplinit sarcini specifice.
7.4. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL MEDIATORILOR ȘCOLARI
În anul școlar 2014-2015, mediatorii școlari angajați la C.J.R.A.E. Sălaj, s-au
implicat în activități specifice derulate în comunitate, cu copiii și familiile acestora și cu
instituțiile implicate în procesul instructiv-educativ.
Dintre activitățile desfășurate menționăm: sprijinirea participării tuturor copiilor din
comunitate la învățământul general obligatoriu; colectarea datelor despre toți copiii din
comunitate de vârsta preșcolară și școlară și informarea conducerii școlii și a altor instituții
implicate în procesul instructiv-educativ despre aceste date; contactarea regulată a
părinților copiilor rromi în vederea prevenirii abandonului școlar și încurajarea continuării
studiilor corespunzătoare posibilităților și aptitudinilor lor; actualizarea unor date necesare
recenzării corecte a copiilor, inclusiv a celor migranți; atragerea copiilor cu dificultăți de
participare în activitățile de educație preșcolară; informarea familiilor cu copiii aflați în
situații de risc despre sistemul de asistență socială existent; colaborarea eficientă cu
cadrele didactice, cu consiliul părinților și cu alte structuri asociative ale părinților
recunoscut încurajarea comunicării în limba rromani de către copiii din comunitate;
implicarea și participarea la proiecte educative desfășurate în cadrul unității de învățământ.
În vederea creșterii gradului de participare la educație, activitățile au vizat și
asigurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, obținerea unor drepturi cuvenite,
colaborarea cu autoritățile administrative-teritoriale și cu organizații nonguvernamentale,
implicarea copiilor rromi și a părinților lor în proiecte educaționale care au vizat prevenirea
abandonului școlar.
Mediatorii școlari au avut o colaborare foarte bună cu unitățile de învățământ unde
își desfășoară activitatea, cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și cu C.J.R.A.E. Sălaj.
7.5. ACTIVITATEA C.J.R.A.E. PRIN INTERMEDIUL COMISIEI DE ORIENTARE
ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ȘI A SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE
ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
Pe parcursul anului școlar 2014-2015, în vederea orientării școlare și profesionale a
copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educative speciale, Comisia de Orientare Școlară și
Profesională s-a întrunit în cadrul a 29 de ședințe (convocator, proces – verbal de
comisie), în care s-au prezentat 271 de dosare instrumentate de către psihologii
responsabili de caz, aferente celor 271 de cereri de solicitare privind orientarea
școlară/profesională adresate de către părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor/ elevilor/
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tinerilor. În total, au fost eliberate 271 Certificate de orientare școlară și profesională
care au fost distribuite părinților, tutorilor sau reprezentanților legali ai elevilor și școlilor
spre care a fost realizată orientarea. În vederea prezentării ofertei educaționale și stabilirii
orientării școlare a copiilor lor au fost invitați în cadrul comisiilor un număr de 5 părinți.
Din numărul total al copiilor,elevilor,tinerilor orientați școlar și profesional pe
parcursul anului școlar, au fost identificate următoarele categorii de problematici:
a) Dificultăți de învățare: 164 cazuri;
b) Retard mental: 97 cazuri;
c) ADHD (deficit de atenție) și alte tulburări de comportament: 64 cazuri;
d) Autism: 14 cazuri;
e) Tulburări de auz: 8 cazuri;
f) Tulburări de vedere: 12 cazuri;
g) Sindrom Down: 1 caz.
Orientarea școlară și profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor a fost realizată
conform datelor prezentate în tabelul de mai jos:
Numărul Diferitelor Tipuri de Orientări
Orientarea

Numărul Cazurilor

Școală de Masă cu
Profesor de Sprijin

144

C.S.E.I. Șimleu Silvaniei

59

Adaptare Curriculară

28

Amânarea Școlarizării

14

Școlarizare la Domiciliu

9

Unități Școlare Speciale
din Alte Județe

5

Grădiniță de Masă

1

Psihologii responsabili de caz au realizat evaluările psihologice pentru
completarea dosarelor de orientare școlară și profesională, au întocmit 271 planuri de
servicii individualizate (PSI) ale elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale și tot
atâtea rapoarte de evaluare complexă.
Din totalul numărului de cazuri instrumentate, 95 de elevi/copii/tineri au
certificat de încadrare într-un grad de handicap.
Un aport semnificativ la buna desfășurare a activităților complexe 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 în
concordanță cu particularitățile lor individuale, l-a avut colaborarea cu serviciile Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj – Serviciul de evaluare
complexă a copilului, Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, unitățile
administrativ-teritoriale de pe raza județului Sălaj, unitățile școlare din rețeaua școlară a
județului Sălaj și unitățile școlare speciale din alte județe.
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CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
8.1. RAPORT NARATIV
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2014-2015 s-a realizat în conformitate cu
adresa nr. 1022/DGMRS/06.08.2015 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
Direcţia Generală Management şi Reţea Şcolară şi prin analiza obiectivelor stabilite în
Planul managerial pentru anul şcolar 2014-2015, înregistrat la Casa Corpului Didactic
Sălaj cu nr.355 din 17.09.2014 şi avizat de inspectorul şcolar general.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar
general, pentru anul şcolar 2014 – 2015.
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
2014-2015

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
2014-2015
OS1. Analiza de nevoi
în vederea asigurării
dezvoltării profesionale
a cadrelor didactice din
învăţământul
preuniversitar sălăjean
OS2. Propunerea şi
derularea unor
programe de formare
adecvate nevoilor
cadrelor didactice
OS3. Evaluarea
impactului formării
continue asupra calităţii
actului educaţional
OS1. Creşterea calităţii
activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale
OS2. Eficientizarea
activităţii specifice
bibliotecilor şi centrelor
de documentare şi
informare
OS1. Coordonarea
activităţii în reţeaua de
Centre de documentare
şi informare
OS2. Realizarea de
parteneriate în vederea
iniţierii şi implementării
de proiecte
educaţionale
OS3. Dezvoltarea
profesională şi

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

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice,
metodice şi culturale

Domeniul V.
Parteneriat extern
Domeniul VI.
Proiecte europene
derulate de Casa
Corpului Didactic Sălaj,
în calitate de
aplicant/partener
Domeniul VIII.
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personală a angajaţilor
CCD Sălaj în domeniile
specifice
compartimentului

Eficientizarea
activităţii CCD
Sălaj prin
dezvoltarea
resurselor
umane,
financiare şi
materiale

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

OS1. Editarea de
publicaţii şi materiale
didactice
OS2. Asigurarea
accesului cadrelor
didactice la resurse
educaţionale

CAPITOLUL VIII
Dezvoltarea
profesională a
personalului instituţiei

Domeniul IV.
Editare şi difuzare de
carte şi de publicaţii
Domeniul VII.
Marketing educaţional,
publicitate/ diseminare

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul dezvoltării resurselor
umane
Obiectivele Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj
1. Asigurarea cadrului optim pentru
dezvoltarea resurselor umane din
sistemul de învăţământ preuniversitar
din judeţul Sălaj.
2. Antrenarea şi motivarea cadrelor
didactice în vederea adoptării muncii
în echipă, a facilitării schimbului de
informaţii şi a promovării creativităţii şi
iniţiativei cadrelor didactice.
3. Perfecţionarea activităţii proprii şi
asigurarea accesului personalului din
cadrul ISJ la activităţi de perfecţionare
specifice.
4. Reprezentarea ISJ Sălaj în relaţii
publice şi promovarea instituţiei, a
rezultatelor şi a performanţelor
obţinute atât de elevi cât şi de cadrele
didactice.

Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic
Sălaj
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare
continuă a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al
unităţii de învăţământ preuniversitar.
OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin
diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale.

OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin proiecte şi parteneriate educaţionale.

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

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele
specifice aferente şi indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei
Corpului Didactic Sălaj şi activităţile planificate.
OG 1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic
prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii
de învăţământ preuniversitar.
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Argumente / comentarii
 S-a realizat analiza nevoii de formare, pentru anul şcolar 2014-2015, prin:
o Prelucrarea a 114 rapoarte de analiza întocmite de responsabilii cu dezvoltarea
profesională din şcoli, ce au la bază 2623 chestionare aplicate cadrelor
didactice, precum şi în urma consultărilor cu inspectorii de specialitate,
directorii unităţilor de învăţământ şi responsabilii cu dezvoltarea profesională.
 Realizarea analizei nevoii de formare continuă înregistrată cu Nr.358 din
17.09.2014 avizată de inspectorul şcolar general şi transmisă M.E.N.
 Realizarea ofertei de programe de formare continuă înregistrată cu Nr. 356 din
17.09.2014 avizată de inspectorul şcolar general şi transmisă M.E.N.
 Publicarea ofertei de programe de formare continuă pe website-ul Casei
Corpului Didactic Sălaj - www.ccdsalaj.ro - aprobată prin Adresa M.E.N. Nr.
57483 din 07.11.2014 şi în Buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”.
 Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu oferta de programe de formare
continuă şi transmise în toate unităţile de învăţământ.
 Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de programe de formare continuă
primite de la alţi furnizori de formare (MEN, SIVECO, universităţi).
 Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail cadrelor didactice
referitor la oportunităţile de formare continuă.
 Realizarea evidenţei cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat.
 Achiziţionarea unor cărţi de specialitate în concordanţă cu prevederile
programei pentru definitivat.
 Consultanţă de specialitate conform graficului afişat pe site-ul CCD Sălaj.
 Am derulat 15 de programe de formare din cele 32 existente în oferta de
programe de formare avizată MEN. Din cele 32 programe din oferta de
formare a CCD Sălaj pentru anul şcolar 2014-2015, 6 sunt acreditate.
 Au fost planificate în total 50 grupe şi s-au derulat programe de formare cu 55
grupe.
 La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat un număr de
1668 cadre didactice şi personal didactic auxiliar.
 A fost acreditat programul de formare continuă „Predarea‐învăţarea limbii
Franceze printr-un demers comunicativ-acţional”, categoria 2, 50 ore şi 12 CPT
propuse, conform OMEN nr. 4600/21.07.2015
 Au fost actualizate următoarelor baze de date: date de contact bibliotecari,
bază de date cu CDI şi responsabili CDI, baza de date cu cadrele didactice din
judeţul Sălaj care au urmat cursuri de formare în acest an şcolar, bază de date
cu titlurile de publicaţii editate la Casa Corpului Didactic Sălaj, bază de date cu
personalul încadrat la ISJ Sălaj, bază de date cu formatorii CCD Sălaj, bază de
date cu metodişti ai ISJ Sălaj, bază de date parteneri ai CCD Sălaj, bază de
date cu reţeaua şcolară din judeţul Sălaj, bază de date cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională din judeţul Sălaj.
 Au fost aplicate chestionare cursanţilor, la fiecare program de formare, pentru
obţinerea feedback-ului privind calitatea activităţii de formare.
 În calitate de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj,
profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj au participat la inspecţii de
specialitate, în vederea obţinerii gradelor didactice. În cadrul acestor inspecţii a
fost monitorizat şi impactul programelor de formare asupra calităţii procesului
instructiv-educativ.
 S-au colectat datele din rapoartele responsabililor cu dezvoltarea profesională
privind impactul programelor de formare continua asupra calităţii actului
educaţional.
 S-au tipărit atestatele de formare continuă a personalului didactic aferente unor
cursuri de formare acreditate de MEN, în regim de acte de studii.

Grad
de
realizare
100 %
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OG 2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale.
Grad
de
realizare
 La cele 26 activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 4459 100 %
persoane.
Activităţi metodice:
Prezentarea ofertei de programe de formare a CCD Sălaj (sem. I)- activitate cu
responsabilii pentru dezvoltarea profesională.
Aplicarea şi interpretarea chestionarelorpentru identificarea nevoii de formare în şcoli
(sem. al II-lea) - activitate cu responsabilii pentru dezvoltarea profesională.
Debutul în cariera didactică - între temeri şi certitudini – activitate metodică cu cadre didactice
debutante din Judeţul Sălaj.
Violenţa în mediul şcolar – sesiune de informare.
Dezvoltarea socio - emoţională a copiilor din învăţământul primar.
Educaţia outdoor – definiţii şi exemple practice de integrare a acesteia în cadrul curriculumului
şcolar.
Rolul bibliotecarului în eficientizarea informării la nivelul unităţilor şcolare.
cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al responsabililor de CDI-uri, sem. I
Rolul bibliotecii şcolare în promovarea evenimentelor cultural artistice. Exemple de bună
practică.
cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al responsabililor de CDI-uri, sem. al II-lea.
Argumente / comentarii









-














Activităţi ştiinţifice:
Lecţia de ştiinţe distractive - Geografia distractivă.
Invoaţie şi creativitate în activitatea didactică – Simpozion judeţean.
Cu mic cu mare... prin Univers
- simpozion judeţean de referate şi comunicări ştiinţifice, organizat în cadrul Săptămânii
spaţiului cosmic.
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română, matematică şi
limba engleză.
Festivalului Naţional al Şanselor Tale – România 2014, desfăşurat sub genericul Oportunităţi de
dezvoltare personală prin educaţie nonformală
Activităţi culturale:
Cercul literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj:
o Prof. Ion Piţoiu – Dragomir, Lecturi din creaţia proprie
o Prof. Marcel Lucaciu, Lecturi din creaţia proprie
Zilele Învăţământului Sălăjean:
o Lansare de carte şi publicaţii periodice
o Gala olimpicilor
o Scrisoare de mulţumire pentru pensionari
o Biblioteca – Împărtăşeşte-ne din experienţa ta
o Expoziţie – Şcoala Noastră – 90 de ani
Vernisaje:
o Expoziţie de pictură, autor: prof. Eperjesi Noemi – Clipe din natură
o Expoziţie colectivă de pictură a cadrelor didactice şi elevilor de la Liceul de Artă „Ioan
Sima” Zalău
o Expoziţie de pictură, autor: prof. Mariana Iuga- Anotimpuri
Expoziţie Icoane pe sticlă – obiceiuri şi tradiţii
Expoziţie Sărbătoarea Pascală la români
Ziua internaţională a cărţii, a dreptului de autor - Biblioteca spaţiu de atitudine
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OG 3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin proiecte şi parteneriate
educaţionale.
Grad de
realizare

Încheierea a 6 parteneriate / acorduri de colaborare cu unităţi de 100 %
învăţământ în vederea asigurării bunei desfăşurări a programelor de formare şi
pentru a facilita deplasarea cadrelor didactice spre locaţiile de formare.

