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CAPITOLUL I
CONTEXT INSTITUȚIONAL
1.1 VIZIUNEA
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj acționează în vederea optimizării modului în care
elevii pot fi îndrumați și educați astfel încât să devină, pe de o parte, absolvenți bine informați și
pregătiți și, pe de altă parte, persoane cu resurse adaptative adecvate solicitărilor multiple ale
vieții cotidiene, cetățeni responsabili pentru societatea civilă.
1.2 MISIUNEA
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj urmărește promovarea școlii ca fiind mediul în care
elevul dobândește și aplică informații, se dezvoltă din punct de vedere personal și primește suport
pentru a identifica soluții pentru problemele sale, scopul final fiind performanța academică și
adaptarea optimă la cerințele societății. Totodată se vizează dezvoltarea autonomiei instituționale
a unităților de învățământ în contextul descentralizării, dar și asigurarea implicării activparticipative în actul decizional a tuturor grupurilor de interese.
1.3 PRIORITĂȚI MANAGERIALE
• Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate foarte bune la examenele naţionale. Creșterea participării la actul instructiveducativ a tuturor categoriilor de elevi;
• Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe
învăţământul din mediul rural şi pe învăţământul profesional dual;
• Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă;
• Reducerea numărului de absenţe şi prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon
şcolar, cu precădere pentru elevii din clasele de învățământ profesional, tehnic și cei din
mediul rural; prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor ;
• Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice; sprijinirea cadrelor didactice din mediul rural cu contracte de muncă pe perioadă
determinată, prin accesarea proiectelor europene ;
• Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională
a elevilor și în acord cu cerințele pieței muncii;
• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii economici
şi alţi factori interesaţi în educarea tinerei generaţii;
• Implementarea educaţiei timpurii, a educaţiei permanente şi a educaţiei incluzive efective în
unităţile de învăţământ din judeţ;
• Gestionarea cu responsabilitate a examenelor naţionale;
• Optimizarea reţelei şcolare pentru valorificarea eficientă a resurselor umane şi materiale,
pentru diversificarea ofertei educaţionale;
• Continuarea procesului de descentralizare a învăţământului preuniversitar şi creşterea
autonomiei unităților de învățământ.
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1.4.ȚINTE STRATEGICE
A. Dezvoltarea instituțională prin realizarea unei strategii de coordonare bazată pe diagnoză și
feed-back;
B. Optimizarea calității procesului de învățământ prin implementarea unor soluții pentru
creșterea nivelului rezultatelor/performanțelor școlare și dezvoltare a elevului;
C. Consolidarea carierei manageriale în instituțiile de învățământ și dezvoltarea resursei umane
prin formare, perfecționare, promovare și motivare;
D. Redefinirea imaginii elevului prin integrarea în diverse activități școlare, dar și extrașcolare
particularizate.
Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj şi a unităţilor de învăţământ din judeţ
s-a desfășurat în conformitate cu politicile educaționale ale Ministerului Educației Naționale.

„Ca ract er ul u nei școli b un e e ca elevu l să î nvețe în ea mai
m u l t d e c â t i s e p re d ă , m a i m u l t d e c â t ș t i e î n s u ș i p ro f e s o r u l . ”
MIHAI EMINESCU
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CAPITOLUL II
RESURSE UMANE ȘI MATERIALE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SĂLAJ
II.1 REȚEUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
În anul şcolar 2018–2019, structura reţelei şcolare se concretizează în următoarele date
statistice:
2.1. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2018-2019

Total unităţi de
învăţământ - 347

Număr unităţi

grădiniţe

179

şcoli primare

59

şcoli gimnaziale

83

colegii

4

licee

18

școli profesionale

1

școli postliceale

1

învăţământ special

2

2.2. UNITĂȚI CU PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Număr de unități cu personalitate juridică în anul școlar 2018-2019
Mediul rural
Mediul urban
Tip unități de învățământ
Număr
Tip unități de învățământ
Număr

Licee
Școli profesionale

Școli gimnaziale

Total unități din mediul
rural

TOTAL unități pe judeţ

7

1

53

61

Colegii

4

Licee

11

Școli postliceale

1

Școli profesionale

0

Școli gimnaziale

13

Grădinițe

14

Palate/cluburi ale copiilor

4

Unități de învățământ special

2

Club sportiv școlar

1

ISJ, CCD, CJRAE, CJExcelență

4

Total unități din mediul urban

54

115
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2.1. A. NUMĂR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PARTICULAR
Structura reţelei de învăţământ de stat
An școlar 2018-2019
Total unităţi de
învăţământ - 4

Total unități de învățământ
preuniversitar particular

Număr unităţi

grădiniţe

2

școli postliceale

2
4
Consilier rețea școlară,
IANC Leontina

II.2 SITUAȚIA OCUPĂRII POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE
ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
2.1. Norme/posturi didactice, defalcate pe categorii de personal didactic
Activitatea în domeniul managementul resurselor umane din Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj s-a organizat și desfășurat în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale
Metodologiei cadru privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar,
aprobată cu O.M.E.N. nr. 5485/13.11.2017, pe baza Planului managerial anual și semestrial al
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, precum și în concordanță cu Planul managerial al
compartimentului.
În luna septembrie 2018 s-a finalizat încadrarea tuturor unităților de învățământ, cu
personal didactic de specialitate, în baza rezultatelor obținute la concursurile din iulie 2018,
respectiv din 2017, 2016 și 2015/2014/2013, pentru anul școlar 2018 - 2019.
Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar s-au ocupat în baza
prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor
vacantate pe parcursul anului școlar 2017-2018, aprobată prin O.M.E.N. nr. 6932/2013. La
nivelul unităților de învățământ s-au organizat și desfășurat 26 de concursuri/testări pentru
ocuparea posturilor/catedrelor didactice.
Situația normării și asigurării cu personal didactic a unităților de învățământ
preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, s-a prezentat astfel:
Total norme/posturi didactice – 2971,25 din care:
➢ mediul urban - 1664,15
➢ mediul rural - 1307,10
2.2. Mobilitatea personalului didactic
2.2.1 Ocuparea posturilor cu personal/cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal
nedidactic
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Număr total de cadre didactice/personal didactic auxiliar/personal nedidactic:

01.10.2018

Număr total
posturi
didactice

Număr
personal didactic auxiliar

Număr
personal nedidactic

2971,25

360

822

Gradul de acoperire a normelor/posturilor
Data la
care s-au
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
în mediul
rural

01.10.
2018

2971,25

2384,34

586,91

1415,19

248,96

969,15

337,95

2.3 La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, principalele activităţi ale
Compartimentului Resurse Umane în anul şcolar 2018 - 2019 au fost următoarele:
1. Comunicarea actelor normative specifice managementului resurselor umane prin afișare la
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și pe site-ul instituției www.isjsalaj.ro, secțiunea “
„Resurse Umane”:
➢ Metodologia - cadru, aprobată cu O.M.E.N. nr. 5460/2018;
➢ Legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019;
➢ Modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN nr.5460/2018, necesare etapelor de mişcare
de personal;
➢ informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic;
➢ macheta posturilor vacante în anul şcolar 2018 - 2019.
2. Consilierea și îndrumarea directorilor unităților de învățământ
Au fost desfășurate activități de consiliere și îndrumare precum și ședințe de lucru cu
directorii unităților de învățământ, privind încadrarea unităților de învățământ cu personal
didactic și elaborarea/gestionarea documentelor de încadrare. Au fost pregătite şi transmise
materiale ajutătoare, referitoare la Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019.
3. Organizarea și desfășurarea comisiilor paritare inspectorat–sindicate
Au fost analizate la nivelul Comisiei paritare a IȘJ Sălaj situaţiile de pretransfer şi detaşări care
au apărut în afara Calendarului, conform art. 103 din 5485/13.11.2017;
4. Monitorizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice care s-au vacantat pe
parcursul anului școlar, organizate la nivelul unităților de învățământ
Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor complete/incomplete rezervate/vacantate pe
parcursul anului școlar, la nivelul unităților de învățământ s-au organizat și desfășurat 26 de
concursuri/testări pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice. În conformitate cu prevederile
Metodologiei–cadru de mobilitate, concursurile/testările au fost desfășurate de unități de
învățământ individual sau în asociere temporară. În cazul fiecărui concurs/testare a fost desemnat
un reprezentant al I.Ș.J. Sălaj pentru participare în comisia de organizare și desfășurare.
Candidații au obținut medii peste 5,00 (cinci) și au fost repartizați pe posturi didactice/catedre
vacante prin decizia directorului unității de învățământ.
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▪

▪
▪
▪

Alte activități desfășurate la nivelul compartimentului:
s-a constituit Comisia de mobilitate la nivelul judeţului Sălaj, Comisia de monitorizare a
concursurilor de ocupare a posturilor vacantate pe parcursul anului şcolar, Comisia pentru
organizarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în
învățământ;
au fost întocmite procedurile de lucru pe componenta mobilitate;
au fost gestionate petiţiile pe componenta mobilitate și s-a răspuns acestora în termenele legale;
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.
2.4 Organizarea și desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic pentru anul
școlar 2018-2019
În conformitate cu prevederile Metodologiei–cadru de mobilitate a personalului didactic
de predare pentru anul școlar 2018-2019 și ale Calendarului de mobilitate, au fost organizate
etapele de mobilitate a personalului didactic de predare, conform solicitărilor acestora, astfel:
- în perioada ianuarie - februarie 2019, s-a procedat la constituirea catedrelor, încadrarea
personalului didactic titular în învățământ și soluționarea cererilor de întregire a normei didactice
a personalului didactic titular conform Metodologiei, anexa la O.M.E.N. nr.5460/2018, la nivelul
unităților de învățământ;
- avizarea proiectelor de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/
rezervate, complete și incomplete de către Inspectoratul Școlar Judeţean: perioada februarie
2019;
- comunicarea către toți directorii unităților de învățământ a hotărârii Consiliului de
administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj privind validarea proiectului de încadrare și
oferta de posturi pentru anul școlar 2019 - 2020;
- transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate,
pretransferul consimțit, prelungirea contractului individual de muncă pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de muncă pe perioadcă determinată, datașarea cadrelor didactice;
- introducerea în aplicația ,,Titularizare 2019” a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, complete/incomplete.
2.5 Ocuparea posturilor prin concurs de titularizare 2019
Cea mai complexă și importantă activitate de mobilitate a personalului didactic, conform
Metodologiei de mobilitate a personalului didactic, a fost organizarea și desfășurarea concursului
din 17 iulie 2019.
Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor s-a desfăşurat în centrul de concurs
constituit la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, asigurându-se respectarea
prevederilor legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea acestuia. Statistica
după concurs, se prezintă astfel:
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Prezenţi

Anul

Candidaţi
prezenţi

Retraşi

Lucrări
anulate
la
Centrul
de
evaluare

Admişi

Respinşi

55,99

66,99

77,99

88,99

99,99

10

Procent
de
promovare

2018

356

47

4

255

50

62

42

72

53

23

3

83.6%

2019

352

75

1

211

65

67

29

59

39

15

2

76,44

Repartizarea posturilor/catedrelor vacante/rezervate s-a realizat prin ședinte publice în
urma cărora candidații (cadre didactice titulare sau suplinitoare) au ocupat un număr de posturi
după cum se poate vedea în tabelul următor:
Nr. crt.

Motiv ocupare

Număr
candidați

1.

Posturi ocupate în etapa de completare a normei didactice

40

2.

Posturi ocupate în urma restrângerii de activitate

20

3.

Posturi ocupate prin detașare pentru nesoluționarea restrângerii de
activitate

23

4.

Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

40

5.

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de
viabilitate a postului/catedrei

45

6.

Prelungirea duratei contractului individual de muncă

72

7.

Angajare pe perioada nedeterminată - titularizare

20

8.

Posturi ocupate în urma detașării

69

9.

Angajare pe perioadă determinată

46

10.

Plata cu ora

183

Existența în proporție de peste 99% a personalului didactic calificat la nivelul județului Sălaj
asigură condițiile derulării unui învățământ de calitate, în concordanță cu cerințele unei societăți
moderne.

Inspectori școlari pentru managementul resurselor umane,
Prof. LUNGU Viorel
Prof. BOHA Claudia
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II.3 PARTICIPAREA ADULȚILOR LA ÎNVĂȚREA PE PARCURSUL ÎNTREGII
VIEȚI-DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE
3.1 Domeniul învățării pe tot parcursul vieții este vast și cuprinde atât elemente ale
educației timpurii, ale învăţământului preuniversitar, dar și ale învățământului superior, cât și
componenta educaţiei şi formării profesionale continue a adulţilor. Întâlnim forme ale învățării
pe tot parcursul vieții în contexte formale, nonformale și informale.
Cadrele didactice parcurg de-a lungul carierei de dascăl etape din formarea inițială și
formarea continuă. Acestea sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc
interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite să adapteze permanent formarea personalului
didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie.
Formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar
cuprinde:
a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor
programe acreditate potrivit legii;
b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul programelor de
formare psihopedagogică de nivel I şi II realizată prin departamentele de specialitate din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior;
c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, de regulă sub
coordonarea unui profesor mentor.
Definitivarea în învățământ reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața
dascălului. În anul școlar 2018-2019, examenul național de Definitivare în învățământ s-a
organizat și desfășurat în acord cu prevederile OMEN nr.5211/2018. Astfel, la centrul de examen
organizat la Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău, în data de 24 iulie 2019 s-a desfășurat
proba scrisă. Din totalul de 103 candidați care au validat fișele de înscriere, la examen s-au
prezentat 100 candidați, 3 fiind absenți. După distribuirea subiectelor, cu respectarea
prevederilor legale, 8 candidați s-au retras de la proba scrisă, din motive personale. Până la
finalizarea probei, nu s-au înregistrat situații deosebite, examenul s-a desfășurat în condiții bune
și niciun candidat nu a fost eliminat. Procentul de promovabilitate la nivelul județului a fost de
75%, respectiv, numărul candidaților care au promovat a fost de 69.
Legislația reglementează prin O.M.E.C.T.S nr.5561/2011, cu modificările și completările
ulterioare, modalitatea de realizare a activității de formare continuă prin programe şi activităţi de
perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice, inclusiv cercuri
psihopedagogice, inspecții speciale și interasistențe la clasă, prin programe de formare în
domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului, prin cursuri de pregătire şi
susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I, prin programe de conversie
profesională, prin studii corespunzătoare unei specializari din alt domeniu de licenţă și prin
programe de schimburi de experiență în rețele de educație națională și internațională.
Personalul didactic din județul Sălaj a participat la întâlnirea organizată în cadrul
Consfătuirilor județene și la cele două cercuri pedagogice realizate pe parcursul anului școlar
trecut. De asemenea, la nivelul școlilor s-au organizat, conform planificărilor, numeroase
activități metodice. La nivelul ISJ Sălaj se derulează o permanentă colaborare cu Casa Corpului
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Didactic Sălaj, instituție care a avut în oferta de formare propusă colegilor din unitățile de
învățământ un număr de 7 programe de formare continuă acreditate, 4 programe în curs de
acreditare și 46 programe avizate.
Evoluția în carieră a dascălilor din județul nostru se realizează îndeosebi prin participarea
la probele pentru obținerea gradelor didactice II și I. În anul școlar 2018 - 2019, situația statistică
se prezintă astfel:
77 de cadre didactice au susținut inspecția curentă 1 pentru înscrierea la gradul didactic II;
60 de cadre didactice au susținut inspecția curenta 1 pentru înscrierea la gradul didactic I;
77 de cadre didactice au depus dosar de înscriere la gradul didactic II;
79 de cadre didactice au depus dosar de înscriere la gradul didactic I;
91 de cadre didactice au promovat gradul didactic II în sesiunea august 2019;
128 de cadre didactice au obținut gradul didactic I în anul școlar 2018 - 2019.
Inspector școlar,
Prof. CERNUCAN Lorena
II.4. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
Obiectivele şi priorităţile M.E.N. sunt structurate într-o strategie de dezvoltare pe termen
mediu şi lung, care cuprinde mai multe programe şi direcţii de acţiune.
Asigurarea şi dezvoltarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar de stat este o
componentă esenţială a politicilor de modernizare și dezvoltare.
4.1. Proiecte de finanţare şi dotare a unităţilor de învăţământ din bugetul
Ministerului Educaţiei Naționale
a) Programul naţional de acordare de rechizite şcolare
Ca în fiecare an, au fost achiziţionate pachete de rechizite şcolare pentru elevii din
învăţământul primar şi gimnazial, care provin din familii cu venituri mici.
Au fost achiziţionate 2651 pachete de rechizite şcolare în valoare de 59376 lei, aferente
anului şcolar 2018-2019, care au fost distribuite în şcoli pentru elevii din clasa pregătitoare, din
clasele primare şi gimnaziale care provin din familii cu venituri mici.
b) Programul naţional de dotare cu microbuze şcolare
În cursul anului școlar 2018 - 2019 pentru transportul elevilor, au fost funcționale 101
microbuze școlare, din care 45 înmatriculate pe școli, iar 56 înmatriculate pe primării. Pentru
anul școlar 2019 - 2020, au mai fost solicitate de către unitățile de învățământ încă 44 microbuze
școlare.
4.2. 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 igienicosanitare şi de confort, precum şi eliminarea dezavantajelor educaţionale ale elevilor care ocupă
asemenea şcoli.
1. H.G 363/2019 pentru finanţarea unor lucrări de amenajare a unor grupuri sanitare şi
asigurarea cu utilităţi a acestora
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Acest proiect are ca obiective specifice, îmbunătăţirea infrastructurii actuale a sistemului de
educaţie prin reabilitarea şi racordarea la utilități a unităţilor de învăţământ.
În cadrul acestui proiect sunt cuprinse 3 grădiniţe care vor fi modernizate - dotate cu grupuri
sanitare în interiorul clădirii: Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mal, Grădinița cu Program
Normal Noțig și Grădinița cu Program Normal Sântă Mărie.
4.3 Programul naţional de dezvoltare locală și programul operațional regional
PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază
principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de
servicii publice, în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și
electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și
sport.
POR este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în
calitate de Autoritate de Management, având viziunea strategică privind nevoile de
dezvoltare a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 20152020). O nevoie identificată este îmbunătățirea infrastructurii educaționale, pentru care s-a
alocat suma de - 352.19 mil euro.
Tipurile de activități eligibile conform ghidului de implementare sunt următoarele:
construcția/reabilitarea/modernizarea/echiparea
infrastructurii
educaţionale
antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general
obligatoriu (școli I‐ VIII)
- reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale,
liceelor tehnologice
- reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea infrastructurii educaţionale universitare
Sursa de finanțare
a lucrărilor de
Unități de învățământ
investiții
PNDL
Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu, Școala Gimnazială Nr. 1 Jebucu,
Școala Gimnazială Nr. 1 Agrij, Școala Gimnazială Nr. 1 Bălan, Școala
Primară Chechiș, Școala Primară Glod și Grădinița cu Program
Normal Glod, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Halmășd, Școala
Primară Bercea, Școala Gimnazială Nr. 1 Buciumi, Școala Primară și
Grădinița cu Program Normal Buciumi, Grădinița cu Program Normal
Camăr, Școala Gimnazială ”Horea” Cizer, Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Cizer, Școala Gimnazială Nr. 1 Coșeiu, Liceul
Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, Grădinița cu Program Normal
Crasna, Școala Gimnazială Nr. 1 Cuzăplac (construire grădiniță),
Școala Primară Tămașa, Grădinița cu Program Normal Tămașa, Școala
Gimnazială Nr. 1 Dobrin, Școala Primară Doba, Școala Primară Fildu
de Sus, Grădinița cu Program Normal Dioșod, Grădinița cu Program
Normal Guruslău, Școala Gimnazială Nr.1 Mirșid, Grădinița cu
Program Normal Nr.2 Cheud, Grădinița cu Program Normal Nr.2
Jibou, Școala Gimnazială Nr.1 Pericei, Grădinița cu Program Normal
Iaz,Grădinița cu Program Normal Someș Odorhei, Școala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de Jos, Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț, Grădinița cu
Program Normal Vîrșolț, Școala Gimnazială Nr. 1 Zimbor, Grădinița
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PNDR

POR
PNDR

cu Program Normal Zimbor.
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Sărmășag, Grădinița cu Program
Normal Nr. 1 Sărmășag, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău,Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Liceul
Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag, Școala Gimnazială „Ady Endre”
Lompirt.
Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, Liceul Tehnologic ”Mihai
Viteazul” Zalău, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu”
Zalău,Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău

În perioada următoare Inspectoratul Școlar Județean Sălaj își propune continuarea
colaborării cu autorităţile locale pentru identificarea nevoilor din punct de vedere al reabilitării,
modernizării şi dotării unităţilor de învăţământ şi întocmirea documentelor specifice promovării
acestora în cadrul unor programe naţionale cu finanțare externă.
Consilier tehnic-administrativ,
Ing. LAZĂR Sorina
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CAPITOLUL III
REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ A SISTEMULUI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
A. Rezultatele elevilor din învățământul primar și gimnazial la evaluările naționale
A.1 Rata de absolvire a învățământului gimnazial
La sfârșitul anului școlar 2018-2019 situația promovabilității la nivelul unităților de
învățământ gimnazial se prezintă astfel:
Nr. elevi la
finalul anului
școlar 20182019

Nr. elevi
promovați

Procent de
promovare

15494

14873

95.99%

1368

1368

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU

80

80

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR

111

111

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC

98

98

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ

56

56

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN

87

87

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN

49

49

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA

108

108

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA

47

47

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS

72

72

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA

91

91

100.00%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BĂRNUȚIU"
ZALĂU

51

51

100.00%

896

895

99.89%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GH. LAZĂR" ZALĂU

712

711

99.86%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CORNELIU COPOSU"
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GYULAFFY LASZLO"
CEHU SILVANIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN CREȚU"
NĂPRADEA

620

619

99.84%

260

259

99.62%

202

201

99.50%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÂRBOU

125

124

99.20%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD

242

239

98.76%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
ALUNIȘ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SILVANIA" ȘIMLEU
SILVANIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA" ȘIMLEU
SILVANIEI

152

150

98.68%

73

72

98.63%

735

723

98.37%

196

192

97.96%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI

91

89

97.80%

Unitatea de învățământ PJ
ȘCOLI GIMNAZIALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU"
ZALĂU
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AURELIA ȘI LAZĂR
COSMA" TREZNEA

134

131

97.76%

85

83

97.65%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI
MUREȘANU" CEHU SILVANIEI

292

285

97.60%

407

397

97.54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MARCUS AURELIUS"
CREACA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE DULFU"
SĂLĂȚIG

255

248

97.25%

144

140

97.22%

64

62

96.88%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC

127

123

96.85%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HOREA" CIZER
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU
CRASNEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU MANIU"
ZALĂU

146

141

96.58%

204

197

96.57%

332

320

96.39%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA"
JIBOU

73

70

95.89%

561

537

95.72%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID

180

172

95.56%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ

247

236

95.55%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ

112

107

95.54%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRȘOLȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE BREBAN"
CRIȘENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GH. MUNTEANU"
POIANA BLENCHII

134

128

95.52%

133

127

95.49%

110

105

95.45%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEBUC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "POROLISSUM"
ZALĂU

59

56

94.92%

452

427

94.47%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC

144

136

94.44%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȘINCAI"
BOBOTA

306

289

94.44%

330

311

94.24%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI

277

261

94.22%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SIMION BĂRNUȚIU"
BOCȘA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNMIHAIU
ALMAȘULUI

173

163

94.22%

156

146

93.59%

156

146

93.59%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BATHORY ISTVAN"
ȘIMLEU SILVANIEI

77

72

93.51%

228

212

92.98%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI

199

184

92.46%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SOMEȘ
ODORHEI

66

61

92.42%

247

228

92.31%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ

138

127

92.03%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA

110

100

90.91%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE
MIJLOC

501

455

90.82%

123

111

90.24%
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SZIKSZAI LAJOS"
ȘAMȘUD