Actualizarea bazei de date cu CDI-urile din judeţul Sălaj.

Operaţionalizarea a 2 instrumente de lucru (Fişa de activitate, Raportul de
activitate) pentru bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI şi trimiterea acestor
documente spre Casa Corpului Didactic Sălaj.

Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Sălaj.

Încheierea unui parteneriat
cu Facultatea de Fizică a Universităţii
Bucureşti, pentru derularea cursului acreditat Metode eficiente de învăţare a
fizicii.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău şi Consiliul Judetean Sălaj în vederea desfăşurării Festivalului
Naţional al Ştiinţei – ediţia a VIII-a, înscris în CAEN.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj pentru organizarea şi desfăşurarea
simpozionului judeţean Inovație și creativitate în activitatea didactică.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj și 10 grădinițe și școli gimnaziale
din județ Zalău pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări cu ocazia
Săptămânii Mondiale a Spaţiului Cosmic

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, Centrul
de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, pentru organizarea şi desfăşurarea
manifestării culturale Zilele Învăţământului Sălăjean, ediţia a VIII-a.

Dezvoltarea competenţelor personalului CCD Salaj în domeniile:
management de proiect, managementul formării continue, management financiar,
baze de date, comunicare.

Încheierea unui parteneriat cu Institutul Francez din România în vederea
acreditării și derulării programului de formare Predarea - învăţarea limbii franceze
într-un demers comunicativ-acţional.

Încheierea unui parteneriat cu Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic
pentru organizarea de cursuri şi seminarii de formare profesională pentru profesori
din judeţul Sălaj.

Încheierea unui parteneriat cu CCD „George Tofan” Suceava pentru
derularea programului Profesionişti la toate nivelele.

A fost încheiate parteneriate cu Colegiul Naţional „Silvania” Zalău,
Episcopia Sălajului, I.S.J. Sălaj, Centrul Judeţean de Cultură şi Artă a Judeţului
Sălaj, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană „I. S.
Bădescu” Sălaj pentru derularea unor activităţi în cadrul proiectului educaţional
Sfinţii Martiri Brâncoveni

A fost încheiat un protocol de colaborare cu ISJ Sălaj și Institutul Cultural
Român pentru organizarea Forumului Educaţional Magister, destinat profesorilor
de limba şi literatura română, matematică şi limba engleză, axat pe tema Relaţia
cultură didactică - tehnologie, la catedră.

A fost încheiat un parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Sălaj pentru desfășurarea Concursului naţional de dans – etapa
regională, Împreună pentru viitor
Argumente / comentarii

Pag 133 / 185
_______

Starea învățământului sălăjean

An școlar 2014-2015

CAPITOLUL VIII

O.G.4 Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul
de învăţământ preuniversitar sălăjean
Grad de
realizare
Au fost elaborate, editate şi difuzate prin Editura „Şcoala Noastră”, 4 numere din 100 %
revista Şcoala Noastră, 2 numere din buletinul informativ Şcoala Sălăjeană şi
publicaţia Zilele Învăţământului Sălăjean;
Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura ”Şcoala Noastră”, 40 exemplare de
DVD-uri cu ISBN „Invoaţie şi creativitate în activitatea didactică”, cu ocazia
simpozionului judeţean cu acelaşi nume.
Prin Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate cărți și
reviste şcolare şi ale profesorilor de specialitate din judeţ,
Au fost actualizate bazele de date cu publicaţii editate prin Editura „Şcoala
Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj şi baza de date cu autori de carte sălăjeni;
În cadrul activităţii „Zilele Învăţământului Sălăjean” s-au amenajat expoziţii cu titluri
de carte apărute „Şcoala la Editura Noastră” şi Editura „Caiete Silvane”;
Au fost realizate pliante cu oferta de programe de formare continuă şi difuzate în
toate unităţile de învăţământ.
A fost actualizată permanent pagina web a instituţiei www.ccdsj.ro.
Argumente / comentarii









4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse
în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2014/2015)












atragerea de venituri extrabugetare;
iniţierea de activităţi pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din
cadrul activităţilor desfăşurate de CCD Sălaj;
acreditarea şi avizarea de noi programe de formare continuă;
dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice;
elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de
formare la nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală;
stabilirea de noi parteneriate (locale şi naţionale) capabile să conducă la activităţi
structurate pe eficienţă şi diversitate;
creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;
îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de
nevoi de formare a personalului didactic şi auxiliar;
analizarea şi redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de
personal;
studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în şcoli
de responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor de formare
continuă pentru anul şcolar 2014-2015;
îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia de echipamente, în special laptopuri şi
computere.
II.
a) Strategiile instituţionale specifice aplicate de casele corpului didactic în
anul şcolar 2014-2015, privind evaluarea şi monitorizarea impactului participării
cadrelor didactice din judeţ la activităţi de formare continuă / perfecţionare. Se vor
indica concret strategiile / activităţile şi indicatorii măsurabili utilizaţi.
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Indicatorimăsurabiliutilizaţi

Participarea directorului şi a profesorilor
 Inspectarea a 29 cadre didactice înscrise
metodişti ai CCD Sălaj, ca metodişti ai ISJ
la susţinerea inspecţiilor de specialitate, în
Sălaj, la inspecţii de specialitate în vederea
vederea obţinerii gradelor didactice.
obţinerii gradelor didactice.
 realizarea rapoartelor de inspecţie în care
Culegerea de feedback prin activităţile
se consemnează obligatoriu aspecte
desfăşurate ca metodişti ISJ de către
privind impactul formării
directorul şi metodiştii CCD Sălaj.
Aplicarea de chestionare de evaluare  aplicarea de chestionare de evaluare la
finalizarea programelor de formare
post-formare beneficiarilor în vederea
derulate prin CCD Salaj în anul şcolar
identificării impactului și nivelului de
2014 - 2015
satisfacere a nevoilor cursanților
Utilizarea evaluării finale la programele de
formare continuă ca modalitate de  cel puţin 75% dintre cursanţi prezintă
rezultatele implementării noilor achiziţii
prezentare de exemple de bună practică
rezultate din implemetarea achiziţiilor
dobândite la program
 studierea
a cel puţin 50% dintre
Colaborarea cu inspectorii de specialitate în
rapoartele de inspecţii învederea
vederea monitorizării impactului formării
culegerii de feedback privind impactul
 formării
chestionare privind analiza nevoii de
Identificarea impactului formării prin
formare (care vizează şi impactul formării
intermediul persoanelor
implicate în
prin prezentarea punctelor bune şi a
activitatea managerială a şcolii (directori,
aspectelor care necesită îmbunătăţiri)
responsabili cu dezvoltarea profesională,
aplicate în cel puţin 75% dintre unităţile
responsabili de comisie metodică)
de învăţământ din judeţ
Realizarea unui studiu de impact a  studiu de impact pentru cel puţin 10 grupe
de cursanţi.
activităţii de formare
b) Activităţile desfăşurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care au condus la creşterea
calităţii actului didactic în şcolile din judeţ.






consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea ofertei de programe de formare
continuă pentru anul şcolar 2014 - 2015.
formatorii CCD Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii şcolari ai ISJ Sălaj.
colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea în vederea efectuării pregătirii
examenului naţional de definitivare în învăţământ.
cuprinderea celor trei profesori metodişti ai CCD Sălaj în rândul metodiştilor ISJ Sălaj,
calitate în care au efectuat inspecţii de specialitate.
în parteneriat cu ISJ Sălaj au fost realizate:
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română,
matematică şi limba engleză;
simpozionul judeţean Inovaţie şi creativitate în activitatea didactică;
manifestarea cu tema Săptămâna spaţiului cosmic;
Zilele Învăţământului Sălăjean -ediţia a VIII-a, noiembrie 2014 (alţi parteneri:
Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău);
Festivalul Naţional al Ştiinţei – ediţia a VIII-a – CAEN
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participarea personalului didactic al CCD Sălaj la activităţile metodice ale directorilor
unităţilor de învăţământ organizate de ISJ Sălaj;
participarea în comisiile de selectare a profesorilor metodişti ai ISJ Sălaj, pentru anul
şcolar 2014 -2015;
susţinerea de către profesorii metodişti ai CCD Sălaj unui curs de formare profesională cu
cei 155 de metodişti ai ISJ Sălaj.
III. DATE / INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
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:
Numele şi
prenumele

Funcţia

Emilia Corina Forţ

Director

Compartimentul

Conducere

Statutul

Contract de
management

Corina Delia
Bumbaş
Programe

Alexandru
Mureşan

Detaşat
Detaşat

Profesori
metodişti

Titular

Sanda Bulgărean
Bibliotecă

Rodica Turc

Bibliotecar

Titular

Informatizare Mirela Costruţ

Ajutor
analist
programator

Titular

Contabilitate Lucia Maria Surd

Administrator financiar

Titular

Studii /
anul
Specialitatea
absolvirii

univ.
1999
univ.
2005
univ.
1995

univ.
1997

Vechime
grad
didactic

Istorie

16 ani / I

Teologie
OrtodoxăLitere

10 ani /II

Management 20 ani /I
turistic şi
comercial
18 ani / I
Geografie

Tehnologie
Chimică
organică
Chimie –
univ.
Fizică
1995
Informatică
postuniv.
aplicată şi
2013
programare
Contabilitate
univ.
şi Informatică
2007
de Gestiune
univ.
1990

25 ani

18 ani

28 ani

Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar

Total
personal
didactic
auxiliar

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic

Număr
total
posturi

Total
personal

4

4

1,75

2

1

1

6, 75

7
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c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la Casa Corpului Didactic pentru
anul şcolar 2014 - 2015
Numele şi
prenumele
persoanei încadrate

Încadrarea s-a făcut
prin:

1

Forţ Corina Emilia

Concurs

1

Bulgărean Sanda

Concurs

1

Bumbaş Corina
Delia

Detaşare Foarte bine

1

Mureşan Alexandru

Detaşare Foarte bine

Nr. posturi didactice
aprobate în Statul
de funcţii

Concurs

Detaşare

Calificativ
Acordat

Observaţii
Calificativul
va fi acordat
de MECS

Foarte bine

Total 4

d) Filiale ale CCD
CCD Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii din subordinea
CCD Sălaj) sunt repartizate în toate zonele judeţului; astfel, prin intermediul lor, se
realizează legătura cu şcolile şi cadrele didactice.
e) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării
proiectului bilateral româno-francez – Educaţie pentru informaţie în mediul rural
defavorizat.
Unitatea şcolară/
Localitatea

Nr.
crt.

Responsabil CDI

Statutul
Responsabilului
CDI*

Studii*

1

Şcoala Gimnazială
„Silvania” Şimleu
Silvaniei

Morlocan Marioara
Bibliotecar
Elisabeta

Medii

2

Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău

Iepure Ioana

Prof. documentarist

Superioare/ Limba şi
literatura RomânăBiblioteconomie

Matiş Ramona

Cadru
didactic/voluntar

Superioare/ Limba şi
Literatura Română

Trif Dorin Ştefan

Institutor/voluntar

Gui Angela

Bibliotecar

Şandor Florica

Educatoare/voluntar Medii

Kovacs Emese

Prof. învăţământ
preşcolar/voluntar

Mocan Felicia

Cadru
didactic/voluntar

Dîngă Ioan

Bibliotecar

3
4
5
6

7
8
9

Liceul Tehnologic
”Cserey- Goga”
Crasna
Şcoala Gimnazială
„Petre Hossu” Cheud
Liceul Tehnologic Nr.
1 Sîg
Şcoala Gimnazială
"Avram Iancu"
Halmăşd
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 1
Pericei
Şcoala Gimnazială
„Petri Mor” Nuşfalău
Liceul Tehnologic Nr.
1 Surduc

Superioare/Fac. IstorieGeografie
Superioare / Limba şi
literatura Română

SSD
Superioare/ Limba şi
Literatura Română
Curs postuniversitar
profesor documentarist
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Liceul Tehnologic
„Liviu Rebreanu” Hida
Liceul Tehnologic
„Ioachim Pop”
Ileanda
Liceul Tehnologic Nr.
1 Sărmăşag
Şcoala Gimnazială
”Bathory Istvan”
Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială
”Lucian Blaga” Jibou
Grădiniţa cu Program
Prelungit „Voinicel”
Zalău
Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de Jos
Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Plopiş
Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Buciumi
Şcoala Gimnazială
„Andrei Mureşanu”
Cehu Silvaniei
Şcoala Gimnazială
"Aurelia şi Lazăr
Cosma" Treznea
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Fetea Liuţa /
Ardelean Ioana

Bibliotecar/profesor

Biblioteconomie

Marieş Silvia

Bibliotecar

Medii

Ujhelyi Julianna Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

Nagy Edit

Bibliotecar

Biblioteconomie

Gîrboan Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

Cîmpean Radomir
Diana /Busa Maria Educatoare/voluntar Medii
Nicoleta
Administrator
Chiş Laura Ionela
Medii
financiar/voluntar
Educatoare
Rolnic Maria
Medii
/voluntar
Chiorean Maria

Institutor/voluntar

SSD

Pupeza Zoia
Violeta

Bibliotecar

SSD- Institutor-Engleză/
Biblioteconomie
postuniversitar

Stoica Terezia

Învăţătoare/voluntar Medii

f) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MEN, înfiinţate în
judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008
CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 4961/28.08.2006:
Nr.
crt.