182

163

89.56%

224

195

87.05%

ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"
HALMĂȘD

394

342

86.80%

197

170

86.29%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ

212

181

85.38%

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI

281

236

83.99%

A.2 Rezultatele elevilor la evaluarea națională de la clasa a VIII-a
În urma aplicării prevederilor Anexei 2 la O.M.E.C.T.S. nr.4801/31.08.2010 cu privire la
organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale și a Ordinului 4813/29.08.2018 privind
organizarea si desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar
2018 - 2019 s-au constituit 55 centre de examen, 43 centre de comunicare și 1 centru zonal de
evaluare.
a) Înscriere
Limba şi literatura
română

Matematică

1882

1882

Total elevi înscriși la
examenul de
evaluare națională

Limba şi literatura maternă
Maghiară

Germană

Slovacă

354

16

10

b) Contestații
Rezultatele finale în urma evaluării lucrărilor a căror notă a fost contestată, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Număr contestații depuse
Proba scrisă Limba și
literatura maternă

Proba scrisă Limba și
literatura română
111

26

Proba scrisă
Matematică

Total

81

218

Proba scrisă Limba și
literatura română
+*
-*
=*

Rezultatele după contestații
Centrul Regional de Contestații
Proba scrisă Limba și
Proba scrisă
literatura maternă
Matematică
+
=
+
=

82

15

24

5

8

3

47

25

9

Total
+

-

=

144

57

17

* +

Note care s-au modificat prin creșterea notei inițiale
- Note care s-au modificat prin scăderea notei inițiale
= Note care nu s-au modificat

În urma soluţionării contestaţiilor, într-un alt judeţ decât cel în care s-a corectat iniţial,
procentul mediilor peste 5 a crescut, uşor, în judeţul Sălaj, de la 69,17% la 69,46%. Numărul
candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 a crescut, în județul Sălaj, de la 1194 la 1199.
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c) Rezultate finale
Proba de examen

Total candidați
Prezenți
Absenți

Înscriși

Eliminați

Procent de
promovare

Limba si literatura
română

1882

1743

139

0

72,4%

Matematică

1882

1726

156

0

59,44%

380

358

22

1

94,69%

1882

1726

156

1

69,46%

Limba si literatura
maternă
Medii examen

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

Matematică

Limba şi literatura
maternă

Medii examen

33

18

3

6

Inspector școlar,
Prof. HOSSU Cristina
B. REZULTATELE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL LA EVALUĂRILE
NAȚIONALE
B.1. RATA DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL
La sfârșitul anului școlar 2018 - 2019 situația promovabilității la nivelul unităților de
învățământ liceal se prezintă astfel:
Nr. elevi la
finalul anului
Nr. elevi
Procent de
Unitatea de învățământ PJ
școlar 2018promovați
promovare
2019
COLEGII ȘI LICEE
LICEUL DE ARTA "IOAN SIMA" ZALĂU

11942

11413

95.57%

460

460

100.00%
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LICEUL REFORMAT "WESSELENYI" ZALĂU
LICEUL TEORETIC "ION AGÂRBICEANU"
JIBOU

419

419

100.00%

448

448

100.00%

COLEGIUL NAȚIONAL "SILVANIA" ZALĂU
LICEUL TEORETIC "GHEORGHE ȘINCAI"
ZALĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "G.P.DE BĂSEȘTI"
CEHU SILVANIEI
COLEGIUL NAȚIONAL "SIMION BĂRNUȚIU"
ȘIMLEU SILVANIEI
COLEGIUL TEHNIC "ALESANDRU PAPIU
ILARIAN" ZALĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "IOACHIM POP"
ILEANDA

1060

1059

99.91%

778

777

99.87%

406

405

99.75%

671

669

99.70%

965

961

99.59%

323

315

97.52%

LICEUL ORTODOX "SF. NICOLAE" ZALĂU
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM
IANCU" ZALĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "OCTAVIAN GOGA"
JIBOU

243

236

97.12%

465

451

96.99%

627

608

96.97%

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÎLGĂU
COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" ȘIMLEU
SILVANIEI

283

272

96.11%

541

518

95.75%

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC
LICEUL TEHNOLOGIC "VOIEVODUL GELU"
ZALĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRI MOR"
NUȘFALĂU

328

313

95.43%

558

530

94.98%

506

469

92.69%

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG
LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU"
HIDA
LICEUL TEHNOLOGIC "CSEREY-GOGA"
CRASNA
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZUL"
ZALĂU
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN OSSIAN"
ȘIMLEU SILVANIEI

756

666

88.10%

317

279

88.01%

845

741

87.69%

639

560

87.64%

304

257

84.54%

B.1.1 Rezultatele la învățătură la sfârşitul anului şcolar 2018-2019
Elevi
înscrişi
la
început
an
şcolar

Elevi
veniţi
prin
transfer

Prin transfer

Abandon școlar

Alte
situații

Total

PRIMAR

11230

142

150

39

95

Urban

4880

37

33

24

Rural

6350

105

117

GIMNAZIAL

8471

76

Urban

3959

Rural

Nivel de învăţământ

Elevi în evidență la 9
septembrie 2019

Elevi plecați din unitate

din care:

Procent
promovare

Promovați

Repetenți

11088

10710

378

96,59%

20

4840

4764

76

98,47%

15

75

6248

5946

302

95,11%

92

106

78

8271

7792

479

94,20%

29

32

33

12

3911

3816

95

97,15%

4512

47

60

73

66

4360

3976

384

90,95%

LICEAL ZI

6392

42

47

20

56

6311

6226

85

98,65%

Urban

5907

35

41

20

36

5845

5775

70

98,95%

Rural

485

7

6

0

20

466

451

15

96,36%
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LICEAL SERAL + FR

605

32

4

0

90

543

504

39

92,81%

Urban

331

16

0

0

21

326

287

39

94,96%

Rural

274

16

4

0

69

217

217

0

80,61%

PROFESIONAL

1192

22

11

10

80

1113

944

169

84,81%

Urban

766

14

7

10

18

745

647

98

91,06%

Rural

426

8

4

0

62

368

297

71

79,05%

POSTLICEAL

285

0

0

0

27

258

258

0

100%

Urban

285

0

0

0

27

258

258

0

100%

TOTAL

28175

314

304

175

426

27584

26434

1150

95,83%

Dintre motivele abandonului şcolar, se pot menţiona următoarele: marginalizare socială și
cutume culturale, situaţia materială precară în familie, plecarea la muncă în străinătate,
dezinteresul pentru sistemul de educaţie.
Consilier informatizare,
BLIDAR Denisa
B.2. REZULTATELE ELEVILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
B.2.1 Sesiunea iunie-iulie 2019
La nivelul județului Sălaj, s-au constituit 7 centre de examen (Colegiul Național
”Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu” Zalău (cu subcomisie la Liceul Tehnologic
”Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei), Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu
Silvaniei, Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu”
Jibou) și 1 centru zonal de evaluare (Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” Zalău).
a) Înscrierea candidaților
Total județ

Serie curentă

Serii anterioare

1784

1540

244

b) Prezența la probele scrise
Proba scrisă
E a) – Limba și literatura
română
E b) – Limba și literatura
maternă
E c) – Proba obligatorie a
profilului
E d) – Proba la alegere a
profilului și specializării

Înscriși

Prezenți

Absenți

Eliminați

1619

1574

45

0

303

299

4

0

1673

1607

66

0

1661

1605

56

0
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c) Rezultate
Forma de învățământ

Înainte de contestații

După contestații

Zi

1040 (61,47%)

1051 (62,12%)

Seral

1 (25%)

1 (25%)

Frecvență redusă

2 (28,57%)

2 (28,57%)

Total

1043 (61,24%)

1054 (61,89%)

d) Situație comparativă pe ultimii 4 ani
Anul

Procent de promovare

2016

62,83%

2017

71,35%

2018

62,83%

2019

61,89%

e) Concluzii
După contestații, au promovat 1054 candidați, din care: 206 cu medii între 9 și 9,99
(19,54%), 330 cu medii între 8 și 8,99 (31,31%), 283 cu medii între 7 și 7,99 (26,85%) și 228 cu
medii între 6 și 6, 99 (21,63%).
S-au înregistrat 7 medii generale de 10 (zece), toate la Colegiul Național „Silvania”
Zalău, unitate de învățământ care s-a clasat pe locul al III-lea pe țară raportat la numărul mediilor
de 10 (după Colegiul Național „Sf. Sava” București - 12 medii generale de 10 - și Colegiul
Național de Informatică „Tudor Vianu” București - 10 medii generale de 10).
B.2.2 Sesiunea august-septembrie 2019
La nivelul județului Sălaj s-a constituit 1 centru de examen și 1 centru zonal de evaluare,
la Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, iar centrul regional de contestații a fost stabilit la
Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău.
a) Înscrierea candidaților
Total județ
Serie curentă
Serii anterioare
403
159
562
b) Prezența la probele scrise
Proba scrisă
Ea) – Limba și literatura
română
Eb) – Limba și literatura
maternă
Ec) – Proba obligatorie a
profilului
Ed) – Proba la alegere a
profilului și specializării

Înscriși

Prezenți

Absenți

Eliminați

250

207

43

0

15

11

4

0

385

324

61

0

244

188

56

0
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c) Rezultate
Forma de învățământ

Înainte de contestații

După contestații

Zi

164 (35,89%)

173 (37,86%)

Seral

1 (33,33%)

1 (33,33%)

Frecvență redusă

2 (28,57%)

2 (28,57%)

Total

167 (35,76%)

176 (37,69%)

d) Situație comparativă pe ultimii 4 ani
Anul

Procent promovare

2016

25,70%

2017

25,42%

2018

30,16%

2019

37,69%

e) Concluzii
După contestații, au promovat 176 candidați, din care: 134 cu medii între 6 și 6,99
(76,14%), 36 cu medii între 7 și 7,99 (20,45%) și 6 cu medii între 8 și 8,99 (3,41%).
Inspector școlar,
Prof. OPRIȘ Adonia
B.3 EVALUARE 2-4-6
Evaluarea națională a elevilor de clasele a II-a, a IV-a și a VI-a a fost organizată la nivel
național în luna mai 2019, conform Ordinului M.E.N. nr.4461/27.08.2018, respectiv a
Manualului de proceduri pentru administrarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a
IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019. Pentru fiecare nivel, subiectele au fost concepute de
Ministerul Educației Naționale.
Scopul organizării acestor evaluări este monitorizarea pregătirii elevilor până la
examenul de clasa a VIII-a și întocmirea unor planuri de învățare personalizate fiecărui elev, în
funcție de rezultatele obținute, pentru un progres semnificativ la învățătură. Rezultatele sunt
confidențiale, fiind comunicate părinților individual.
EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI A II-A
2019
La această evaluare au participat elevii claselor a II-a din toate școlile din județ.
Numărul unităților de învățământ
care au administrat evaluarea națională la clasa a II-a
Rural
Urban
Simultan
128
17
90
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Numărul unităților de învățământ cu
predare în limba
Română Maghiară Germană Slovacă
118
38
1
2

Numărul claselor cu predare în limba
Română
130

Maghiară
41

Germană
1

Slovacă
2

Aspecte pozitive ale administrării evaluării și aspecte de îmbunătățit în organizarea și
administrarea evaluării:
Aspecte pozitive
Aspecte de îmbunătățit
• Elevii au rezolvat subiectele în timpul • La disciplina limba matematica, testul 1
acordat, la majoritatea probelor;
și 2, elevii au fost derutați de formularea
cerinței de la itemul 6;
• Elevii au fost preocupați și deosebit de
interesați pentru a rezolva complet și • Se recomandă un singur test pentru cititcorect fiecare sarcină propusă;
scris;
• Administrarea testelor s-a realizat fără • La disciplina limba română, textul la
probleme.
prima vedere, pe care lucrează elevii, să
aibă o întindere potrivită, astfel ca cititul
să nu le ia mult timp, iar informațiile pe
care trebuie să și le reamintească să fie
mai ușor de localizat în text;
• Testele să se aplice mai devreme (de ex.
în luna aprilie).
EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE DOBÂNDITE ÎN CICLUL
PRIMAR LA FINALUL CLASEI A IV-A 2019
La această evaluare au participat elevii claselor a IV-a din toate școlile din județ.
Numărul unităților de învățământ
care au administrat evaluarea națională la clasa a IV-a
Rural
67

Urban
18

Numărul unităților de învățământ cu
predare în limba
Română Maghiară Germană Slovacă
98
39
1
2

Simultan
45
Numărul claselor cu predare în limba
Română
85

Maghiară
38

Germană
1

Slovacă
2

Aspecte pozitive ale administrării evaluării și aspecte de îmbunătățit în organizarea și
administrarea evaluării:
Aspecte pozitive
Aspecte de îmbunătățit
• Elevii s-au încadrat bine în timpul • Acordarea unui timp suficient pentru
acordat, la majoritatea probelor;
rezolvarea itemilor;
• Elevii au fost preocupați și interesați • La disciplina limba română, textul la
pentru a rezolva complet și corect fiecare
prima vedere, pe care lucrează elevii, să
item propus;
aibă o întindere potrivită, astfel încât
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cititul acestuia să nu le ia mult timp, iar
informațiile pe care trebuie să și le
reamintească să fie mai ușor de localizat
în text;
Aplicarea testelor să se realizeze mai
devreme (de ex. în luna aprilie).

Administrarea testelor s-a realizat fără
probleme.

•

EVALUAREA NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A VI-A 2019
La această evaluare au participat elevii claselor a VI-a din toate școlile din județ.
Numărul unităților de învățământ
care au administrat evaluarea națională la clasa a VI-a
Rural
Urban
Simultan
76
17
27
Numărul unităților de învățământ cu
predare în limba
Română Maghiară Germană Slovacă
83
20
1
1

Numărul claselor cu predare în limba
Română
96

Aspecte pozitive ale administrării evaluării
administrarea evaluării:
Aspecte pozitive
• Elevii au tratat cu seriozitate evaluarea și •
au încercat să rezolve cât mai corect
testele;
• Examenul s-a desfăşurat în sala de clasă
unde elevii învaţă şi au stat în bănci exact
cum stau în timpul cursurilor;
• Deoarece au un grad ridicat de •
interdisciplinaritate, aceste teste sunt un
bun exercițiu de pregătire a elevilor și a •
profesorilor
pentru
abordarea
transdisciplinară.

Maghiară
22

Germană
1

Slovacă
1

și aspecte de îmbunătățit în organizarea și
Aspecte de îmbunătăţit
Volumul de muncă este prea mare, având
în vedere faptul că elevii nu sunt obișnuiți
cu evaluarea interdisciplinară, iar la unele
discipline nu există concordanță între
conținutul programei școlare și itemii din
teste;
Transmiterea unui feed-back legat de
rezultatele şi finalitatea acestor testări;
Evaluarea nu este măsurabilă, în contextul
în care nu vizează evoluţia ulterioară a
elevului (rezultatele testării nu constituie o
notă care să fie trecută în catalog sau care
să aibă importanță pentru admiterea la
liceu).

Inspector școlar,
Prof. HARI Tünde Hajnalka
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C. REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

În anul școlar 2018-2019, elevii sălăjeni au participat cu succes la etapele județene,
naționale și internaționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Rezultatele meritorii au fost
premiate în cadrul Galei olimpicilor, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației 2019.
Nr.
crt.

Disciplina

Denumire olimpiadă

Număr
premii
I

Număr
premii
II

Număr
premii
III

Număr
premii
Națională

Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română
Limba și
literatura
română
Latină

Olimpiada de limba și
literatura română, Gimnazii

6

6

6

2

Olimpiada de limba și
literatura română, Licee

6

6

6

3

8

8

8

13

8

8

8

1

3

3

3

1

3

3

3

1

Olimpiada de limba și
literatura maghiară maternă
”Mikes Kelemen”
Olimpiada de limba și
literatura germană maternă

7

6

8

3

2

1

1

2

1

2

10

Limba și
literatura
maghiară
Limba și
literatura
germană
maternă
Limba și
literatura
slovacă
maternă
Limba engleză

10

9

7

11

Limba franceză

4

6

2

2

7

4

4

4

8

9

9

9

8

8

7

7

7

1

2

3

4

5

6
7

8

9

12
13

Limba germană
modernă
Matematică

14

Matematică

Olimpiada de limba și
literatura română pentru
minorități
Olimpiada ”Universul
cunoașterii
prin lectură”
Olimpiada de lingvistică
”Solomon Marcus”
(V-XII)
Olimpiada de limba latină

Olimpiada de limba şi
literatura maternă slovacă
Olimpiada națională de
limba engleză
Olimpiada națională de
limba franceză

15

Fizică

Olimpiada de limba
germană modernă
Olimpiada națională de
matematică
Olimpiada de matematică
pentru școlile/secțiile cu
predare în limba maghiară
Olimpiada de fizică

16

Chimie

Olimpiada de chimie

2

1

17

Biologie

Olimpiada de biologie

4

3

5

18

Biologie/chimi
e/fizică
Biologie/chimi
e/fizică/
geografie
Istorie

Olimpiada ”Științe pentru
juniori”
Olimpiada ”Științele
Pământului”

0

0

0

1

1

1

2

5

5

6

2

19

20

Olimpiada de istorie

8

Număr
premii
Internațio
nală

2

3

25

21

22
23
24

Istoria
minorităților
Științe socioumane
Geografie
Pedagogie psihologie

25

Religie

26

Educaţie
muzicală
specializată
Educație fizică
și sport

27

28

29
30

31

32

Educație
plastică
specializată
Informatică
Tehnologia
informaţiei şi
comunicaţiilor
Învățământ
profesional și
tehnic
Proiecte
educațíonale

Olimpiada de istoria şi
tradiţiile minorităţii
maghiare din România,
Olimpiada de științe socioumane
Olimpiada de geografie
Olimpiada de pedagogie psihologie (licee
pedagogice)
Olimpiada de religie (toate
cultele)
Olimpiada de educație
muzicală specializată
Olimpiada națională a
sportului școlar/
Olimpiada gimnaziilor
"Gimnaziada"
Olimpiada de educație
plastică specializată
Olimpiada de informatică
Olimpiada de tehnologia
informaţiei şi
comunicaţiilor
Discipline cuprinse în aria
curriculară Tehnologii
Olimpiada de argumentare,
dezbatere şi gândire critică
„Tinerii dezbat”

TOTAL
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2018-2019

4

4

2

2

7

4

4

1

6

5

5

2
3

33

21

11

17

25

25

25

3

36

36

36

2

25

25

25

5

4

4

6

5

5

4

1

15

13

13

8

4

4

4

266

242

225

89

2

7

REZULTATE LA CONCURSURI ŞCOLARE
Număr premii I
56

ETAPA JUDEȚEANĂ
Număr premii I
Număr premii I
48
44

TOTAL=148

ETAPA
NAȚIONALĂ
26
26
Inspector școlar,
Prof. CHIȘ Dana

26

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

CAPITOLUL IV
INSPECŢIA ŞCOLARĂ

4.1 INSPECȚIE ȘCOLARĂ
Inspecţia şcolară s-a realizat în conformitate cu graficul de monitorizare și control al
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, anul şcolar 2018 – 2019, înregistrat cu nr.
8488/31.08.2018 şi aprobat în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Sălaj din data de 05.09.2018, cu respectarea prevederilor:
• Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
• Regulamentului de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul
MECTS nr.5547/2011;
• Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare aprobat prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.03.2011 cu modificările și completările ulterioare;
Obiectivele urmărite în cadrul inspecției școlare:
▪ Monitorizarea şi evaluarea implementării politicii educaţionale naţionale în unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi particular din judeţ;
▪ Monitorizarea şi consilierea conducerilor 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
examenele de ieşire din sistem (evaluare naţională 2018, bacalaureat 2018, examene de absolvire
2018), identificarea soluţiilor şi implementarea metodelor specifice fiecărei unităţi de
învăţământ;
Tipuri de inspecții realizate:
▪ Inspecţii şcolare generale;
▪ Inspecţii speciale (în vederea obţinerii gradelor didactice ) /inspecţii de specialitate (pe
grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare în activitatea didactică) ;
▪ Inspecţii tematice;
▪ Inspecţii școlare cu caracter permanent;
INSPECŢIA ŞCOLARĂ GENERALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
▪ Obiectul principal al inspecţiei şcolare generale a unităţilor de învăţământ preuniversitar îl
reprezintă întreaga activitate a unităţii de învăţământ preuniversitar.
▪ Scopul inspecţiei şcolare generale îl constituie:
a) evaluarea şi monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ preuniversitar, concretizată prin
furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie;
b) îmbunătăţirea rezultatelor şcolare prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu politicile,
strategiile şi proiectele naţionale în domeniul educaţiei şi cu nevoile individuale, comunitare,
regionale şi naţionale în domeniul educaţiei;
c) consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a personaluluididactic,
didactic auxiliar şi nedidactic pentru îmbunătăţirea propriei activităţi.
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Pentru inspecţie şcolară generală s-au propus 10 unităţi școlare, dar din motive
întemeiate s-a făcut modificare în graficul de inspecţii şi au fost inspectate 9 şcoli.
Criteriile de selecţie ale unităţilor şcolare au fost următoarele:

▪ 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/ colegii tehnice / licee
tehnologice/şcoli gimnaziale/grădiniţe.
În conformitate cu Regulamentul de inspecţie generală şi a metodologiei de aplicare a
acestuia, principalele aspecte verificate în cadrul inspecţiei de tip general sunt:

D1. Managementul şcolar, managementul calităţii, dezvoltarea instituţională, eficienţa atragerii
şi folosirii resurselor (umane, financiare, materiale şi informaţionale), respectarea legislaţiei în
vigoare şi a regulamentelor.
D2. Modul de aplicare a curriculumului naţional, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la
decizia şcolii/de dezvoltare locală, calitatea activităţilor extracurriculare realizate de personalul
didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar.
D3. Activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere,
diferenţiere a demersului educaţional).
D4. Nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale
naţionale (curriculare şi de evaluare).
D5.
Modul în care unitatea de învăţământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a
elevilor şi motivaţia acestora în învăţare (consiliere, orientare şcolară, asistenţă
individualizată), respectând principiile educaţiei incluzive şi asigurarea egalităţii de şanse.
D6. Relaţiile unităţii de învăţământ cu părinţii şi cu comunitatea locală.
D7. Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care le-o furnizează unitatea de învăţământ.
Număr de unităţi
planificate pentru
inspecţie şcolară generală

Semestrul I
6

Semestrul al II-lea
4

Unităţi şcolare inspectate

Observaţii

1. Şcoala Gimnazială Nr.1 Borla
2. Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş
3.Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor
4. Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu
5.Grădiniţa Particulară "Sfânta Inimă a lui
Isus" Zalău

Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu”
Halmăşd nu a fost
inspectată deoarece
a fost în proces de
reabilitare

1. Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop de
Băseşti" Cehu Silvaniei
2. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lozna
3. Grădiniţa ”Piticii Isteţi” Zalău
4.Școala Profesională Sâg
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Număr inspecţii de
revenire planificate

13

Număr de inspecţii de revenire realizate
1.Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei
2.Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău
3.Şcoala Gimnazială Nr.1 Pusta
4.Şcoala Gimnazială "Bathory Istvan“Şimleu Silvaniei
5.Palatul Copiilor Zalău
6. Şcoala Gimnazială Nr.1 Chieşd
7.Şcoala Sanitară FEG
8.Şcoala Gimnazială Nr. 1 Deja
9. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobrin
10. Grădiniţa „Voinicel” Zalău
11. Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” Sălăţig
12. Liceul Tehnologic „Cserey-Goga" Crasna
13. Gradiniţa cu P. N. „Piticot” Cehu Silvaniei