Unitatea şcolară / Localitatea

Stadiul CDI*

1.

Şcoala Gimnazială „Silvania" Şimleul Silvaniei

finalizat

2.

Colegiul Naţional „Silvania" Zalău

finalizat

CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 330/13.02.2007:
Nr. crt.

Unitatea şcolară / Localitatea

Stadiul CDI*

1.

Liceul Tehnologic „Cserey - Goga" Crasna

finalizat

2.

Şcoala Gimnazială „Petre Hossu" Cheud

finalizat

3.

finalizat

5.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg
Şcoala Gimnazială Halmăşd; Grădiniţa cu Program
Normal Halmăşd
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 Pericei

6.

Şcoala Gimnazială „Petri Mor" Nuşfalău

finalizat

7.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc

finalizat

8.

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu" Hida

finalizat

9.

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop" Ileanda

finalizat

10.

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag

finalizat

4.

finalizat
finalizat
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CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 3354/03.03.2008:
Nr.
crt.

Unitatea şcolară / Localitatea

Stadiul CDI*

1.

Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan" Şimleu
Silvaniei

finalizat

2.

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga" Jibou

finalizat

3.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Voinicel" Zalău

finalizat

4.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos

finalizat

5.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plopiş

finalizat

6.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buciumi

finalizat

7.
8.

Şcoala Gimnazială. „Andrei Mureşanu" Cehu
Silvaniei
Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cosma"
Treznea

finalizat
finalizat

g) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic,
conform OM 5554/2011, art. 14;
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Localitatea
Agrij
Almaşu
Jebucu
Băbeni
Bălan
Bănişor
Aluniş
Bobota
Bocşa
Derşida
Borla
Boghiş
Buciumi
Carastelec
Chieşd
Cizer
Coşeiu
Archid
Creaca
Jac
Cristolţ
Crişeni
Dobrin
Dragu
Fildu de Mijloc
Gîlgău

Unitatea şcolară cu bibliotecă
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu"
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai"
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu"
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Horea"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială „Marcus Aurelius"
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Vasile Breban"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Fodora
Gîrbou
Halmăşd
Hereclean
Hida
Ileanda
Horoatu Crasnei
Crasna
Ip
Cosniciu de Jos
Zăuan
Letca
Lozna
Măierişte
Aghireş
Meseşenii de Sus
Mirşid
Năpradea
Nuşfalău
Ortelec
Pericei
Plopiş
Poiana Blenchii
Pusta
Românaşi
Rus
Sărmăşag
Sărmăşag
Lompirt
Sălăţig
Sîg
Tusa
Şimişna
Surduc
Sînmihaiu Almaşului
Someş Odorhei
Şamşud
Valcău de Jos
Valcău de Sus
Preoteasa
Vîrşolţ
Zalha
Zimbor
Jibou
Jibou
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Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu"
Liceul Tehnologic „Ioachim Pop"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic „Cserey-Goga"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Trăian Creţu"
Şcoala Gimnazială „Petri Mor"
Şcoala Gimnazială „George Coşbuc”
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Munteanu"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 2
Şcoala Gimnazială „Ady Endre"
Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu"
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Szikszay Lajos"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga"
Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu"
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Jibou
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
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Liceul Tehnologic „Octavian Goga"
Şcoala Gimnazială „Silvania"
Şcoala Gimnazială „Horea"
Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan"
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu"
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu"
Liceul tehnologic „Ioan Ossian"
Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu"
Şcoala Gimnazială „Gyulaffy Laszlo"
Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti"
Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu"
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu"
Şcoala Gimnazială „Porolissum"
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr"
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu"
Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu"
Colegiul Naţional „Silvania"
Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai"
Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae"
Liceul Reformat „Wesselenyi”
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian"
Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu"
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul"
Liceul cu Program de Sportiv „Avram Iancu"
Liceul de Artă „Ioan Sima"

h) Dotarea cu echipamente a instituţiei
Calculatoare buc.
Laptop-uri buc.

TV - buc.
Alte echipamente
VideoSoft-uri
Fond de (denumire, nr. buc.)
Copiatoare Laminatoare
proiectoareeducaţionale carte - - imprimante - buc.
- buc.
- buc.
Camere
- buc.
volume - reportofon - buc.
video - buc.
- aparate foto - buc.

Calculatoare - Televizoare Copiatoare Laminatoare Soft-uri
Volume Imprimante–11buc.;
27 bucăţi;
– 3 bucăţi
-3 bucăţi
–1 bucată educaţionale de carte Reportofon – 2
- 165
- 87164 bucăţi;
Laptop-uri – VideoAparat foto – 2 buc
11 bucăţi
proiectoare –
Retroproiector – 2
6 bucăţi
bucăţi;
Flip-chart magnetic
Camere
– 5 bucăţi;
video – 3
Cameră foto–2
bucăţi
buc.Scanner – 1
bucată;
Video – 1 bucată;
Server – 1 bucată;
Tablă interactivă –
4 bucăţi;
Telefon/Fax – 1
Ecran proiecţie – 2
bucăţi
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i) Dotarea cu autoturism şi / sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare)
- Autoturism marca Volkswagen LNF Transport Kimbi 2,5 TDI, 130 CP, EURO 4, 8+1, an
de fabricaţie 2008, obţinut prin transfer de la ISJ Sălaj, în anul 2009.
8.2. Programe
preuniversitar

de

formare

continuă

pentru

personalul

din

învăţământul

a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic, acreditate de MECS
Denumirea programului

Nr. deciziei de
acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
credit
/cursant

Consiliere şi orientare pentru
dezvoltarea personală a
elevului

OMECTS
3285/17.02.2011

20

176

16349

4.64

Designer pagini WEB

OMECTS
6170/07.11.2011

10

25

1443

5.77

OMEN
3106/30.01.2013

20

66

5812

4.40

20

196

19701

5.03

11

30

1593

4.83

16

203

13777

4.24

Prevenţia retragerii timpurii a
elevilor din sistemul de
învăţământ
Rolul clasei de elevi în
educaţie
Strategii de lectură şi
interpretare a textului
Să-i învăţăm pe elevi să
înveţe

OMEN
3655/29.04.2013
OMEN
3600/23.03.2012
OMEN
4859/04.11.2014

Total Programe: 6

Total: 696

b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MECS şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat
Asociaţia
Didakticos
Timişoara
Total
programe: 1

Denumirea
programului

Nr. deciziei de
acreditare

Management
educaţional

3001/05.01.2011

Nr.
credite
60

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
credit/
cursant

60

-

-

Total: 60

c) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MECS:
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Tema
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;
Motivaţia - premisă a eficienţei actului
didactic

Durata

Nr. cursanţi

Cost
total

Cost ora
/cursant

16 ore

129

3930

30.47

20 ore

26

818

31.46

20 ore

60

1638

27,30

4.

Învăţarea prin activităţi integrate

20 ore

58

1638

28,24

5.

Relaţii publice şi comunicare

20 ore

187

4640

24,81
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Curcubeul schimbării - „C-un zâmbet
şi-o floare, producem schimbare”
Metodistul ISJ - partener în procesul
de îmbunătăţire a calităţii inspecţiei
şcolare
Instruire metodică şi psihopedagogică
în vederea susţinerii examenului de
Definitivat
Evaluarea - componentă fundamentală
a procesului de învăţământ
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20 ore

180

4908

27,27

20 ore

155

0

0

20 ore

58

1426

24,59

20 ore

59

0

0

Total
cursanţi: 912

Total programe: 9

Ponderea participării la programele de formare
acreditate/avizate MECȘ
912 cadre
didactice 54,68%

756 cadre
didactice 45,32%

Programe acreditate MEN

Programe avizate MEN

Situaţia statistică privind participarea la programe de
formare pe categorii de cursuri
an şcolar 2014-2015

45.32% 756 c.d.

Programe acreditate
MEN

38.37% 640 c.d.

16.31% 272 c.d.

Programe in
concordanta cu
obiectivele MEN

Programe avizate
MEN
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3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de
provenienţă
a)
Nr. posturi – cf.
machetei
transmise de ISJ

Nr. personal
existent în
judeţ

Nr. personal participant la
acţiuni de formare
desfăşurate în anul şcolar
2014-2015

3154.25

3104

1481

527

527

306

- învăţători/institutori

650.36

650

347

- profesori

1911.04

1911

719

65.32

66

12

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

168

168

97

Personal didactic auxiliar

345

379

187

Personal nedidactic

832

842

-

4331.26

4378

1668

Categoria de personal

Personal didactic
- educatoare

- maiştri instructori

Total

Statistica participării la programele de formare
pe categorii de personal
11.21% -187
personal did. auxiliar

5.82% -97 personal
did. de conducere

18.35% - 306
educatoare

0.72% - 12 maiştri
instructori

20.80% - 347
învăţători
43.11% - 719
profesori
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b)
Mediul

Nr. programe derulate

Nr. participanţi

urban

16

951

rural

-

717

Total

16

1668

Ponderea participării la programele de formare în
funcție de mediul de proveniență - Rural/Urban

951 c.d. 57,01%

Rural

717 - c.d.
42,99%

Urban

4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei









Personalul CCD 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 CCD
Sălaj a prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta de formare şi
calendarul acesteia;
Oferta de programe de formare continuă a CCD Sălaj a fost diseminată în cadrul
întâlnirilor profesorilor metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, la
cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro şi
publicată în buletinul informativ „Şcoala sălăjeană”, semestrul I;
Profesorii metodişti au participat la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate în
unităţile şcolare din judeţ, în scopul publicităţii / diseminării acţiunilor CCD Sălaj;
S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli nou-numiţi pentru întocmirea unor proiecte de
dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale;
S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat, cărora li s-a acordat consultanţă de specialitate;
Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul CCD în
activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate şi comunicări
ştiinţifice;
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Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca CCD 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
CCD Sălaj şi a fondului de carte veche al acesteia;
A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi CDI-uri, prin îndrumarea acordată
periodic de bibliotecarul CCD Sălaj, prin activităţile metodice şi culturale organizate,
precum şi prin punerea la dispoziţie a unor instrumente de lucru specifice, acestea fiind
publicate şi pe site-ul instituţiei;
S-a realizat multiplicarea de programe pentru examenul de definitivare în sistemul de
învăţământ şi pentru concursul de titularizare;
S-a acordat consultanţă de specialitate cu privire la publicarea manualelor, dicţionarelor,
ghidurilor, auxiliarelor didactice, revistelor şcolare etc., la obţinerea codurilor ISBN/ISSN şi
a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi privind reglementările legale
în vigoare;
S-au postat în pagina web a instituţiei informaţii referitoare la publicaţiile periodice şi
titlurile de carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” a CCD 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 CCD Sălaj;
S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.
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5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Denumirea
activităţii

Cercul literar al
cadrelor
didactice din
judeţul Sălaj

Zilele
Învăţământului
Sălăjean

Prof. Ion Piţoiu – Dragomir, Lecturi din
creaţia proprie
Prof. Marcel Lucaciu, Lecturi din
creaţia proprie

Nr.
participanţi

Cost
total
**

Cost ora /
participant
***

-

-

-

-

Activitate culturală

CCD Sălaj

45

Activitate culturală

CCD Sălaj

87

Lansare de carte şi publicaţii periodice

Activitate culturală

CCD Sălaj

85

-

-

Gala olimpicilor

Activitate culturală

CCD Sălaj

180

-

-

Activitate culturală

CCD Sălaj

62

-

-

Activitate culturală

Biblioteca
CCD Sălaj
Biblioteca
CCD Sălaj

25

-

-

Scrisoare de mulţumire pentru
pensionari
Biblioteca – Împărtăşeşte-ne din
experienţa ta
Expoziţie – Şcoala Noastră – 90 de ani

Vernisaje

Tipul activităţii:
Locul desfăşurării
Simpozioane / sesiuni / activităţii(CCD, filiale, CDI, unităţi
schimburi de experienţă
de învăţământ)