INSPECȚIA TEMATICĂ
Inspecţiile tematice s-au derulat în toate unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj,
conform Graficului de monitorizare și control și a modificărilor aprobate în Consiliul de
Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj..
TEMATICA PROPUSĂ:
AUGUST-SEPTEMBRIE
➢
Monitorizarea şi evaluarea stadiului unităţilor de învăţământ pentru începerea în
bune condiţii a anului şcolar 2018-2019
Obiective urmărite
1. Existenţa şi cunoaşterea documentelor şcolare şi a documentelor Ministerului Educaţiei
Naţionale, care reglementează activitatea din învăţământ în anul şcolar 2018-2019;
2. Asigurarea condiţiilor pentru debutul optim al anului şcolar 2018-2019;
SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE
➢
Asigurarea calităţii în educaţie prin aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în
unităţile de învăţământ, în anul şcolar 2018-2019
Obiective urmărite
A.
Verificarea realizării planului de şcolarizare a unităţii de învăţământ aprobat pentru anul
şcolar 2018-2019
B.
Evaluarea calităţii activităţilor desfăşurate în unităţile de învăţământ
IANUARIE
➢ Calitatea demersului didactic în semestrul I al anului şcolar 2018-2019
Obiective urmărite
I. Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de invăţământ, a
curriculumului implementat pentru fiecare obiect de studiu şi a temelor cross-curriculare
II. Evaluarea calităţii procesului de învăţământ;
III. Verificarea acurateţei datelor introduse în SIIIR la nivelul unităţilor de învăţământ,
asumarea acestora de către director;

29

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

IV. Identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de
predare-învăţare, în conducerea şcolii, în abordarea parteneriatelor, în special cu părinţii,
comunitatea locală, ONG-urile şi diseminarea acestora
V. Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar în implementarea politicilor
educaţionale naţionale;
VI. Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a
acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;
VII. Verificarea modului în care echipa de management a proiectat şi monitorizează pregătirea
pentru examenele naţionale;
VIII. Verificarea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de avizare a programelor
şcolare pentru disciplinele opţionale CDŞ-urilor pentru anul şcolar 2019-2020;
IX. Planificarea pregătirii olimpiadelor şi concursurilor şcolare;
X. Verificarea stadiului formării continue a cadrelor didactice din unitățile de învățământ.
FEBRUARIE
➢
Organizarea activităţii manageriale şi didactice
Obiective urmărite
1. Verificarea regulamentelor de organizare și funcționare a unităților de învățământ din județ;
2. Validarea situaţiei școlare pe semestrul I, anul școlar 2018-2019;
3. Modul de proiectare a activităţii privind încheierea situației școlare a elevilor amânați pe
semestrul I, anul şcolar 2018-2019;
4. Transferurile de elevi efectuate în vacanţa de iarnă, anul şcolar 2018-2019, modul de
organizare a examenelor de diferenţă pentru elevii transferaţi, în condiţiile schimbării
profilului, filierei sau specializării(dacă este cazul);
5. Proiectarea şi organizarea activității pe semestrul al II-lea, anul şcolar 2018-2019;
6. Monitorizarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice în semestrul I al anului
şcolar 2018-2019.
7. Obiective conform adresei Nr.1236/CC/11.02.2019de la Direcţia Generală de Inspecţie şi
Control Corpul de Control cu privire la unităţile de învăţământ postliceale, domeniul sănătate şi
asistenţă pedagogică
27 MARTIE 2019
➢ Verificarea modului în care se desfășoară activitatea la clasele de învăţământ seral
şi postliceal
Obiective urmărite
1. Verificarea modului de respectare şi aplicare a prevederilor legale privind
frecvenţa, notarea ritmică în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019 şi
încheierea situaţiei şcolare pe semestrul I, anul școlar 2018-2019;
2. Verificarea modului de organizare şi pregătire a examenelor de sfârşit de ciclu/
Bacalaureat;
APRILIE - MAI 2019
Verificarea modului în care se respectă planificarea activităţii de predare – învăţare –
evaluare şi parcurgerea integrală a materiei la toate disciplinele
Ref. Adresa MEN Nr.29.400/28.03.2019
Obiective urmărite
1. Verificarea modului de parcurgere a conţinuturilor, notarea ritmică în semestrul al
II-lea al anului şcolar 2018-2019;
2. Verificarea modului de organizare şi pregătire a examenelor de sfârşit de ciclu/
Bacalaureat;
3. Verificarea programelor de activitate remedială;
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MAI-IUNIE
➢ Calitatea demersului didactic în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019
Obiective urmărite
1. Verificarea modului de respectare şi de aplicare a prevederilor legale privind
frecvenţa și notarea ritmică pe semestrul al II-lea;
2. Verificarea modului de organizare şi pregătire privind desfășurarea examenelor
de sfârșit de ciclu/Evaluare naţională/Bacalaureat;
3. Verificarea asistențelor la ore ale directorilor.
4. Verificarea prin sondaj a documentelor Consiliului de administraţie;
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 - 76
IT 2 – 64
IT 3 - 58
IT 1 - 67
IT 2 –43

În cadrul inspecţiilor şcolare s-au urmărit şi reperele:
1.Gradul de realizare a obiectivelor privind calitatea procesului de învăţământ, a curriculumului
implementat pentru fiecare obiect de studiu şi a temelor cross-curriculare, cu identificarea
punctelor tari, punctelor slabe şi provocărilor privind procesul de implementare a curriculumului
pentru elevi, profesori şi comunitatea şcolară
2.Evaluarea calităţii procesului de învăţământ
3.Verificarea acurateţei datelor introduse în SIIIR la nivelul unităţilor de învăţământ, asumarea
acestora de către director
4.Identificarea semestrială a factorilor care influenţează performanţa activităţii unităţilor de
învăţământ
5.Identificarea semestrială a exemplelor de bună practică privind inovarea în procesul de
predare-învăţare, în conducerea şcolii, în abordarea parteneriatelor, în special cu părinţii,
comunitatea locală, ONG-urile şi diseminarea acestora
6.Evaluarea activităţii particularizate a unităţilor de învăţământ, inclusiv din perspectiva
eficientizării costurilor
7.Consilierea şi sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar în implementarea politicilor
educaţionale naţionale
8.Sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea atitudinii pozitive a
acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala.
Inspecţia tematică cu tema --Calitatea activităţilor în cadrul Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii – Masă caldă în şcoli în cadrul
Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida.—a avut obiectivul “Monitorizarea modului de
implementare a Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi
elevii – Masă caldă în şcoli, prin respectarea HG nr.53 din 30.01.2019”.
Inspector şcolar general adjunct,
Prof. GUDEA Mioara

Inspector şcolar,
Prof.PUŞCAŞ Floare
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4.2 CONSTATĂRI ŞI APRECIERI ALE INSPECTORILOR ȘCOLARI REFERITOARE
LA ASPECTE REZULTATE DIN TOATE TIPURILE DE INSPECŢIE REALIZATE
1. ARIA CURRICULARĂ: EDUCAȚIE TIMPURIE
DISCIPLINA: EDUCAȚIE TIMPURIE
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 41
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
- Implicarea majorității educatoarelor în pilotarea Curriculumului pentru Educație Timpurie pe
parcursul anului școlar 2018-2019
-Educatoarele deţin portofolii consistente şi bine structurate în care includ alături de documentele
personale şi cele curriculare, o multitudine de documente suport pentru activităţile didactice;
-Activitățile se desfăşoară cu respectarea planificărilor calendaristice, semestriale, pe proiecte
tematice; strategiile didactice sunt, în general, centrate pe copii,
- Existența unor echipe de profesioniști la nivelul disciplinei Educație Timpurie capabile să
contribuie la elaborarea/îmbunătățirea instrumentelor de proiectare didactică în vederea aplicării
noului Curriculum pentru Educație Timpurie, cu impact județean și național
-Interes crescut pentru propunerea de resurse educaționale deschise de către un număr mare de
cadre didactice
-Participarea în număr mare a educatoarelor la cursurile de formare furnizate de CCD Sălaj sau
de alți frunizori de programe de formare avizate M.E.N.
- Interesul unor educatoare pentru a se implica în proiecte de tip Etwinning sau Erasmus+
-Creșterea numărului Atelierelor de Vară Șotron de la 2 în anul școlar 2017-2018 la la 7 în anul
școlar 2018-2019
1.2 Punct slab:
-Există educatoare care au dificultăți în realizarea documentelor de proiectare în acord cu
schimbările curriculare implementate la nivel de disciplină;
2.2 Oportunități:
-Interesul factorilor de decizie de la nivel județean și național de a identifica soiluții legislative
care să permită includerea copiilor cu vâsrste de la 0 la 6 ani în sistemul de educație
- Existenţa programelor de dezvoltare profesională și formare continuă la nivel local, regional,
national, european;
2.4 Amenințări:
- Lipsa unei politici şi a unei legislaţii coerente în domeniul educaţiei timpurii pentru copiii cu
vârste între 0 şi 3 ani.
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la niveljudețean în anul școlar 2018-2019
-Consfătuirile la nivel județean a cadrelor didactice din învățământul preșcolar
- Cercurile pedagogice din cadrul disciplinei (semestrul I și al II-lea)
-Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale, inspecțiilor școlare generale
derulate în grădinițele cu personalitate juridică și a inspecțiilor tematice în specialitate;
- Consiliul Consultativ al disciplinei;
-Concursurile, proiectele și programele educaționale, cu impact județean și național, derulate în
grădinițe
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- Întâlnire cu responsabilele de comisii metodice din județ privind preconizatele modificări ale
curriculumului preșcolar – 6 septembrie 2018
- Întâlnire cu responsabilele de centru metodic, profesori metodiști I.Ș.J Sălaj pentru disciplina
Educație Timpurie, directoare ale grădinițelor cu personalite juridică din județ, privind
preconizatele modificări ale curriculumului preșcolar – 7 septembrie 2018
- Organizarea și coordonarea grupurilor de lucru (metodiste, directoare, responsabile de cerc
pedagogic) pentru conceperea de instrumente utile de proiectare didactică, în acord cu
modificările aduse de draftul de Curriculumului (2018) în vederea pilotării acestuia – octombrienoiembrie 2018
- Centenar în grădiniță– Atelier meșteșugăresc din cadrul proiectului educațional județean
„Lada cu zestre” – 100 de educatoare duc mai departe tradiția – 03 octombrie 2018
-Conferința Naţională „Semnificații şi explicații privind noul curriculum pentru educație
timpurie. Dimensiuni retrospective şi prospective.” - 13 aprilie 2019
4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
- Cunoașterea de către cadrele didactice a documentelor care reglementează desfășurarea
activității educative (noua programă școlară, noile planuri cadru,etc.).
-Organizarea și funcționarea sistemului de educație timpurie antepreșcolară (0-3 ani), în acord cu
prevederile legale existente
- Participarea la educație a copiilor preșcolari, cu focalizare de copiii din grupurile dezavantajate,
prin creșterea procentului de cuprindere a acestora în sistemul de educație;
-Creșterea calității sistemului de formare continuă și inițială a personalului didactic din educația
timpurie (necesitatea extinderii tematicilor către: educația incluzivă, educația outdoor, educația
socio-emoțională, cercetarea educațională, profesorul reflexiv etc.) și, implicit, încurajarea și
stimularea cadrelor didactice în direcția microcercetării educaționale.
-Stimularea inițierii și derulării de proiecte, programe și parteneriate educaționale care să
completeze educația formală fruzată prin curriculumul național

Inspector şcolar,
SOUCA Valentina-Lucia
2. DISCIPLINA: ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR (SECȚIA ROMÂNĂ)
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
NR. CADRE
TIPUL DE
NR.
NR. LECȚII
DIDACTICE
INSPECŢIE
INSPECȚII
INSPECTATE
INSPECTATE

Inspecţie şcolară
generală

3

13

20 de clase
(80 de lecții)

OBSERVAȚII
* Școala
Gimnazială Nr.1
Zimbor membru;
* Școala
Gimnazială Nr.1
Dragu - membru;
* Școala
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Inspecţie tematică

Inspecţie specială
definitivat
Inspecţie curentă
gradul II
Inspecţie specială
gradul II
Inspecţie curentă
gradul I
Inspecţie specială
gradul I
Monitorizare concurs
ocupare posturi/catedre
vacante

13

6

6

4

2

8

4

4

16

4

4

16

7

7

28

10

10

40

Gimnazială Nr. 1
Lozna - membru
* 3 inspecții
tematice la
solicitarea
inspectorului
școlar general, în
baza unor adrese
oficiale M.E.N.