Expoziţie de pictură,
autor: prof. Eperjesi Noemi – Clipe din
natură
Expoziţie colectivă de pictură a
cadrelor didactice şi elevilor de la
Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău
Expoziţie de pictură, autor: prof.
Mariana Iuga- Anotimpuri

Expoziţie
Icoane pe sticlă – obiceiuri şi tradiţii
Expoziţie
Sărbătoarea Pascală la români
Ziua internaţională a cărţii, a dreptului de autor –
Biblioteca, spaţiu de atitudine
Lecţia de ştiinţe
Geografia distractivă
distractive

Activitate culturală

50

Activitate culturală

CCD Sălaj

98

Activitate culturală

CCD Sălaj

70

Activitate culturală

CCD Sălaj

87

Activitate culturală

CCD Sălaj

200

Activitate culturală

CCD Sălaj

250

Activitate culturală

CCD Sălaj

28

Activitate ştiinţifică

CCD Sălaj

40

-

-

-
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Inovaţie şi creativitate în activitatea didactică – Simpozion
judeţean
Cu mic cu mare... prin Univers - simpozion judeţean de
referate şi comunicări ştiinţifice, organizat în cadrul
Săptămânii spaţiului cosmic
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de
limba şi literatura română, matematică şi limba engleză
Festivalul Naţional al Şanselor Tale – România 2014,
desfăşurat sub genericul Oportunităţi de dezvoltare
personală prin educaţie nonformală
Prezentarea ofertei de programe de formare a CCD Sălaj
(sem. I) - activitate cu responsabilii pentru dezvoltarea
profesională
Aplicarea şi interpretarea chestionarelor pentru
identificarea nevoii de formare în şcoli (sem. al II-lea)activitate cu responsabilii pentru dezvoltarea profesională
Debutul în cariera didactică - între temeri şi certitudini –
activitate metodică cu cadre didactice debutante din
Judeţul Sălaj
Violenţa în mediul şcolar – sesiune de informare
Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul
primar
Educaţia outdoor – definiţii şi exemple practice de
integrare a acesteia în cadrul curriculumului şcolar
Rolul bibliotecarului în eficientizarea informării la nivelul
unităţilor şcolare - cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari
şi al responsabililor de CDI-uri, sem. I
Rolul bibliotecii şcolare în promovarea evenimentelor
cultural artistice. Exemple de bună practică. - cerc
pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi al responsabililor de
CDI-uri, sem. al II-lea
Total activităţi: 26
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Activitate ştiinţifică

CCD Sălaj

34

Activitate ştiinţifică

CCD Sălaj

32

Activitate ştiinţifică

CCD Sălaj

400

Activitate ştiinţifică

Unităţi şcolare din judeţul Sălaj
CCD Sălaj

2183

Activitate metodică

CCD Sălaj

106

Activitate metodică

CCD Sălaj

102

Activitate metodică

CCD Sălaj

32

Activitate metodică

CCD Sălaj

52

Activitate metodică

CCD Sălaj

64

Activitate metodică

CCD Sălaj

80

Activitate metodică

Şcoala Gimnazială „Bathory
Istvan” Şimleu Silvaniei

35

Activitate metodică

Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”
Zalău

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32
Total participanţi: 4459
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În anul şcolar 2014-2015, au avut loc două întâlniri în cadrul Cercului literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj. Activităţile culturale au
avut ca scop promovarea preocupărilor literare ale cadrelor didactice sălăjene, precum şi semnalarea apariţiilor editoriale de interes.
Activităţile s-au axat pe diverse teme de literatură, artă, religie, prezentări de portrete de autori, traduceri, proiecte literare şi culturale (locale,
judeţene, regionale), schimburi culturale.
Zilele Învăţământului Sălăjean reprezintă un complex de manifestări desfăşurat anual. În cadrul acestei manifestări, în anul şcolar 2014 2015, CCD Sălaj a desfăşurat, în colaborare cu ISJ Sălaj, o serie de activităţi:
Prezentare de cărţi şi publicaţii periodice ale CCD şi ISJ Sălaj, cu expoziţii amenajate de Editura „Şcoala Noastră” a CCD Sălaj şi Editura
„Caiete Silvane” a Centrului de Cultură şi Artă a judeţului Sălaj: Revista Şcoala Noastră - 90 de ani.
Biblioteca – Împărtăşeşte-ne din experienţa ta
Gala olimpicilor – Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2013 - 2014 şi
a profesorilor care i-au pregătit;
Scrisoare de mulţumire – Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2013-2014 etc.
Cele 3 vernisaje de expoziţii de pictură şi grafică au avut ca scop promovarea preocupărilor artistice ale profesorilor şi elevilor sălăjeni şi
s-au bucurat de un real succes, la aceste activităţi participând un număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comuităţii locare şi ai
presei.
Proiectul Icoane pe sticlă – tradiţii şi obiceiuri, derulat în parteneriat cu şcoli din judeţ, s-a materializat în 2 expoziţii de icoane pe sticlă şi
ornamente, amenajate la CCD Sălaj cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi a sărbătorii Paştelui. Activităţile s-au desfăşurat în colaborare cu
grădiniţele şi şcolile gimnaziale din judeţul Sălaj. Obiectivele acestei activităţi au fost: cunoaşterea tradiţiilor româneşti legate de sărbătorile de
Crăciun şi de Paşte, dezvoltarea creativităţii artistice şi plastice şi promovarea tinerelor talente.
Cu ocazia Zilei internaţionale a cărţii, a dreptului de autor, s-a organizat activitatea culturală „Biblioteca – spaţiu de atitudine”, la care au
participat bibliotecari şi profesori documentarişti din judeţul Sălaj.
Simpozionul judeţean cu tema Inovaţie şi creativitate în activitatea didactică, realizat în parteneriat cu ISJ Sălaj, a avut ca punct de pornire
nevoia de punere în valoare şi de promovare a exemplelor de bună practică ce ilustrează activitatea şi inovarea în învăţământul preuniversitar,
ca factor–cheie pentru dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale, prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. În cadrul
simpozionului au fost prezentate un număr de 34 de articole de specialitate, publicate într-un volum cu ISBN, tipărit pe un DVD. Simpozionul a
avut ca obiective:
 Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru documentare, cercetare, inovare şi analiză comparată în vederea perfecţionării actului
evaluativ în învăţământ; stimularea creativităţii în elaborarea şi susţinerea activităţilor didactice;
 Promovarea unui învăţământ modern, conform noilor cerinţe curriculare;
 Valorificarea experienţelor pozitive din activitatea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, promovarea creativităţii
şi inovaţiei în educaţie prin exemple de bună practică;
 Însuşirea unor informaţii relevante şi utile din domeniile specifice actului educaţional, cu scopul realizării unui suport de documentare,
pentru sprijinirea învăţării permanente prin perfecţionare, actualizarea/diversificarea cunoştinţelor şi motivarea pentru educaţie permanentă.
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Educaţia outdoor este educaţia pentru corp, minte şi suflet şi vine în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu
informaţii utile şi exemple de bune practici.
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română, matematică şi limba engleză axat pe tema Relaţia
cultură didactică - tehnologie, la catedră. a fost organizat în parteneriat cu ISJ Sălaj, Editura Niculescu şi Institutul Cultural Român
Casa Corpului Didactic a coordonat la nivelul judetului Sălaj, în primul semestru al anului şcolar 2014-2015, „Festivalului Naţional al
Şanselor Tale” - ediţia a XV-a, desfăşurat sub genericul „Oportunităţi de dezvoltare personală prin educaţie nonformală”.
Pentru a marca acest eveniment Casa Corpului Didactic Sălaj a desfăşurat activitatea metodică „Metode ale educaţiei pentru o
cetăţenie activă” şi a coordonat, la nivel judeţean, activităţi şi programe educative, cultural-sportive, de informare şi exprimare privind
oportunităţile de dezvoltare personală prin educaţie nonformală, precum:
 Promovarea documentelor europene şi naţionale referitoare la educaţia nonformală;
 Activităţi de învăţare nonformală în sprijinul învăţării formale;
 Dezbateri, colocvii, seminarii, simpozioane, lectorate;
 Acţiuni, activităţi culturale, sportive, de educaţie civică, educaţie pentru valorile democraţiei, educaţie pentru protecţia mediului, educaţie
religioasă, educaţie estetică;
 Prezentări de imagini foto, expoziţii, lansări de filme, de carte, de programe educaţionale;
 Diseminarea exemplelor de „bune practici”.
Activităţile propuse în cadrul „Festivalului Naţional al Şanselor Tale” au fost selectate în concordanţă cu obiectivele stabilite. Toate
activităţile derulate s-au axat pe promovarea educaţiei nonformale şi rolul ei în dezvoltarea personală şi formarea personalităţii elevului.
La nivelul Judeţului Sălaj, în cadrul acestei acţiuni, s-au desfăşurat 38 de activităţi, la care au participat peste 2183 de elevi, cadre
didactice şi invitaţi, reprezentanţi ai instituţiilor locale, părinţi etc.
S-au desfăşurat două activităţi metodice cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ, după cum urmează:
prezentarea Ofertei de programe de formare a CCD Sălaj şi Raportul de activitate al CCD Sălaj pentru anul şcolar 2013– 2014 (sem. I) şi
Aplicarea şi interpretarea chestionarelorpentru identificarea nevoii de formare în şcoli (sem. al II-lea). Aceste activităţi au avut ca scop
îndrumarea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din judeţ.
În cadrul activităţii metodice Debutul în cariera didactică – între temeri şi certitudini desfăşurată în luna martie, au participat cadre
didactice debutante din judeţul Sălaj. Prin această activitate s-a urmărit îmbunătăţirea activităţii didactice a dascălilor debutanţi şi s-au
dezbătut teme referitoare la modalităţi de eficientizare a activităţii didactice, modalităţi de formare a cadrelor didactice debutante, rolurile
cadrului didactic, trucuri pentru profesorii debutanţi, exemple de bune practici.
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Având în vedere feed-back-ul participanţilor, obiectivele acestor activităţi au fost
realizate. Colaborarea instituţională oferă exemple de bună practică în privinţa funcţionării
unor parteneriate coerente, a realizării unor activităţi interesante cu cadrele didactice şi cu
elevii. Prin aceste activităţi culturale, ştiinţifice şi metodice, sunt împărtăşite şi valorificate
experienţa de la catedră, preocupările extracurriculare şi extraşcolare: cultivarea
interesului pentru literatură, arte, ştiinţe, a spiritului practic, a capacităţii de îmbinare a
plăcutului cu utilul. La cele 26 de activităţi organizate au participat 4459 cadre didactice,
elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi şi alţi invitaţi, fapt ce ne îndreptăţeşte să
apreciem că acţiunile desfăşurate au avut un real succes.
Reviste, periodice
(denumire, nr. exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)

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

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

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjeană
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2014-2015 – 140
exemplare,
nr. 2/2014-2015 – 140
exemplare).
2. Zilele Învăţământului
Sălăjean (ediţia a VIII-a) –
150 exemplare

1. CCD Sălaj:
Inovaţie şi
creativitate în
activitatea didactică
ISBN: 978-973-185454-0 (CD-ROM) – 50
exemplare

Alte publicaţii
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate
/ difuzate)

Elaborate

1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 15-16/2014 – 160
exemplare,
nr. 16-17/2015 – 160
exemplare)

Editate
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 15-16/2014 – 160
exemplare,
nr. 17-18/2015 – 160
exemplare;)
2. Geographica
ISSN: 2248-0765
(1 număr/an, 50
exemplare/număr)
3. Gazeta Învăţătorilor
ISSN: 2069-2293
(2 numere/an, 150
exemplare/număr)
4. De la mental la
comportamental în
şcoală ISSN: 2248-1036
(1 număr/an, 150
exemplare/număr)

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjeană
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2014-2015 – 140
exemplare,
nr. 2/2014-2015 – 140
exemplare);
2. Zilele Învăţământului
Sălăjean (ediţia a VIII-a) –
150 exemplare

1.Teste de verificare
la limba română,
autor: Gheorghe Rusu

1. Învăţăm pas cu
pas, autori: Cighi
Floare, Horvath
Rodica
2. Tipuri de turism
în arealul Văii
Pomătului, autor:
Daniel Taloş
3. Inovaţie şi
creativitate în
activitatea
didactică – volum
colectiv

Difuzate
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 15-16/2013 – 160
exemplare,
nr. 17-18/2014 – 160
exemplare)

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjeană
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2014-2015 – 140
exemplare,
nr. 2/2014-2015 – 140
exemplare);
2. Zilele Învăţământului
Sălăjean (ediţia a VII-a)
– 150 exemplare

Inovaţie şi
creativitate în
activitatea
didactică
ISBN: 978-9731854-54-0 (CDROM) – 50
exemplare
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6. Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct
materialele elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
În anul şcolar 2014-2015, Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj a
acordat 4 coduri ISBN, pentru 3 titluri de carte şi o publicaţie în format exclusiv electronic,
şi 3 coduri ISSN, pentru reviste şcolare, precum şi consultanţa de specialitate necesară
editării acestor publicaţii.
7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul
preuniversitar















Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje:
Lansări de carte şi publicaţii periodice, în vederea promovării autorilor de carte sălăjeni
şi a publicaţiilor periodice editate la Editura Şcoala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj
şi la Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, la care au
participat 85 de cadre didactice din judeţ.
Augustin Gavra, Istoria parohiei Motiş, 2013
Teodor Buhăţel, Biserica din Glod – printre însemnări şi consemnări istorice, 2013
Carmen Ardelean, Pactul cu ficţiunea – cronici şi alte semne de carte, 2014
Silvia Bodea Sălăjan, Pelerin la poarta cerului, 2014
Florian Onica, Peceiu (1214-2014) – schiţă monografică, 2014
Viorel Mureşan, Rafturi cu linişte/ Shelves with silence (în colaborare cu Editura Eikon,
Cluj-Napoca), 2014
Eugen Crihan, Societate, om şi ficţiune. Elemente de sociologie şi antropologie în
literatura română (în colaborare cu Editura Limes, Cluj-Napoca), 2014
Nicolae Ştirb, Sângeorgiu de Meseş. Schiţă monografică, 2013
Grigorie şi Maria Croitoru, Obiceiul de a colinda şi colindele din satul Aluniş, 2013 (în
colaborare cu Editura Eikon, Cluj-Napoca)
Traian Claudiu Nechita, Ştefania Nechita, Iulian Duma, Monografia satului Borza, 2014
Experienţă şi profesionalism (2013-2014), anuarul Centrului Judeţean de Resurse şi de
Asistenţă Educaţională Sălaj şi revista De la mental la comportamental în şcoală,
prezentate de prof. psiholog dr. Melania Gârdan – director CJRAE Sălaj.
Gazeta Învăţătorilor, nr. 8 şi 9 din 2014, prezentată de prof. dr. Sărăcuţ-Comănescu
Teodor – inspector de specialitate la ISJ Sălaj.
Revista Şcoala Noastră, nr. 15-16/2014, numărul aniversar prilejuit de împlinirea a 90 ani
de la înfiinţare şi Buletinul informativ Şcoala Sălăjeană, nr. 1/2014-2015, prezentate de
prof. Corina FORŢ – director Casa Corpului Didactic Sălaj.
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Expoziţie de pictură
Autor: Prof. Eperjesi Noemi, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău
Vernisaj: Szabo Attila, director Galeriile de Artă „Ioan Sima” Zalău.
Tema expoziţiei de pictură: „Clipe din natură”, iar motto-ul acesteia, „Pictura este
poezia mută”. S-au expus 47 de tablouri cu o tematică şi o coloristică variată, bucurânduse de aprecierea publicului.
Expoziţie de pictură
Autor: Prof. Iuga Mariana, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian" Zalău
Vernisaj: Ioana Marcela Băbănaş, Galeriile de Artă „Ioan Sima" Zalău
Tema expoziţiei de pictură a fost „Anotimpuri", cuprinzând tablouri cu o tematică şi o
coloristică variată şi bucurându-se de aprecierea publicului.
Expoziţie de pictură pe sticlă
Au fost expuse 82 de lucrări realizate de către elevi sălăjeni din ciclul gimnazial şi liceal.
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8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Parteneri
Denumirea
programului

Din ţară

Predarea-învăţarea
limbii franceze într-un
demers comunicativacţional

Institutul Francez din
România

Parteneriat

Centrul Cultural Britanic:
Consiliul Britanic

Parteneriat

Facultatea de Fizică a
Universităţii din Bucureşti

Profesionişti la toate
nivelele

CCD „George Tofan”
Suceava

Zilele Învăţământului
Sălăjean

Parteneriat

Sfinţii Martiri
Brâncoveni

ISJ Sălaj, Consiliul Judeţean
Sălaj, Centrul Judeţean de
Cultură şi Artă a Judeţului
Sălaj
Colegiul Tehnic “Alesandru
Papiu Ilarian” Zalău, Colegiul
Naţional “Simion Bărnuţiu”
Şimleu Silvaniei, Liceul
Tehnologic “Octavian Goga”
Jibou, Şcoala Gimnazială
“Lucian Blaga” Jibou,
Grădiniţa cu Program
Prelungit ”Ion Creangă Zalău”
Colegiul Naţional „Silvania”
Zalău, Episcopia Sălajului,
ISJ Sălaj, Centrul Judeţean
de Cultură şi Artă a Judeţului
Sălaj, Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău,
Biblioteca Judeţeană „Ioniţă
Scipione Bădescu” Sălaj

Icoane pe sticlă –
tradiţii şi obiceiuri

36 de unităţi şcolare din judeţ

Parteneriat

Facultatea de Fizică a
Universităţii Bucureşti

Protocol de
colaborare

ISJ Sălaj
Institutul Cultural Român

Intern
aţiona
li

Forma de finalizare
Acreditarea programului de
formare Predarea - învăţarea
limbii franceze într-un
demers comunicativ-acţional.
Organizarea de cursuri şi
seminarii de formare
profesională pentru profesori
din judeţul Sălaj.
Derularea cursului acreditat
Metode eficiente de învăţare
a fizicii.
2 reuniuni de lucru
Activităţi derulate cu ocazia
manifestării Zilele
Învăţământului Sălăjean

Desfăşurarea în bune condiţii
a programelor din Oferta de
formare a CCD Sălaj.

Derularea unor activităţi în
cadrul proiectului educaţional

Expoziţie de icoane pe
sticlă, cu ocazia sărbătorilor
de iarnă
Expoziţie cu tema
„Sărbătoarea pascală la
români”
Derularea cursului acreditat
Metode eficiente de învăţare
a fizicii
Organizarea Forumului
Educaţional Magister,
destinat profesorilor de limba
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ISJ Sălaj
10 grădiniţe şi şcoli
gimnaziale din Zalău

Inovaţie şi creativitate
ISJ Sălaj
în activitatea
didactică
MEN
ISJ Sălaj
Festivalul Naţional al
Consiliul Judetean Sălaj
Ştiinţei
Colegiul Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian” Zalău
Centrul Judeţean de Resurse
Împreună pentru
şi Asistenţă Educaţională
viitor
Sălaj
Total programe 14
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şi literatura română,
matematică şi limba engleză,
axat pe tema Relaţia cultură
didactică - tehnologie, la
catedră.
Manifestări cu ocazia
Săptămânii Mondiale a
Spaţiului Cosmic
Simpozion judeţean
Festival Naţional al
Ştiinţei,ediţia a VIII-a, CAEN
– 16 mai 2015
Concurs naţional de dans –
etapa regională

65

9. Marketing educaţional (publicitate / diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe
 Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2014 – 2015 şi
avizată MEN cu nr. 57483 din 07.11.2014 care cuprinde 32 de programe de formare
continuă: 6 programe de formare acreditate CCD Sălaj, 2 programe în curs de acreditare
şi un număr de 24 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 2014 2015.






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 CDI şi directorii unităţilor de învăţământ.
S-au realizat materiale promoţionale personalizate: 12 afişe pentru Simpozionul Judeţean
Inovaţie şi creativitate în activitatea didactică şi 50 de afişe cu ocazia manifestării Zilele
Învăţământului Sălăjean;
Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a
instituţiei;
Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: RDP, bibliotecari, CDI,
directori, informaticieni etc.;
Prezentarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de CCD Sălaj prin mass-media
locală: ziarele Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean şi Sălăjeanul.
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10.Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Numele şi prenumele
/ funcţia

Dezvoltare profesională

1. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe – 16 CPT, furnizat de CCD Sălaj;
2. Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie – 12 ore, furnizat de
Junior Achievement Young Entreprise România, Google for education.
1. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe – 16 CPT, furnizat de CCD Sălaj;
prof. Sanda Bulgărean
2. Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie – 12 ore, furnizat de
- profesor metodist
Junior Achievement Young Entreprise România, Google for education.
prof. Alexandru
1. Rolul clasei de elevi în educaţie– 20 CPT furnizat de CCD Sălaj
Mureşan - profesor
2. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe – 16 CPT, furnizat de CCD Sălaj;
metodist
1. Să-i învăţăm pe elevi să înveţe – 16 CPT, furnizat de CCD Sălaj;
prof. Corina Bumbaş
2. Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie – 12 ore, furnizat de
profesor metodist
Junior Achievement Young Entreprise România, Google for education.
prof. Corina Emilia
Forţ - director

ec. Lucia Maria Surd
administrator financiar

Relaţii publice şi comunicare – 20 ore, furnizat de CCD Sălaj

Turc Rodica bibliotecar

Relaţii publice şi comunicare – 20 ore, furnizat de CCD Sălaj
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CAPITOLUL IX
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
9.1. STRUCTURA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT DIN
JUDEŢUL SĂLAJ
În anul şcolar 2014-2015, 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 185 elevi de nivel preşcolar, primar, gimnazial, profesional special şi licealciclul 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.
9.1.1. Efectivele de elevi cuprinși în unitățile de învățământ:
Număr de clase

Număr elevi/ copii

Preșcolar

1 grupă

9

Primar

12 clase

73

Gimnazial

7 clase

60

Profesional

1 clasă

14

Liceal

2 clase

19

Nivel

Învățământ la domiciliu
TOTAL

10
23 clase

185

9.1.2. Efectivele de elevi cuprinși în serviciile de sprijin sunt școlarizați în
următoarele unități școlare:
 Bazinul Șimleu Silvaniei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Şcoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei;
Şcoala Gimnazială cu predare în limba maghiară „Báthory István” Șimleu Silvaniei;
Şcoala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei;
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Pustă;
Şcoala Gimnazială Iaz;
Liceul Tehnologic Nr.1 Sărmășag;
Școala Gimnazială ”Petri Mor” Nușfalău;
Liceul Tehnologic ”Cserey-Goga” Crasna;
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” Ortelec.

9.2. OBIECTIVE ŞI DIMENSIUNI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL
INTEGRAT:









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

9.3. CADRUL NORMATIV PRIVIND
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

ORGANIZAREA

PROCESULUI

DE

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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9.4. PRIORITĂŢILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT
SĂLĂJEAN PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015
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 2014-2015 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.
9.5. PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE
Procesul de predare-învățare-evaluare din şcolile speciale are în vedere
dezvoltarea personalităţii elevului în vederea integrării sociale. Astfel, se are în vedere
formarea autonomiei personale şi sociale, socializarea, dezvoltarea unor deprinderi în
vederea învăţării unei meserii, prin:
 Creșterea capacității instituționale de gestionare a instrumentelor de monitorizare a
inserției socio-profesionale a absolvenților;
 Prevenirea și combaterea marginalizării și a excluziunii sociale prin cuprinderea în
școală a tuturor copiilor cu dizabilități/cerințe educaționale speciale.
9.5.1. Categorii de beneficiari:
copii cu CES integraţi în învăţământul de masă: şcolari cu diferite dizabilităţi (copii cu
deficienţe de învăţare):
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.


9.5.2. Activități realizate:
activităţi de reabilitare a structurii personalităţii elevului cu CES prin acţiunea benefică
a conţinutului acestora: educaţia psihomotrică, formarea abilităţilor de comunicare, etc.;
 activităţi de diagnosticare obiectivă prin CIEC, sporirea eficienţei acesteia;
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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.
9.6. DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL

În anul şcolar 2014-2015, 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.
9.6.1. 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 IX

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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9.6.2. 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 2014-2015;
 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.
Inspecțiile curente și inspecțiile speciale efectuate:









Inspecții pentru obținerea definitivatului :10
Inspecții pentru obținerea gradului didactic II: 9
Inspecții pentru obținerea gradului didactic I: 3
9.6.3. Constatări:
respectarea legislaţiei în vigoare, privind normarea cadrelor didactice, efectivele de
elevi la nivelul claselor;
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
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didactice integrate în activităţi, mai ales de către cadrele didactice debutante, precum
şi în realizarea evaluării formative a învăţării.
Echipele de cadre didactice au realizat evaluarea iniţială a fiecărui elev pe ariile
principale de interes: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, om şi societate, arte,
educaţie tehnologică, autonomie personală şi socială. Colectivele de cadre didactice
au elaborat probe, diferenţiate pe vârstă, grade de deficienţă, nivelul actual al
achiziţiilor elevilor/copiilor, au realizat intrepretarea rezultatelor obţinute.
Pentru toţi elevii cu dizabilităţi severe, profunde sau asociate se întocmesc programe
de intervenţie personalizate, astfel încât procesul de terapie/recuperare este
individualizat. Notarea acestor elevi se realizează, de obicei prin calificative.
Baza materială a instituţiilor de învăţământ este bună, acestea beneficiind de
calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, imprimante multifuncţionale, softuri
educaţionale pe diverse domenii de intervenţie. În acest sens, există o preocupare
continuă privind dotarea claselor, cabinetelor de terapii specifice şi a celorlalte săli
specializate, prin achiziţionarea de materiale şi mijloace didactice moderne.
9.7. ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII








Consiliul Consultativ pentru învăţământ special şi special integrat, profesori
psihopedagogi, kinetoterapeuţi, psihologi şi logopezi este format din 9 membri.
A fost organizată activitatea profesorilor metodişti din judeţ, cele 10 cadre didactice au
fost selectate prin concurs.
Activitatea de formare, de perfecţionare a cadrelor didactice se realizează prin comisii
metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri, consilii profesorale, susţinerea gradelor
didactice, cursuri de formare derulate prin C.C.D. Sălaj, participare la simpozioane,
conferinţe, interasistenţe, etc.
Consfătuirile cadrelor didactice din învăţământul special şi special integrat s-au
desfăşurat în data de 19.09.2014 la CSEI Şimleu Silvaniei.
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: Reguli de conviețuire școlară și socială - parteneriate cu comunitatea locală,
instituții, părinți și tutori legali ai elevilor.
Activitățile au fost realizate de profesorii Petrice Viorela - responsabil Cerc, Chezan
Antonela (director), Zaha Camelia (coordonator structură), Sabău Amalia, Mihaly Dalma
Reka, Cordea Luminița, Fechete Venuța, Bogdan Alexandra, Iepure Alexandra și
Stegerean Magdalena.
Modalităţi de desfăşurare: lecții demonstrative, consiliere de grup, referate, activități
extrașcolare și extracurriculare, exemple de bună practică.
Cercul Pedagogic al cadrelor didactice de sprijin desfășurat la CSEI Șimleu Silvaniei
Tema: ,,Metoda Meixner - o metodă alternativă de învățare a citit-scrisului" - pezentarea
manualelor, a caietelor de muncă, a fișelor de lucru elaborate pe baza metodei Meixner,
elaborarea de fișe de lucru în limba română pe baza metodei Meixner.
Activitățile au fost realizate de profesorii de sprijin Ardelean Veronica - responsabila de
cerc, Varga Kinga și Kocsis Eva.
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9.8. PARTENERIATE ÎNCHEIATE ȘI PROIECTE DERULATE
La nivelul unității de învățământ CSEI Șimleu Silvaniei realizat 19 proiecte de
parteneriat cu diferite instituții, prin intermediul cărora s-au desfășurat numeroase activități
cu copiii și elevii cuprinși în această formă de învățământ.
Nr.
crt.