IC1 - 2
IC2 - 2

IC1 - 4
IC2 - 3

* Școala
Gimnazială Nr.1
Marca;
* Liceul de Artă
„Ioan Sima”
Zalău

2

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
NR. CADRE
NR. ORE
TIPUL DE INSPECŢIE
DIDACTICE
INSPECTATE
INSPECTATE
Inspecţie specială definitivat
17
136
Inspecţie curentă - gradul II

17

68

Inspecţie specială - gradul II

15

60

Inspecţie curentă - gradul I

15

60

Inspecţii titularizare

69

51

OBSERVAȚII

IC1 - 9 cadre didactice
IC2 - 8 cadre didactice
IC1 - 10 cadre didactice
IC2 - 5 cadre didactice
* 18 cadre didactice
(echivalate note inspecții
Definitivat, note de la
Titularizare 2017 și
2018)

2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
- existența unor cadre didactice bine pregătite care promovează un demers didactic modern,
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aplicând strategii didactice centrate pe elev;
- utilizarea la clasă a unei game variate de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele
de evaluare tradiţională, cu cele alternative, vizând evaluarea competenţelor elevilor, pe baza
descriptorilor de performanţă;
- obținerea de rezultate bune la Evaluarea Națională 2019 (clasele a II-a şi a IV-a);
- derularea lecțiilor într-un climat permanent stimulativ, respectându-se etapele demersului
didactic;
- întocmirea cu responsabilitate a documentelor școlare;
- asigurarea calităţii actului educaţional prin orientarea învăţării spre formarea de capacităţi
intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor interactive, stimularea gândirii creative, logice;
- utilizarea de corelaţii intra-, inter- şi transdisciplinare în vederea unei mai bune stocări de
cunoştinţe, priceperi şi deprinderi;
- manifestarea creativității în procesul didactic şi a profesionalismului în managementul clasei;
- derularea de activități extracurriculare şi extraşcolare diversificate și pliate pe nevoile elevilor;
- dezbaterea unor teme de interes privind educația școlarilor mici la nivelul cercurilor pedagogice
și la nivelul comisiilor metodice ale ciclului curricular învățământ primar;
- existența unor relaţii interpersonale (învăţători - elevi, învăţători - părinţi, învăţători învăţători) care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
- interesul cadrelor didactice pentru formarea continuă prin participarea la diverse activităţi
desfășurate în vederea dobândirii unor competenţe utile îmbunătăţirii actului educaţional (cursuri
de perfecţionare și programe de formare continuă);
- desfășurarea activităţilor instructiv-educative în săli de clasă dotate cu mobilier adecvat vârstei
școlare mici, materiale didactice variate, de foarte bună calitate care respectă particularitățile de
vârstă ale elevilor;
- utilizarea și îmbinarea optimă a metodelor clasice cu cele moderne, selectarea potrivită a
mijloacelor de învățământ, precum și a formelor de organizare, adaptarea demersului instructiveducativ la particularitățile individuale ale elevilor conduc la implicarea activă a elevilor în
activitate
2.2 Puncte slabe:
- existența, la unele cadre didactice, a unor sarcini de lucru nediferențiate ȋn funcție de
potențialul intelectual al elevilor, ceea ce contribuie la scăderea motivației pentru pregătirea
lecțiilor;
- lipsa de interes a unor părinți în urmărirea programului, progresului sau insuccesului copiilor
lor și a pregătirii acestora ȋn vederea absolvirii ȋn condiții optime a ciclului primar;
- școlile de structură cu un singur învățător limitează serios perfecționarea cadrului didactic
debutant sub aspectul învățării de la colegii cu experiență la catedră
2.3 Oportunități:
- oferta bogată de formare și perfecționare pentru stimularea creativității profesionale permite
cadrelor didactice ieșirea din „tiparul curricular”;
- implicarea elevilor din ciclul primar în diverse activități în cadrul unor proiecte
educaționale/extrașcolare și de parteneriat educațional;
- prezența unor relații bune și foarte bune între școală, reprezentanții autorităților publice locale
și reprezentanții comunității locale;
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- eficientizarea demersului didactic prin abordarea în predare a diferitelor metode moderne,
activ-participative de predare - învăţare - evaluare (metode ca: Pălăriile gânditoare, Teoria
inteligenţelor multiple, Cvintetul, Cadranele, Explozia stelară, Diagrama Venn);
- formarea cadrelor didactice prin intermediul gradelor didactice
2.4 Amenințări:
- creșterea numărului copiilor încredințați spre creștere și educație unor terțe persoane, în lipsa
părinților plecați în străinătate;
- scăderea populației școlare - pericol de comasare a claselor;
- numărul mare de elevi care provin din medii defavorizate, precum și a celor cu cerințe
educative speciale;
- statutul socio-economic scăzut al familiilor unor elevi ar putea contribui la fenomenul de
abandon şcolar;
- numeroasele schimbări care au loc periodic în sistemul de învăţământ;
- colaborarea defectuoasă dintre familie și școală;
- planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate la anumite discipline centrează actul
educativ pe aspectul informativ, teoretic în defavoarea celui formativ;
- numărul mare al copiilor pe clase (în mediul urban) și clasele simultane (în unele școli din
mediul rural) îngreunează predarea diferențiată (în funcție de particularitățile psihologice ale
copiilor)
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018 - 2019
A. Consfătuirea județeană
Tematica:
- Prezentarea materialelor şi a informaţiilor primite la Consfătuirea Naţională a inspectorilor
şcolari pentru învăţământul primar (Oradea, 26 - 28 septembrie 2018):
a). Direcții normative - Legislație aplicabilă în anul școlar 2018 - 2019 însoțită, punctual,
de câteva mențiuni și recomandări;
b). Prezentarea comparativă a O.M.E.N. nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea
Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar la O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea R.O.F.U.I.P.;
c). Proiectul CRED - „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru
toți”;
d). Abordări didactice la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;
- Alegerea responsabililor de Centre metodice, respectiv a responsabililor de Cerc pedagogic
pentru anul școlar 2018 - 2019;
- Alegerea membrilor Consiliului consultativ al învățătorilor/profesorilor pentru învățământul
primar pentru anul școlar 2018 - 2019;
- Discutarea și stabilirea locațiilor, a responsabililor, a temelor și a modalităților de desfășurare a
Cercurilor pedagogice pentru anul școlar 2018 - 2019;
- Discutarea pe marginea responsabililor de Comisii metodice, stabilirea unor teme, a unor forme
de organizare, precum și a unei bibliografii care trebuie consultată, în vederea fundamentării
științifice și metodice a activităților propuse pentru anul școlar 2018 - 2019;
- Prezentarea procedurii și a documentelor care au fost necesare în vederea înscrierii la concursul
organizat în vederea ocupării funcției de profesor metodist al ISJ Sălaj sau a menținerii statului
de profesor metodist și pentru anul școlar 2018 - 2019;
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- Diverse:
- metodologia de formare continuă;
- participarea cadrelor didactice la activități de formare continuă (proiecte europene,
cursuri de formare și dezvoltare profesională prin CCD sau alți furnizori de formare);
- regimul disciplinelor opționale (punctual, Educație financiară);
- Ziua Mondială a Educației - 5 octombrie 2018 (Gala educației - festivitatea de premiere
a elevilor olimpici și omagierea dascălilor pensionari).
Modalităţi de desfășurare: prezentare de materiale în diapozitive, dezbateri, ateliere de lucru
etc
Logistica de desfășurare a consfătuirii județene pentru anul școlar 2018 - 2019:
NR.
CRT.

CENTRUL
METODIC
Zalău 1
Zalău 2
Zalău 3
Zalău 4
1.
Zalău 5
(Crasna)
Zalău 6
(Hida)
Jibou 1
Jibou 2
2.
Jibou 3
(Ileanda)
Şimleu
Silvaniei 1
Şimleu
3.
Silvaniei 2
Șimleu
Silvaniei 3
(Nușfalău)
B. Cercurile pedagogice:
Centrul
metodic

LOCAȚIA

RESPONSABIL

Clădirea Transilvania
Zalău
(P-ța Iuliu Maniu,
nr.4 - 6, loc. Zalău)

Inspector școlar,
prof. Zamfira Câmpean

Casa de Cultură Jibou
(str. 1 Decembrie 1918,
nr.9, loc. Jibou)

Inspector școlar,
prof. Zamfira Câmpean

Casa de Cultură Șimleu
Silvaniei
(str. Andrei Mureșan,
nr.14, loc. Șimleu
Silvaniei)

Inspector școlar,
prof. Zamfira Câmpean

Locul de desfăşurare
(Unitatea de învățământ)

Tema

Responsabi
l centru
metodic

SEMESTRUL I
Zalău 1

Marea Unire - pagină sublimă a istoriei
românești.
Dezvoltarea atitudinii patriotice la școlarul
mic și mijlociu

Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu” Zalău

Mihaela Lia
Urs

Zalău 2

Gândim și simțim românește!
România în an centenar, prin ochii elevilor
din ciclul primar

Școala Gimnazială
„Gheorghe Lazăr” Zalău

Sanda
Mariana
Bârjac

Zalău 3

Centenarul Marii Uniri - România în an centenar,
din perspectiva elevilor din ciclul primar

Școala Gimnazială

Ana
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„Corneliu Coposu” Zalău

Zalău 4

Valorificarea elementelor de istorie şi
cultură în vederea educării sentimentului
patriotic al elevilor

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Românaşi

Zalău 5
(Crasna)

România centenar - Arc peste timp în
educație

Școala Gimnazială Nr.1
Horoatu Crasnei

Zalău 6
(Hida)

Centenarul Marii Uniri - Dezvoltarea
atitudinii patriotice la școlarii mici

Școala Gimnazială Nr. 1
Cuzăplac

Jibou 1

Centenarul Marii Uniri - Dezvoltarea
atitudinii patriotice la școlarii mici

Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Aluniș
Școala Primară
„Vasile Iluțiu” Ciocmani

Jibou 2

Centenarul Marii Uniri - Dezvoltarea
atitudinii patriotice la școlarii mici
Modalități de abordare integrată a
conținuturilor istorice cu scopul dezvoltării
personalității copilului de vârstă școlară
mică
An centenar, marcat prin activităţi cultural
artistice la nivelul ciclului primar
Centenarul Marii Uniri - Dezvoltarea
patriotismului la școlarii mici prin
valorificarea elementelor de istorie locală
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Mariana
Onaci
Rodica
Ioana
Horvath
Adriana
Viorelia
Tite
Mircea
Traian
Lupaș
Sanda
Vereș
Marinela
Dobai

Școala Gimnazială Nr. 1
Letca

Camelia
Mirela
Mihuș

Școala Gimnazială Nr. 1
Pusta Șimleu Silvaniei

Mariana
Aionese

Școala Primară
„Iuliu Maniu” Bădăcin

Zamfira
Pușcaș

Școala Gimnazială
Preoteasa

Mirela
Moisi

Valențele formative ale jocului didactic în
activitățile de predare - învățare – evaluare

Școala Gimnazială
„Andrei Mureșanu”
Cehu Silvaniei

Mihaela Lia
Urs

Zalău 2

Modalități de abordare a textului narativ

Școala Gimnazială
„Porolissum” Zalău

Sanda
Mariana
Bârjac

Zalău 3

Modalități eficiente de derulare a
activităților educative cu elevii cu CES
integrați în școala de masă (autism, sindrom
Down, ADHD) - legislație, documente
(P.I.P.), exemple de bună practică

Școala Gimnazială Nr. 1
Agrij

Ana
Mariana
Onaci

Zalău 4

Tehnici şi strategii eficiente pentru formarea
şi dezvoltarea spiritului de echipă la clasele
primare

Şcoala Gimnazială
„Mihai Eminescu” Zalău

Zalău 5
(Crasna)

Modalităţi de stimulare, formare
şi dezvoltare a conduitei creative la elevii
din ciclul primar

Școala Gimnazială Nr. 1
Aghireș

Zalău 6

Stimularea învățării prin intermediul jocului

Școala Gimnazială Nr. 1

Rodica
Ioana
Horvath
Adriana
Viorelia
Tite
Mircea

Jibou 3
(Ileanda)
Şimleu
Silvaniei 1
Şimleu
Silvaniei 2
Şimleu
Silvaniei 3
(Nuşfalău)

Centenarul Marii Uniri - Dezvoltarea
atitudinii patriotice la școlarii mici

SEMESTRUL II
Zalău 1
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(Hida)

Jibou 1
Jibou 2

didactic în cadrul disciplinei Matematică și
explorarea mediului
Valorificarea practic-aplicativă a activităților de
învățare la disciplinele din cadrul ariei
curriculare matematică și științe ale naturii
Implementarea predării integrate la clase
simultane
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Zimbor

Traian
Lupaș

Școala Gimnazială
„Petre Hossu” Cheud

Sanda Vereș

Școala Gimnazială Nr. 1 Cristolț

Marinela
Do b a i

Jibou 3
(Ileanda)

Necesitatea precizării formelor neaccentuate
ale pronumelui personal pentru înțelegerea și
aplicarea corectă, în scris, a grupurilor verb pronume

Școala Gimnazială Nr. 1
Șimișna

Camelia
Mirela
Mihuș

Şimleu
Silvaniei 1

Trăiască România dodoloaţă!