Denumirea parteneriatului

1.

„Un dar, un zâmbet, o
mulțumire” - aprobat de ISJ
Sălaj

2.

„Toți suntem copiii lumii

3.
4.

,,Să cresc mare și sănătos” aprobat de ISJ SJ
„Acum decid eu - ziua
ștafetei”

Instituţii partenere
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Șimleu
Silvaniei
Cabinet individual medicină de famile Dr.
Luana Croitoru
Fundația Therde Zoom București
Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Sălaj// Școala Gimnazială „Horea”
Șimleu Silvaniei
Biblioteca Orășenească Șimleu Silvaniei/
Școala Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
POROLISSUM al Județului Sălaj/Școala
Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei
Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj/Școala
Gimnazială Horea Șimleu Silvaniei
Inițiator - Structura CSEI Speranța Zalău - în
parteneriat cu ISJ Sălaj și alte unități de
învățământ din țară și străinătate
Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei/
Grădinița cu PP. Nr. 3

5.

„Prefer să știu din timp”

6.

„Cartea, izvor al cunoașterii”

7.

„Pompierii, prietenii noștri”

8.

„Stop violenței!”

9.

Parteneri în proiectul
„Arată-mi integrare!”

10.

„La ieslea din Betleem”

11.

„Iată vin colindători”

Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei

12.

„Azi ucenici, mâine meșteri”

Primăria Orașului Șimleu Silvaniei

13.

„Minte sănătoasă în corp
sănătos”

Crucea Roșie - Filiera Sălaj

14.

„Stop fumatului!”

CJRAE Sălaj/Episcopia Sălajului

15.

„Cu toții suntem copii”

Școala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei

16.

„Toleranța face prieteni”

Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Zalău/
Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău

17.

„Împreună pentru siguranță”

Poliția Locală Șimleu Silvaniei

18.

„Stop violenței!”

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj

19.

„Zâmbet de copil”

Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Șimleu
Silvaniei
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La nivelul unității de învățământ, structura CSEI „Speranța” Zalău s-au realizat 19
proiecte de parteneriat/protocoale de colaborare cu diferite instituții:
Nr.
crt.

Denumirea parteneriatului

Instituţii partenere
Asociația ”Plai Transilvan” Oradea,
Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj,
Asociația Prader Willi din România, Liceul de
artă ”I. Sima” Zalău
Șc. Gim. „Porolissum” Zalău, Șc. Gim. „Mihai
Eminescu” Zalău, Lic. Sportiv „A. Iancu” Zalău,
Șc. Gim Nr. 1 Agrij, Șc. Gim. „C. Coposu”
Zalău, Lic Tehnologic „O. Goga” Jibou, Șc.
Gim „G. Coșbuc”, Șc. Gim. Nr. 1 Pericei, Șc.
Gim. „Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei, CSCCH
Zalău

1

„Solidari pentru o lume mai
bună”

2

”O șansă pentru fiecare”

3

Protocol de colaborare
proiect/concurs ”Arată-mi
Integrare! – Show Me
Inclusion!”

Șc. Gim Specială, comuna Filipeștii de Tîrg
Prahova, Lic. Tehnologic „O. Goga” Jibou, Șc.
Gim. „C. Coposu” Zalău

4

”Caravana prieteniei”

Șc. Gim. „Vasile Breban” Crișeni

5

Protocol de colaborare

Complexul de servicii comunitare pentru copii
cu handicap Zalău

6

„Pășind spre rai...”

Catedrala Episcopală ”Înălțarea Domnului”
Zalău

7

8
9
10

11

Acord de parteneriat –
proiectul ”Solidari pentru o
lume mai bună”
Acord de parteneriat – proiect
internațional ”Nașterea
Domnului, dar de Crăciun”
Acord de parteneriat – proiect
internațional ”Flori de Mai”
Protocol de colaborare –
proiect ”Dansul inimilor
speciale”
Protocol de colaborare –
proiect ”Artă decorativă între
abilitate și dizabilitate”

Asociația ”Plai Transilvan” Oradea
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
„Orizont” Oradea
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
„Orizont” Oradea
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1
Bistrița
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1
Bistrița

12

Protocol de colaborare

Liceul Tehologic ”M. Viteazul” Zalău

13

Protocol de colaborare

Șc. Gim. Nr. 1 Hereclean

14

Protocol de colaborare

Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău

15

Protocol de colaborare
„Cu drag din drag de Moș
Crăciun”

Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău
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Protocol de colaborare
„Dăruind vei dobândi”

17

"Împreună vom reuşi"

18

”Clubul literelor”

19

Acord de parteneriat - proiect
local „Copiii spun „NU”
violenței, abandonului şcolar,
drogurilor!”
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Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău
Școala Gimnazială. "M. Eminescu" Zalău,
Școala Gimnazială „Corneliu Coposu" Zalău
C.S.E.I. Șimleu Silvaniei, Structura „Speranța”
Zalău, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Zalău, Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione
Bădescu” Zalău
Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae”,
Zalǎu, Poliția Municipiului Zalǎu, Agenția
Naționalǎ Antidrog - Filiala Zalǎu, Centrul de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog
Sǎlaj

PROIECTE DERULATE - structura CSEI „Speranța” Zalău:











Arată-mi INTEGRARE! - Show me INCLUSION! – educație pentru drepturile omului
(proiect educațional cu participare internațională, avizat de ISJ);
Solidari pentru o lume mai bună – educație pentru drepturile omului (proiect
educațional cu participare inerjudețeană, avizat de ISJ);
Mănânc sănătos, cresc frumos, mă dezvolt armonios – educație pentru sănătate
(avizat de ISJ);
Copiii spun ”NU!” violenței, abandonului școlar, drogurilor – prevenirea violenței
și abuzului asupra copilului, prevenirea abandonului școlar (avizat de ISJ);
Voluntarii în acțiune – educație pentru dezvoltare comunitară, voluntariat (proiect
în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară);
Școala, mediu incluziv – educație pentru drepturile omului, promovarea egalității de
șanse;
Dăruind vei dobândi – educație pentru dezvoltare personală;
Stop fumatului! – educație pentru sănătate;
Şansă pentru fiecare – educație pentru dezvoltare personală și promovarea egalității
de șanse;
Fii voluntar, iubește-ți semenii! - educație pentru dezvoltare comunitară, voluntariat;

9.9. REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘI FESTIVALURI
CSEI Șimleu Silvaniei
SEMESTRUL I
Nr.
Concurs/
Grup/elev
Clasa
Premii
Coordonator
crt
Festival
Rad Chis A.
Ratiu A.
Toamna Ruginie
Tulbure D.
17
Grupul ”Suflet
–Concurs Național de 5 Premii I Chesauan V.
elevi
1. de artist”- CSEI
Creație plastică5 premii II Fit Gabriela
IV, VI,
Școala Gimnazială
Șimleu Silvaniei
3 premii 3 Cobzas D.
VIII A
Chețani.
4 mențiuni Crisan D.
Faragau V.
Farcasanu F.
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2.

3.

4.

Grupul
”CRĂIȘORII”CSEI Șimleu
Silvaniei
Suflet de artist
CSEI Șimleu
Silvaniei

15 elevi

III, IV,
VI, X

III-XI

III-VII
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Slobozi-ne gazdă-n
tindă – Festival de
colinde - Zalău, dec.
2014 - organizat de
Episcopia Sălaj
Festival Internațional
„Nașterea Domnului,
Dar De Crăciun”
- CSEI „Orizont”
Oradea Secţiunea obiceiuri
Festival Internațional
„Nașterea Domnului,
Dar De Crăciun”
- CSEI „Orizont”
Oradea Secţiunea expoziţie

CAPITOLUL IX

Premiul II

Premiul II

Premiul III

Ciocmărean
Ioan
Chesăuan V.
Fiț G, Iambor I,
Faur M, ,Pop M.
Ciocmărean I.
Busuioc L., Roș
S. Tulbure D.,
Pavel F.,
Cobzaș D.,
Rațiu A.

SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.
Crt.
1.a)

1.b)

2.

3.

4.a)

Concurs
Festivalul Cultural
MIRAJE, Editia a
VIII-a, Cluj-Napoca
Festivalul Cultural
MIRAJE, Editia a
VIII-a, Cluj-Napoca

Concurs Naṭional
,,Pentru o ṣcoalӑ
nonviolentӑ’’

Concurs Naṭional
„Reînvierea
Naturii”, editia a VI
a, Şimleu Silvaniei,
mai 2015
Festivalul
Internaṭional „Flori
de Mai” editia a VIII
a Oradea, 13 Mai
2015

Numele Elevului

Profesor
Coordonator

Rezultate
Obţinute

Prof. Faragӑu
Voichiṭa

Premiul III

Director prof.
Chezan Antonela

Premiul
pentru
îndrӑznealӑ

Prof. Faragӑu
Voichiṭa
Prof. Faragӑu
Voichiṭa
Prof. Pavel Florica
Adriana
Prof. Busuioc Lia
Maria
Prof. Iambor Ivan
Prof. Chesăuan
Viorela
Prof. Chesăuan
Viorela

Premiul I
Premiul I
Premiul I
Premiul I
Menţiune
Premiul III
Premiul III

Elevi din clasele
I-XI

Profesori
psihopedagogi

Premiul I

Grup de Elevi
Trupa de teatru
ACTIV
Trupa DANCE

Prof. Faragӑu
Voichiṭa; Prof.
Vincze Szilvia
Prof. Chezan
Antonela

Trupa De Teatru
ACTIV
Trupa DANCE

Fӑrcaş Cӑtӑlin, VII
Kovacs Graţian, VII
Mureşan David, III
Berki Stela, II
Lăcătuş Gabriela,V
Lingurar Daniela,V

Premiul II
Premiul III
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Festivalul
Grupul Suflet de artist
Internaţional ,,Flori
Dans popular
4.b)
de mai”, Oradea 13
Muiereasca
mai 2015 (DANS)
Festivalul
Internaṭional „Flori
Grup de Elevi
4.c) de Mai” editia a VIII
Lucrare Colectivӑ
a Oradea , 13 Mai
Expoziţie
2015
Concurs regional de
artӑ decorativӑ
”Mamei în dar”Elevi din clasele
5.
„Arta decorativӑII-X
între abilitate ṣi
dizabilitate” Bistriṭa
8 Martie 2015
Concurs Național
“Un zâmbet, o
Elevi din clasele
6.
floare,o razӑ de
II-X
soare pentru mama”
Martie 2015,Vernești
Concurs
International de
Mureṣan David III
Creatie”Copii –
7.
Gergely Richard I
Prietenii
Pamantului”, Simleu
Silvaniei
TRUPA DE DANS
Concurs de dans
MODERN
modern ”Suflet de
Chiș Daniel IV
8.
artist” etapa
Varga Raluca IV
Județeană
Moldovan Larisa V
Mac Sebastian II
Concurs ”Arată-mi
9.
Gabor Ştefan XI
integrare!”
Competiţia
Regională de fotbal
Special Olympics
Gabor Ştefan XI
organizată CSEI NR.
Varga Victor IX
1 ORADEA în cadrul Moldovan Larisa V
10.a)
proiectului educativ
Mac Sebastian II
„Câştigă-ţi un
Jurcuţ Alexandru III
prieten special”
Moldovan Vestian V
introdus in CAER
2015
Campionatul
Echipa CSEI Şimleu
Națíonal de Fotbal
Moldovan Stelian IX
Unificat organizat
Dani Cristian VII
10.b)
de Federația
Talpă Gabriel VII
Română de Fotbal
Fărcaş Cătălin VII
în parteneriat cu
Puşcaş Marius IX

CAPITOLUL IX

Prof. Chesăuan
Viorela
Prof. Fiţ Gabriela

Premiul III

Premiul III

Profesori
psihopedagogi,
profesori educatori

Premiul II
Premiul III

Profesori
psihopedagogi,
profesori educatori

Premiul I
Premiul I
Premiul II
Premiul III

Prof. Raţiu
Andreea
Prof. Rad Chiş
Anca

Premiul I
Premiul II

Prof. Faur Mariana

Premiul II

Prof. Faur Mariana

Premiul II

Prof. Faur Mariana
Prof. Iambor Ivan
Prof. Sim Viorel

Prof. Faur Mariana
Prof. Iambor Ivan
Prof. Sim Viorel

Menţiune
Locul IV
Locul I
Locul I
Locul II
Locul III

Locul I
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10.c)

10.
d)

11.

12.

13.

Fundația Special
Olimpycs din
România faza
Județeană
Campionatul
Națíonal de Fotbal
Unificat organizat
de Federația
Română de Fotbal
în parteneriat cu
Fundația Special
Olimpycs din
România faza
Regională – Cluj
Napoca
Campionatul
Națíonal de Fotbal
Unificat organizat
de Federația
Română de Fotbal
în parteneriat cu
Fundația Special
Olimpycs din
România faza
Națională- București
Concurs Cros ”Ziua
Olimpică” Șimleu
Silvaniei
Concurs Antidrog
“Se poate şi altfel !”
Craiova-aprilie 2015
Simpozionul
Naţional de Softuri
Educaţionale „Soft
Bazar”, înscris în
CAEN, Ediţia VII;
Buzău-aprilie-iunie
2015

14.
a)

Concurs Naţional,
“Împreună pentru
viitor”
Faza judeteana

14.
b)

Concursul Naţional
de Dans ,,Împreună
pentru viitor”,
Şimleu Silvaniei
2015
FAZA JUDEŢEANĂ
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Moldovan Vestian V

Echipa CSEI Şimleu
Moldovan Stelian IX
Dani Cristian VII
Talpă Gabriel VII
Fărcaş Cătălin VII
Puşcaş Marius IX
Moldovan Vestian V

Fărcaş Cătălin VII
Dani Cristian VII

Stoica Noe XI

Prof. Faur Mariana
Prof. Iambor Ivan
Prof. Sim Viorel

Locul I

Prof. Faur Mariana
Prof. Iambor Ivan
Prof. Sim Viorel

Locul V

Prof. Faur Mariana

Locul III

Fărcaş Cătălin VII

Prof. Ciocmărean
Ioan

Premiul II

Moldovan Larisa V

Prof. Ciocmărean
Ioan

Diplomă
de
participare

GRUP ELEVI
Andras Samuel
Eseg Cristian
Jurcut Alex
Zaha Catalin
Echipa de dans
popular
al C.Ş.E.I Şimleu S.,
voluntarii de la
Colegiul Tehnic
“Iuliu Maniu” şi
C.N.S.B Şimleu S

Prof. Rad Chiş
Anca

Premiul III

Prof. Chesăuan
Viorela
Prof. Fiţ Gabriela
Instrument- prof.
de sprijin Bihari
Mihai

Premiul I
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14.
c)

15.

16.

Concursul Naţional
de Dans ,,Împreună
pentru viitor”,
Zalău 2015
FAZA REGIONALĂ
Concurs
Naţional,,Biserica
locaş de închinare”,
Zalău 2015

Concurs Naţional În
lumea
necuvântătoarelor
de pretutindeni
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Echipa de dans
popular
al C.Ş.E.I Şimleu S.,
voluntarii de la
Colegiul Tehnic
“Iuliu Maniu” şi
C.N.S.B Şimleu S
Papp Etelka IV
Mureşan David III
Jurcuţ Alexandru III
Şumălan Alexandra
V

Varga Raluca

IV

CAPITOLUL IX

Prof. Chesăuan
Viorela
Prof. Fiţ Gabriela
Premiul III
Instrument- prof.
de sprijin Bihari
Mihai
Prof. Tulbure
Doina
Prof. Pavel Florica
Adriana
Prof. Pavel Florica
Adriana
Prof. Fiţ Gabriela
Prof. Busuioc Lia
Maria

Diploma
de
participare

Premiul I

Structura CSEI „Speranța” Zalău





Concurs interjudețean ”Creștinul acasă, la școală, în biserică și în
comunitate" (cuprins în CAERI 2014 la poziția 243), organizat de ISJ Bihor, în
colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradei – elevii: Bogdandi David, cls. a
II-a A; Varga Viorel, cls. IV-a A (prof. Ioan Ciocmărean);
Festivalul Cultural Național ”Bogățiile Toamnei” – elevii: Florin Varga, Mihai
Lingurar, Claudia Csillag, cls. a IV-a B (prof. Papp Emoke);
Concursul Național ”Vis de copil” – elevii: Simion Covaciu, premiul II; Florina
Ilean, premiul III – cls a VI-a (prof. Venuța Fechete); Aurel Prodan, cls. a VI-a,
mențiune (prof. Ligia Plăcintă); Larisa Filip, cls a IX-a, mențiunea II (prof. Venuța
Fechete); Andreea Ienciu, Ionuț Sabou - cls. a II-a B (prof. Ioana Silaghi); Daniela
Ciorba, Sanda Benche, Andrei Șerban – cls. a II-a B (prof. Iulia Pop); David
Bogdandi, Florina Lingurar – cls a II-a A (prof. Laura Țurcaș); Maria Gabor, Raul
Simuț, Laviniu Varga – cls. a III-a A (prof. Viorela Petrice); Tibor Piros, Octavian
Lăcătuș (prof. Alexandra Becea), Florin Varga, cls a IV-a B, mențiune (prof. Papp
Emoke); Antonio Taloș, Alexandru Harlișca, Bogdan Gâlgău, Alesia Florean, cls.
pregătitoare & I (prof. Melina Bancea); Ana Mlinarcic, Jessica Mierea, cls.
pregătitoare & I (prof. Alexandra Iepure).
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CAPITOLUL X
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
Analiza multi-dimensională a conceptului privind educaţia cetăţeanului din
perspectiva politicilor democratice, incluzive şi participative reclamă regîndirea,
reconceptualizarea conceptului şcolii, în corespundere cu finalitatea majoră a educaţiei: a
învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi. Această componentă se referă la deprinderea de a
trăi impreună cu ceilalţi, prin dezvoltarea cunoaşterii celuilalt, a istoriei sale, a tradiţiilor şi a
spiritualităţii sale”, obiectiv realizabil printr-o educaţie interculturală.
Din perspectiva cultivării şi promovării acestor valori, rolul şcolii este deosebit de
important în transformarea diferenţelor într-o şansă a dezvoltării personale şi a comunităţii
şi, respectiv, diminuarea lor ca sursă de prejudecăţi, tensiuni. Şcoala este chemată să
ofere prin intermediul educaţiei interculturale un model de convieţuire paşnică şi
constructivă într-o societate în care locuiesc împreună membrii mai multor grupuri etnice.
Asta presupune o metodologie axată pe integrarea în spaţiul educaţional a unor principii
precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor, valorizarea specificului spiritual
al valorilor locale ataşîndu-le la valorile generale ale umanităţii, valorificarea cadrului
educaţional în spiritul diversităţii, drepturilor omului, egalităţii de şanse, dialogului
intercultural, promovării identităţii şi cetăţeniei.
10.1 OBIECTIVE ŞI DIMENSIUNI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎN LIMBILE MATERNE
(MAGHIARĂ, SLOVACĂ, GERMANĂ):
 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
10.2 REȚEAUA ȘCOLARĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PENTRU MINORITĂȚI
a) Învăţământul cu predare în limba maghiară
Ciclul de
preșcolari primar gimnazial liceal profesional postliceal alte
învățământ
Număr
51
45
26
10
5
0
1
locații
Număr
83
142
111
57,5
6,5
0
5
grupe/clase
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Număr
copii/ elevi

1942

1477

2208

1481

CAPITOLUL X
142

0

129

b) Învăţământul cu predare în limba slovacă
Ciclul de învățământ

preșcolari

primar

gimnazial

liceal

profesional

Număr locații

2

4

1

0

0

Număr grupe/clase

2

3

2

0

0

Număr copii/ elevi

31

40

44

0

0

c) Învăţământul cu predare în limba germană
Ciclul de învățământ

preșcolari

primar

gimnazial

liceal

profesional

Număr locații

2

1

1

1

0

Număr grupe/clase

2

5

4

Număr copii/ elevi

50

98

56

0
15

0

d) Predarea limbii materne la clase cu predare în limba română
Limba maternă maghiară este studiată, la cerere, de către elevii înscriși la clase cu
predare în limba română în 4 locații însumând un număr de 10 elevi la ciclul primar (o
grupă) și 68 elevi la ciclul gimnazial (4 grupe).
De asemenea s-a menținut studiul limbii materne rromani în 6 locații cu 285 elevi din ciclul
primar și 146 elevi de clase gimnaziale.
10.3 ASIGURAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢII EDUCAȚIONALE
a) Resurse umane
Cultivarea limbii și literaturii materne este fundamentată și dezvoltată în școală.
Suntem convinși, credem, că nivelul educației și performanța este determinată în
mare măsură de personalitatea dascălului, de pregătirea profesională și pedagogică al
acestuia.
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
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).
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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 necesare încă trei
profesori, orele sunt predate de suplinitori necalificați absolvenți ai cursurilor de vară
organizate anual.
b) Examene naționale
- Examenele Naționale pentru clasa a VIII-a la limba maternă
NOTE LIMBA MATERNĂ
Limba de
Număr
Număr
156789Predare
înscriși prezenți
4,99
5,99
6,99
7,99 8,99 9,99
Maghiară
408
404
15
40
54
100
117
74
Slovacă
11
9
3
1
1
0
2
2

10
4
0

Germană

19

19

0

0

0

6

3

8

2

Total:

438

432

18

41

55

106

122

84

6

MEDII EN8 LA CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA
MATERNĂ
7891-4,99 5-5,99 6-6,99
10
7,99 8,99 9,99
83
66
86
74
65
29
1

Limba de
Predare

Număr
înscriși

Număr
prezenți

Maghiară

408

404

Slovacă

11

9

5

4

0

0

0

0

0

Germană

19

19

0

0

2

3

6

7

1

Total:

438

432

88

70

88

77

71

36

2

Candidați reușiți

0

32

88

273

0

0

Scris

413

365
(97,07
%)

51

72

96

86

58

2

55.99

6Incepa 6.99
tor Mediu
Calif.

77.99

88.99

Avan
sat

Expe
rim.

99.99

10

Admis

38
(9,67)

Numar candidati
neprezentati

Candidați Înscriși

393
(100%)

Din care cu note

Număr candidati
respinsi

Fel examinare
(scris, competențe)

413

Disciplina
Limba
maghiară

Comp

Lb.
maghiară

- Examen de Bacalaureat
iunie-iulie 2015

0
20
(0%) (4,84%)

37
30
11
(8,96
(8,22%) (2,93%
%)
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Candidați Înscriși

Candidați reușiți

Număr candidati
respinsi

Numar candidati
neprezentati

106

105
(100
%)

0

9

32

64

0

0

100

0

1

Scris

106

99
(96,1
2%)

17

33

32

15

2

0

89

4

3

Disciplina
Limba
maghiară

Comp

Lb.
maghiară

Fel examinare
(scris, competențe)

august-septembrie 2015
Din care cu note
55.99

6Incepa 6.99
tor Mediu
Calif.

77.99

88.99

Avan
sat

Expe
rim.

99.99
-

10

Admis

c) Concursuri și olimpiade școlare
- Concursul Național de Ortografie ”Simonyi Zsigmond”
 Înscriși la etapa județeană - V-35, VI-21, VII- 33, VIII- 51 elevi
 Etapa națională Cluj Napoca 2015 – rezultate
Numele și
Clasa
prenumele
Unitatea de învățământ
Profesor
elevului
Școala Gimnazială ”Mihai
Csiszár
1.
Elekes Kriszta
Eminescu” Zalău
Zsuzsa
2.

Fazakas N. Edina

3.

Keresztes Attila

Rezultat
etapa
națională
II

Școala Gimnazială ”Simion
Pataki Ida
Bărnuțiu” Zalău
Líceul Technologic Nr.1
Veres
Sărmășag
Erzsébet

mentiune
premiu
special

- Olimpiada de limba și literatura maghiară ”Mikes Kelemen”
Etapa națională- Zalău, 2015
Numele şi
prenumele

Unitatea de
învăţământ

Liceul Reformat
"Wesselényi" Zalău
Şcoala Gimnazială
Fazakas N.
Simion Bărnuțiu
Edina
Zalău
Şcoala Gimnazială
Keresztes Beáta Simion Bărnuțiu
Zalău
Colegiul Național
Szikszay Dalma
Silvania Zalău
Csapó Krisztina

Clasa

Profesor

Faza
jud.