Școala Gimnazială
Giurtelecul Şimleului

Mariana
Aionese

Şimleu
Silvaniei 2

Disfuncții și greșeli tipice întâlnite la elevii
din ciclul primar în procesul formării și
dezvoltării deprinderilor de scriere corectă a
limbii române

Școala Gimnazială Nr. 1
Vîrșolț

Zanfira
Pușcaș

Şimleu
Mirela
Abordarea diferenţiată şi individualizată în
Silvaniei 3
Şcoala Primară Cerişa
ciclul primar
Moisi
(Nuşfalău)
* Modalități de desfășurare: activităţi practice, ateliere de lucru, lecții demonstrative, dezbatere,
analiză
C. Comisiile metodice
Activitățile propuse în cadrul Comisiilor metodice vor fi organizate periodic în şcoli,
având diverse forme de organizare: lecţii deschise, activități demonstrative, schimburi de
experienţă între grădiniţă şi şcoală, interasistenţe la ore, prezentare de referate, susţinere de
lucrări metodico-ştiinţifice, minisimpozioane, prezentări de materiale teoretice suport
(diapozitive, carte şcolară, soft-uri educaţionale, lucrări ale elevilor etc.), lansări de carte,
întâlniri cu oameni de seamă, analize de conținut, studii de caz, ateliere de lucru (colecții de
teste, fișe de lucru, probe de evaluare), activități interactive în grup, cercetări constatativ ameliorative etc. Tematica activităților propuse în cadrul Comisiilor metodice se bazează pe
surse bibliografice de specialitate, cu scopul fundamentării acestora, din punct de vedere
științific și metodic.
4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019 - 2020
✓ realizarea unor proiectări funcţionale personalizate în funcţie de curriculumul din trunchiul
comun şi cel opţional, de resursele umane şi materiale existente, cu marcarea elementelor
esenţiale care ţin de parcursurile secvenţial-didactice ale actului de predare-învăţare, dar mai
ales de evaluare (clasa a II-a şi clasa a IV-a);
✓ organizarea unor activităţi periodice cu caracter de consultare/consiliere la care să participe
grupuri mici de învăţători, profesori pentru învăţământul primar şi inspectori şcolari (mai ales
cei în primul an de învăţământ sau suplinitori) - formarea iniţială pentru profesie vs. iniţierea
în cariera didactică;
✓ planificarea și predarea integrată la clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a, dar și la clasele a III-a
și a IV-a, acolo unde conținuturile permit demersul integrat;
✓ optimizarea circulaţiei informaţiei în şcoli, nu numai la nivel urban, cât şi la nivel rural;
✓ abordarea individuală şi diferenţiată a unor parcursuri didactice şi utilizarea unor metode
alternative de predare, metode interactive;
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✓ sporirea interesului pentru cultivarea exprimării orale (comunicării interpersonale),
modelarea raporturilor interpersonale, cultivarea dialogului în vederea îndeplinirii funcţiilor
sociale ale limbajului şi iniţierea actului de lectură, ca demers integrat la toate clasele din
învăţământul primar;
✓ diminuarea raportului informativ în favoarea formativului şi a aplicării unei învăţări de tip
cogniţional, în scopul formării şi dezvoltării de deprinderi de muncă intelectuală,
✓ antreprenorială, dezvoltării capacităţilor de cunoaştere, în funcţie de potenţialul fiecărui copil
şi crearea unui stil independent de muncă (a-i învăţa pe copii să înveţe);
✓ adoptarea şi adaptarea unor instrumente auxiliare de muncă care pot fi utilizate în mod
creator de învăţător şi de profesorul pentru învăţământul primar; realizarea de experimente,
experienţe, excursii documentare, vizite, care să conducă elevii spre receptarea şi intuirea
unor activităţi informatizate, spre o societate a viitorului care nu mai are nevoie în primul
rând de naratori/povestitori, ci de oameni de acţiune, sporirea actului decizional, copilul fiind
privit în primul rând ca un colaborator, un decident şi nu ca un executant;
✓ îmbunătăţirea raportului dintre gândire şi limbaj prin fructificarea celui de-al doilea nivel al
alfabetizării, eficientizând aspectul comunicării simbolice (arta de-a vorbi, de-a citi, de-a
scrie, de-a simboliza şi de-a exterioriza).
Inspector şcolar,
prof. CÂMPEAN Zamfira Cristina

3. ARIA CURRICULARĂ: ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI ALTERNATIVE
EDUCAȚIONALE (SECȚIA MAGHIARĂ)
DISCIPLINA: ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI ALTERNATIVE EDUCAȚIONALE
(SECȚIA MAGHIARĂ)
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 36
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 23
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• încadrarea cu cadre didactice calificate, majoritatea având gradele didactice I, II;
• existența unor portofolii generoase ale profesorilor cu fişe de lucru, teste de evaluare sau
texte suport ce fac dovada pregătirii apropiate şi îndepărtate, pentru lecţie;
• rezultate peste nivelul mediei pe ţară în ceea ce priveşte testarea de la clasele a II-a şi a IV-a;
• existenţa unui număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile județene,
regionale, naţionale;
• promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării;
• existenţa cooperării între cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii rezultatelor muncii;
• existenţa unui număr mare de programe M.E.N., I.S.J., C.C.D. de formare a cadrelor
didactice;
• manifestarea unui interes deosebit pentru antrenarea şcolilor în proiecte şi programe
internaţionale, naţionale şi judeţene;
• dezvoltarea parteneriatelor educaţionale.
2.2 Puncte slabe:
• existenţa unor unităţi şcolare cu promovabilitate scăzută;
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• absenteismul în rândul elevilor şi abandonul şcolar, în special în unităţile din zonele cu
populaţie de etnie rromă;
• comunicarea, uneori ineficientă, între părinţi şi şcoală.
2.3 Oportunități:
• existenţa unui cadru legislativ relativ stabil în domeniul învăţământului;
• lărgirea ofertei de programe de formare continuă pentru cadrele didactice;
• colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor aparținând
minorităţilor naţionale;
• existența bunei colaborări cu autorităţile locale şi judeţene;
2.4 Amenințări:
• deteriorarea mediului socio-economic, familial;
• diminuarea interesului familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
• posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile în care nu se stabilesc măsuri şi
programe de prevenire a acestui fenomen;
• necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei.
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean, în anul școlar 2018-2019
• coordonarea și organizarea cercurilor pedagogice pentru cadrele didactice din învățământul
primar;
• organizarea și desfășurarea unor activități metodice pentru cadrele didactice, de tip cursuri de
formare, simpozioane, conferințe;
• coordonarea simpozionului național ”Învățarea, între necesitate și atractivitate”;
• coordonarea proiectului educativ ”Zâmbet pentru zâmbet”, cuprins în CAERI 2019;
• coordonarea unui număr de 17 concursuri școlare la nivel județean, unele chiar și la nivel
național.
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
• planificarea și predarea integrată la clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a, dar și la clasele a III-a
și a IV-a, acolo unde conținuturile permit demersul integrat;
• prevenirea și diminuarea crizei de adaptare a elevului la trecerea de la învățământul primar la
învățământul gimnazial;
• valorificarea rezultatelor evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului de învățare;

• utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate;
• implicarea profesorilor în realizarea manualelor, auxiliarelor didactice și a Resurselor Educaționale
Deschise (RED).

Inspector şcolar,
Prof. HARI Tünde-Hajnalka

4. ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
1. Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
A. Inspecţia şcolară curentă şi specială pentru definitivare în învăţământ şi obţinerea
gradelor didactice
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Specializarea

Număr de cadre didactice asistate prin inspecţii speciale: 20
pentru
definitivat

Limba română

curente
pentru
gr.did. II
4

2

Curente
pentru
gr.did. I
4

speciale
pentru
gr.did. II
4

Obs.

speciale
pentru
gr.did. I
6

Alte tipuri de inspecție:
Inspecții tematice: 23
Inspecții școlare generale: 5
Școala Gimnazială Nr.1 Borla
Școala Gimnazială Nr. 1 Boghiș
Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu
Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei
Școala Profesională Sâg
B. Inspecţia şcolară de specialitateTematica inspecției : Aplicarea noilor programe de limba
și literatura română, la clasele a VI-a
Nr. cadre didactice inspectate

Nr. unități implicate

18

6

C. Evidenţa numerică a cadrelor didactice inspectate și calificativele acordate
Cadre didactice calificate
Nr. Disciplina la care
Total
Calificative acordate
Note acordate
crt.
s-a realizat
cadre
(dacă este cazul)
inspecţia
did.insp
Sub
FB B Ac S FS 10 9
8
8
1.

Limba română

42

42

-

-

-

-

32

-

-

Obs

-

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
- 42 dintre care (20 inspecții la clasă-titularizare; 22 inspecții curente Gradul Didactic II și
Gradul Didactic I);
2. Analiza SWOT a disciplinei Limba și literatura română
1. Puncte tari:
• Activitatea de predare - învăţare are în vedere formarea unor deprinderi, abilităţi şi
competenţe;
• Relaţia profesor-elev este bună, profesorii stimulează creativitatea elevilor, gândirea critică,
toleranţa şi respectul reciproc;
• Demersul didactic are, în general, o alură modernă, fiind bazat pe valorificarea metodelor
didactice interactive, pe experiența culturală și de viață a elevilor
2. Puncte slabe:
• Sunt valorificate prea puţine mijloace de învăţământ, în cadrul lecţiilor (de regulă, doar
manualul şi fişele de lucru);
• Majorităţii profesorilor le lipseşte componenta evaluativă din cadrul demersului didactic
(utilizarea unor fişe de evaluare şi de autoevaluare).
3.Oportunități