Faza
naţională

VII

Vicsai Erzsébet/
Lakatos István

I

III

VII

Pataki Ida

II

Premiu
special

VIII

Pataki Ida

I

II

IX

Tőtős Dorottya
/Szabo Katalin

I

M
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X

Tőtős Dorottya
/Szabo Katalin

I

M

X

Tőtős Dorottya /
Lakatos István

II

II

V

Barna Orsolya

I

Premiu
special

LOCUL OCUPAT DE JUDEȚUL SĂLAJ
Nr. crt Județul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Număr
Premiul Premiul Premiul
Puncte /
elevi
Mentiune Puncte
I
II
III
participanti
participanti

AR
BH
BV
HR
SB
SM
SJ
TM
BC
MM
CJ
CV
AB
BN
MS
B
HD

8
0
0
0
1
11
0
0
0
1
8
1
0
0
0
19
3
2
1
2
3
0
0
0
0
11
1
1
0
4
10
0
2
1
2
6
0
1
0
0
3
0
0
0
0
6
1
0
1
0
10
0
1
0
2
14
1
0
3
0
6
0
0
0
0
6
0
0
0
1
15
1
1
1
2
3
0
0
0
0
5
0
0
1
0
144
8
8
8
15
- Participarea elevilor din învățământul primar- limba de predare
națională a 8 concursuri școlare recunoscute de MECS, obținând:
o Premiul I.: 4 elevi
o Premiul III.: 3 elevi
o Mențiuni: 5 elevi
o Premiu special: 1 elev
- Olimpiada Internaţională de Limbă, Literatură și Cultură Maghiară
JÁNOS”- 2015
Numele şi
Locul
Clasa
Unitatea de învăţământ
prenumele

1
1
4
22
0
11
10
3
0
6
5
10
0
1
11
0
2

0,15
0,09
0,5
1,15
0
1
1
0,5
0
1
0,5
0,71
0
0,16
0,73
0
0,4

maghiară la etapa

„APÁCZAI CSERE
Profesor

II

Keresztes Beáta

VIII

Şcoala Gimnazială Simion
Bărnuțiu Zalău

Pataki Ida

Premiu
special

Csapó Krisztina

VII

Liceul Reformat "Wesselényi"
Zalău

Vicsai Erzsébet

II

Bogdán Eszter

X

Colegiul Național Silvania Zalău Tőtős Dorottya
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10.4 Proiecte și activităţi extraşcolare
Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor considerăm importantă
participarea lor la activităţi extracurriculare, extraşcolare. Multitudinea şi diversitatea
acestor activităţi se remarcă atât la nivelul şcolilor cât şi la nivel judeţean: Festivalul de
teatru PADIF de la Cehu Silvaniei, concursuri de recitare la Colegiul Naţional „Silvania”
Zalău, la Şcoala Gimnazială Vîrşolţ, la Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău, la Liceul
Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, concurs de povestitor de la Şcoala Gimnazială
„Gyulaffy L.” Cehu Silvaniei, festivalul de luna mai sau concursul de interpretare hazlie de
la Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Zalău, ş.a
Elevii din clasele primare s-au remarcat la 5 concursuri județene: Premiul I- 3 elevi,
Premiul II- 1 elev, Premiul III- 1 elev și Mențiuni pentru 4 elevi.
Şcoala poate deţine un rol major în păstrarea spiritului de libertate şi toleranţă al
tinerei generaţii. El trebuie să îi înveţe pe tineri să convieţuiască într-o societate deschisă
şi liberă, fundamentată pe autoritatea valorilor împărtăşite. În acest sens un real succes a
avut proiectul educațional organizat pe baza parteneriatului între 7 școli gimnaziale din 6
localități, cu concursul a 111 cadre didactice, 279 preșcolari și 1088 elevi
10.5 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. Profilul de formare este
structurat, relativ tradiţional, pe un set de cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini.
a. Cunoştinţe:cunoaşterea limbii oficiale şi, după caz, a limbii; a valorilor reprezentative ale
culturii proprii, ale celei naţionale şi universale; cunoaşterea istoriei etniei, a istoriei
naţionale şi a momentelor semnificative din istoria lumii
b. Capacităţi intelectuale, de comunicare şi de acţiune şi inserţie social.
c. Atitudini fundamentale: apartenenţa la o comunitate naţională; respectul faţă de valorile
general umane, rigoare, obiectivitate, spirit critic.
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;
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PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice împreună cu ceilalți factori implicaţi în
susţinerea şi organizarea procesului de instruire şi educaţie a preşcolarilor şi elevilor,
continuă reforma în domeniul învăţământului preuniversitar, concentrându-se pe creşterea
calităţii actului educaţional şi pe acţiunea de susţinere materială şi economico-financiară a
acestuia.
Obiectivele şi priorităţile M.E.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.
11.1 PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DIN BUGETUL MINISTERUL EDUCAŢIEI 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 7619 pachete de rechizite şcolare în valoare de 134061 lei,
aferente anului şcolar 2014-2015 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
96 microbuze şcolare. Din totalul de 96 microbuze şcolare, 36 microbuze sunt
înmatriculate de unităţile de învăţământ şi 60 microbuze sunt înmatriculate de primării.
11.2 PROIECTE DE FINANŢARE ŞI DOTARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ÎN CADRUL UNOR PROGRAME CU FINANŢARE EXTERNĂ
Proiectele cu finanţare externă care sunt coordonate financiar şi organizatoric de
Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi
Universitare Bucureşti, au ca obiective: reabilitarea, modernizarea şi mobilarea şcolilor din
învăţământul preuniversitar şi prin aceasta, restabilirea siguranţei în exploatare a clădirilor
şcolare şi a condiţiilor igienico-sanitare şi de confort precum şi eliminarea dezavantajelor
educaţionale ale elevilor 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.
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În cadrul acestui proiect vor fi construite 4 grădiniţe noi, iar 8 grădiniţe vor fi
reabilitate – modernizate, astfel:
Tip grădiniţe

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. Urmează
lansarea la nivelul M.E.C.S. a licitațiilor 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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CAPITOLUL XII
FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR
12.1 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 anul
şcolar 2014-2015
Învăţământ liceal
234
386
11
631

Total sume plătite lei
374768
618207
17617
1010592

12.2 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
anul școlar 2014-2015

Total sume plătite
(lei)

Burse profesionale

726

1135321

12.3 Decontarea transportului elevilor - an școlar 2014-2015
Baza legală

Număr beneficiari

Total sume plătite (lei)

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

3111

1480785

12.4 Manuale şcolare
Stadiul achiziţionării manualelor şcolare este 100%.
Contractele pentru achiziţionarea manualelor în anul şcolar 2014-2015 au fost
încheiate de către ISJ Sălaj.
Suma alocată MECS - lei

Suma contractată lei

Număr de edituri

189350

189269

18
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12.5. Programul ”Lapte-Corn-mere”
Informațiile cu privire la beneficiarii programului lapte-corn, pe parcursul anului
şcolar 2014-2015, sunt redate în tabelul de mai jos:

Perioada
Septembrie
2014
Iunie
2015

Număr
porţii/nivel
preşcolar

Număr
porţii/nivel
primar

Număr
porţii/nivel
gimnazial

Total

5132

10.911

9521

25.564

4942

10.935

9434

25.311

CONCURSUL „CONSUMUL DE FRUCTE ÎN OCHII ELEVILOR” – EDIŢIA a III-a,
organizat în vederea implementării Măsurilor adiacente distribuţiei de mere- 2015.
În perioada 08-10 aprilie 2015 unităţile de învăţământ cu P.J. din municipiul Zalău,
care au în subordine clase primare, au organizat concursul de desene „CONSUMUL DE
FRUCTE ÎN OCHII ELEVILOR” – EDIŢIA a III-a având ca tematică beneficiile oferite de
consumul de fructe şi alimentaţia sănătoasă, precum şi o degustare de fructe. La concurs
au participat toţi elevii claselor 0-IV din unitatea de învăţământ (inclusiv structuri).
Premiile au constat în atlase botanice, cărţi de colorat, acuarele, pensule, creioane
colorate, carioci. Toţi elevii claselor 0-IV din unităţile de învăţământ implicate (2963) au
primit mici stimulente: cărţi de colorat şi creioane colorate.
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CAPITOLUL XIII
RELAȚII PUBLICE-COMUNICARE
13.1 CONSIDERAȚII GENERALE
Comunicarea este extrem de importantă în relaţiile interumane. Tocmai de aceea
instituţiile statului îşi doresc realizarea comunicării şi a schimbului informaţional între
membrii aceluiaşi grup, dar şi între membrii unor grupuri şi opinia publică. Relația de
comunicare cu mass-media sălăjeană s-a instituit în septembrie 2012, prin desemnarea
unui purtător de cuvânt dintre inspectorii şcolari. Rolul mijloacelor audio-vizuale a devenit
unul foarte important, în societatea contemporană, având un puternic impact asupra
ascultătorilor, telespectatorilor şi cititorilor de ziare. Conducerea Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj și-a propus, astfel, o comunicare deschisă cu presa, comunicare bazată pe
transparenţă, pe informarea promptă și corectă a opiniei publice cu privire la activitățile
desfășurate în învățământul sălăjean, atât în școli (proiecte, parteneriate educaționale,
activităţi specifice, lectorate cu părinții etc.), cât și la nivel de inspectorat ( inspecții școlare
generale, inspecții tematice, organizarea examenelor naționale, a olimpiadelor și a
concursurilor școlare, a perfecționării cadrelor didactice; calendarul mobilităţii personalului
didactic şi încadrarea cu personal didactic calificat ș.a.). De asemenea, s-a urmărit
popularizarea exemplelor de bună practică, a activităților din cadrul săptămânii “Şcoala
Altfel” ori al „Zilelor Învățământului Sălăjean”, a rezultatelor deosebite pe care elevii și
profesorii le-au obținut, la diferite competiții școlare naţionale şi internaţionale precum și la
Examenele Naționale.
În semn de apreciere şi mulţumire pentru buna colaborare, Inspectoratul Şcolar a
acordat, anual, diplome de excelenţă mass-mediei în cadrul tradiţionalei manisfestări
“Gala Presei Sălăjene”.
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj își dorește, pe mai departe, ca Școala
sălăjeană și activitatea ei de-a lungul unui an şcolar să fie reflectate, în presă, obiectiv și
nepărtinitor, pentru ca atât elevii, cât și părinții să aibă o imagine corectă asupra a ceea ce
se petrece în învățământ.
13.2 ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE CU REPREZENTANȚII MASS-MEDIA
În anul școlar 2014-2015, la fel ca în anii precedenți, la sediul Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj, în Sala de ședințe şi, mai rar, în sala de lectură a Bibliotecii Casei
Corpului Didactic Sălaj au avut loc conferințe de presă la care au participat ziariști și
reporteri de la „Magazin Sălăjean”, „Graiul Sălajului”, „Sălăjeanul”, „Sălăjeanul TV”, „ZTV”,
„Regio TV”, “Vocea Transilvaniei”, “Agerpres”, “Szilagysag” şi Radio Transilvania Zalău .
Informațiile prezentate au fost transmise ziarelor, posturilor de radio și televiziunilor locale,
în format electronic, imediat după încheierea conferinţei. Orice știre importantă a constituit
subiectul unui comunicat de presă ori al unei noi conferințe de presă 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 16 conferinte de presă, s-au transmis 62 comunicate de presă și
i-au fost furnizate mass-mediei peste 70 de știri (multe dintre ele, de ultimă oră).
Purtătorul de cuvânt, inspectorul școlar general, inspectorii școlari generali adjuncți și
inspectorii școlari au fost invitați și au participat la emisiuni, în direct, la „Sălăjeanul TV”
„Regio TV” și „Radio Transilvania”. În cadrul acestor emisiuni au fost dezbătute aspecte
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din învățământul sălăjean (rețeaua școlară, prevenirea violenței în școli, combaterea
absenteismului școlar, pregătirea elevilor capabili de performanță, reultatele obţinute la
Examenele Naționale, concursul unic de titularizare a cadrelor didcatice, definitivarea în
învățământ, înscrierea în clasa pregătitoare, învățământul profesional ș.a).

13.3 MĂSURI PROPUSE PENTRU REFLECTAREA OBIECTIVĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SĂLĂJEAN ÎN MASS-MEDIA
Reflectarea obiectivă a învățământului sălăjean rămâne o prioritate a
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în relația de comunicare și colaborare cu massmedia. Câteva propuneri ar putea fi benefice, în acest sens:
 inspectorul școlar general și purtătorul de cuvânt solicită directorilor să îi informeze,
imediat, atât asupra aspectelor pozitive, cât și a incidentelor petrecute în școală;
 la finalul fiecărei luni, 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;
 inspectorul școlar general, purtătorul de cuvânt, inspectorii școlari și directorii
unităților de învățământ, în virtutea dreptului la replică, vor lua atitudine, dacă în
mass-media subiectele ce vizează școala sălăjeană nu sunt conforme cu realitatea
sau dacă școlilor (sau profesorilor) li se atribuie „etichete” jignitoare;
 acordarea dreptului la replică de către publicațiile în cauză
Nu în ultimul rând, reflectarea obiectivă ține de responsabilitatea și profesionalismul
fiecărui jurnalist, care nu trebuie să confunde știrea cu articolul de senzaţie, acordând
atenție echilibrului surselor consultate, 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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