42

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

• Înființarea unor cluburi și cercuri de lectură, inclusiv a cenaclurilor literare în școli;
• Organizarea unor dezbateri ce vizează cunoașterea și aplicarea noilor programe la clasele a
VII-a, la nivelul Comisiilor Metodice și al Cercurilor Pedagogice;
• Introducerea cursurilor opţionale, elaborate de Ministerul Educației, la nivelul disciplinei
Limba și literatura română (de exemplu, Lectura ca abilitate de viață);
4.Ameninţări :
• Insuficienta cunoaștere a noilor programe școlare, a regulamentelor Olimpiadelor și
concursurilor școlare;
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la niveljudețean în anul școlar 2018-2019:
• Festivalul Județean de Teatru pentru elevi (gimnazii și licee);
• Concursul Județean de recitare din lirica românească (gimnazii și licee);
• Concursul Județean de creație literară „Iuliu Suciu” (licee)
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
• Cunoaşterea de către profesori şi elevi a noilor programe de limba și literatura română la
clasele a VII-a (secția română și secția minorități precum și a noii programe de limba latină,
clasele a VII-a;
• Aplicarea testelor inițiale, mai ales, la clasele a V-a și a IX-a și stabilirea unor planuri de
măsuri remediale, în cadrul Comisiilor Metodice;
• Utilizarea corectă și adecvată a limbii române, prin intermediul aplicării periodice a
momentelor DOOM2 precum și a testelor ortografice (minimum două teste, semestrial, la clasele
a V-XII);
• Stabilirea unui orar de consultații și realizarea unor simulări/evaluări periodice în vederea
pregătirii elevilor pentru Examenele Naționale (testele de evaluare/lucrările semestriale vor
respecta structura subiectelor și itemii de la Evaluarea Națională/Bacalaureat);
• Respectarea programelor școlare în raport cu criteriile de evaluare specifice examenelor finale
de absolvire/de admitere în învățământul liceal;
• Revizuirea studiului limbii, comunicării și textului literar în format integrat;
• Centrarea predării pe formarea competențelor;
• Dezvoltarea competențelor transversale în vederea susținerii exersării gândirii critice,
reflexive și a creativității;
• Relaționarea formării competențelor cu evaluarea acestora;
• Valorificarea lecturii – ca proces de gândire; Crearea unor contexte de învățare care să
determine exprimarea perspectivei personale și creativitatea;
• Elaborarea unor sarcini de lucru care să evite simpla reproducere a unor informații, a regulilor
gramaticale, a canoanelor;
• Utilizarea elementelor de noutate (mijloace audio-video, sarcini de lucru diversificate,
atractive, atipice etc.);
• Optimizarea predării şi studierii Limbii şi literaturii române, în şcolile cu predare în limbile
minorităţilor naţionale (realizarea unor activităţi specifice precum şi a unor parteneriate între
aceste şcoli );
• Dezvoltarea Competențelor de Lectură prin intermediul Cercurilor şi al Cluburilor de Lectură.
Inspector şcolar,
Prof. LUCACIU Marcel
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5. ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA MATERNĂ
Diagnoza inspecţiei şcolare la nivelul disciplinei
Aria curriculară Limbă şi comunicare
Disciplina Limba maternă
1.1 Număr de inspecţii realizate de către inspectorul şcolar:16
1.2 Număr de inspecţii realizate de către metodişti:42
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
Lecţiile se desfăşoară cu respectarea planificărilor calendaristice, semestriale şi pe unităţi de
învăţare;
Activităţile de învăţare, în general, sunt centrate pe elevi, formele de lucru sunt variate, se
utilizează metode didactice clasice şi moderne interactive;
Materialele didactice curriculare vin în sprijinul demersului didactic, dicţionarele, volumele
literare, caietele speciale, culegerile de texte literare şi nonliterare, fişele de lucru sunt utilizate în
funcţie de obiective şi conţinuturi;
2.2 Puncte slabe:
În cadrul proiectărilor didactice nu sunt prevăzute strategii didactice în vederea realizării
învăţării diferenţiate;
Bibliotecile şcolare nu sunt suficient valorificate în demersul didactic.
2.3 Oportunităţi:
Participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de formare organizate de către Asociaţia
Pedagogilor Maghiari din România „Bolyai Nyári Akadémia”
Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor la olimpiade/ concursuri
şcolare şi a prezentării unor activităţi cultural artistice.
2.4 Ameninţări:
Scăderea drastică a numărului de elevi şcolarizaţi,
Deteriorarea mediului socio-economic determină reducerea capacităţii familiilor de a susţine
pregătirea şcolară.
3. Activităţi/manifestări/întâlniri coordonate la nivel judeţean în anul şcolar 2018-2019
Coordonarea unui număr de 6 olimpiade judeţene, a 13 concursuri şcolare la nivel judeţean, un
concurs la nivel naţional, organizarea etapei naţionale a Olimpiadei de RELIGIE – Cultele:
reformat, evanghelic și unitarian (cls. V-XII) și a altor activităţi culturale care marchează viaţa
comunităţilor.
4. Priorităţi ale disciplinei pentru anul şcolar 2019–2020
✓ Diversificarea şi modernizarea materialelor didactice, utilizarea mai frecventă a mijloacelor
multimedia în cadrul activităţilor;
✓ Proiectarea unor secvenţe recuperatorii pentru elevii cu rezultate slabe la examenele
naţionale.
1.

Inspector şcolar,
Prof.ROZS Rita
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6. ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBI MODERNE
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
Disciplina

Număr inspecții

Limba engleză

29

Limba franceză

8

Limba germană modernă

2

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
Disciplina

Număr inspecții

Limba engleză

36

Limba franceză

13

Limba germană modernă 5
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
- Abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și
adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev;
- Promovarea unei activități didactice moderne și interactive menite să încurajeze învățarea
activă și în mod deosebit dezvoltarea competențelor cheie;
- Utilizarea tehnologiilor multimedia și de internet, a site-urilor de specialitate dedicate atât
cadrelor didactice cât și pentru studiul individual al elevilor;
- Propunerea de resurselor educaționale deschise, realizate de comunitatea cadrelor didactice
din județ, destinate atât activității la clasă cu elevii cât și proiectării curriculare;
- Participarea profesorilor la activități de formare: seminarii, simpozioane, conferinţe etc.
organizate la nivel zonal, naţional şi internațional;
- Descoperirea și promovarea valorilor, a performerilor, în rândul elevilor prin participarea la
olimpiade și concursuri la nivel județean și național;
- Promovarea grupelor de la Centrul de Excelență Sălaj pentru a asigura accesul tuturor elevilor
capabili și dornici de performanță;
1.3 Puncte slabe:
- Fluctuația anuală a cadrelor didactice pe catedrele de limbi moderne, mai ales în mediul rural,
produce sincope în procesul de continuitate a predării materiei de la un an la altul;
- Existența claselor de simultan (în școlile mici din mediul rural);
- Existența barierelor de comunicare în limba străină, la unii elevi, mai ales în mediul rural, fapt
ce relevă aplicarea insuficientă a metodelor de stimulare și formare a competențelor de
comunicare verbală;
2.3 Oportunități:
- Existența unei oferte bogate şi variate de resurse (manuale digitale, auxiliare didactice, CDuri, DVD-uri, culegeri, site-uri) ușor accesibile;
- Demararea proiectului CRED (Curriculum Relevant, Educați Deschisă pentru toți) care să
ofere sprijin cadrelor didactice în procesul de interpretare și implementare a noului curriculum;
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- Variate posibilități de formare puse la dispoziție pentru cadrele didactice de către Casa
Corpului Didactic, Consiliul Britanic, Goethe Institut, CREFECO, Institutul Francez;
- Motivarea elevilor în obţinerea certificatelor de recunoaștere internațională a competențelor
lingvistice, de tip Cambridge, Michigan pentru limba engleză, DSD pentru limba germană,
DELF pentru limba franceză;
- Colaborarea eficientă a cadrelor didactice cu diferite instituții de învățământ și partenerii
sociali (sindicate, ONG-uri, fundații, etc.) și implicarea acestora în numeroase proiecte educative
școlare și extrașcolare atât la nivel național cât și internațional;
2.4 Amenințări:
- Organizarea diferențiată a activităților și dezvoltarea competențelor de comunicare, obligatorii
la clasele de limbi străine, sunt îngreunate de numărul mare de elevi pe clasă;
- Nevoia de revizuire a atitudinii unor cadre didactice în acordarea importanței cuvenite
activităților de formare și perfecționare;
- Folosirea limbii materne și, în unele cazuri, teoretizarea excesivă a elementelor de gramatică,
contravin unui demers didactic bazat pe dezvoltarea de competențe.
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la niveljudețean în anul școlar 2018-2019
❖ Olimpiada de limba engleză
La olimpiada de limba engleză, etapa județeană, au participat un număr de 179 elevi (din care 72
la gimnaziu), clasele VII-XIII. S-au obținut 59 de premii și mențiuni la etapa județeană. La etapa
națională au reprezentat județul Sălaj un număr de 13 elevi.
❖ Concursul de creativitate SPEAK OUT - Monologuri și povestiri scurte în limba engleză. La
acest concurs au participat 236 de elevi obținând 74 de premii la etapa județeană. La etapa
națională s-a obținut un premiul II, un premiul III și 2 mențiuni.
❖ Festivalul Național de Teatru în Limba Engleză pentru Elevi “Come with us to Dramaland”.
O trupă de teatru a reprezentat județul Sălaj la etapa națională și s-a întors acasă cu 4 premii.
❖ Olimpiada de limba franceză
La etapa județeană a olimpiadei de limba franceză au participat 44 de elevi și au obținut premii și
mențiuni 20 de elevi. La etapa națională au reprezentat județul 5 elevi și s-au obținut 2 mențiuni
și o mențiune specială.
❖ Concursul regional ”Clubul Francofon de Afaceri”
La acest concurs interdisciplinar s-a obținut premiul I la etapa națională.
❖ Concursul Național Prietenii Limbii Franceze”
Județul Sălaj a fost reprezentat de 11 elevi la etapa națională și s-au obținut 4 premii și mențiuni.
❖ Concursul naţional de creativitate „Protégez la nature”, ediția a XII-a, etapa națională, s-au
obținut 2 mențiuni de către elevii sălăjeni.
❖ La Olimpiada de limba germană modernă, etapa județeană, au participat 23 de elevi și s-au
obținut 7 premii și mențiuni, din care ne-au reprezentat județul la națională 6 elevi, care s-au
întors acasă cu 3 premii și 1 mențiune.
Sesiunea de comunicări publice într-o limbă modernă (engleză, franceză, germană), un proiect
județean care a implicat elevi și profesori de la cele 3 limbi străine studiate în județ, s-a finalizat
cu acordarea a 34 de premii și 3 premii speciale.
Organizarea examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenți
claselor cu studiu intensiv și bilingv al limbii engleze.
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4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
▪
Monitorizarea punerii în aplicare, de către toți profesorii de limbi moderne, a unei
abordări metodologice centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea
activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev;
▪
Monitorizarea traseului profesional al cadrelor didactice, cu precădere al acelora înscrise
la grade, definitivat și titularizare.
▪
Verificarea modului în care sunt aplicate documentelor școlare reglatoare – planurile
cadru, programe școlare, regulamente, ordine în vigoare;
▪
Susţinerea și sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadrele didactice în scopul unei
mai bune proiectări a activității de predare-învățare–evaluare și de aplicare a metodelor modern
▪
Organizarea de olimpiade, concursuri de profil și acțiuni, conform metodologiei și a
regulamentelor cadru.
Inspector școlar pentru limba engleză și franceză,
Prof. HOSSU Cristina
7. ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ŞTIINŢE
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
TIPUL DE INSPECŢIE
NR.
NR. CADRE
NR. LECȚII
INSPECȚII INSPECTATE INSPECTATE

Inspecţie şcolară generală

4

15

24

OBS
Școala
Gimnazială Nr.1
Bogiș
–
coordonator
Școala
Gimnazială Nr.1
Dragu – membru
Liceul
Tehnologic ”Gh.
Pop de Băsești”
Cehu Silvaniei –
membru
Școala
Profesională Sâg

- membru
3 insp tematice
la sesizare

Inspecţie tematică

18

5

7

Inspecţie specială
definitivat
Inspecţie curentă gradul II
Inspecţie specială gradul
II
Inspecţie curentă gradul I
Inspecţie specială gradul I
Monitorizare concurs
ocupare posturi/catedre
vacante

4

2

8

2
2

2
2

8
8

IC1=2

1
7
1

1
7

4
28

IC1=1
Școala
Gimnazială
Nr.1 Plopiș
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1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
TIPUL DE INSPECŢIE
NR. CADRE
NR. ORE
INSPECTATE INSPECTATE
Inspecţie specială definitivat
4
32
Inspecţie curentă gradul II
8
32
Inspecţie specială gradul II
Inspecţie curentă gradul I

6
6

24
24

Inspecţii titularizare

17

17
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OBS

IC1=3 cadre didactice
IC2=5 cadre didactice
IC1=4 cadre didactice
IC2=2 cadre didactice
+4 cadre didactice care
au depus nota de la
insp de def

2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
În cadrul inspecțiilor școlare generale, al inspecțiilor tematice, speciale și de specialitate, la
disciplina matematică, în special la clasele a V-a şi a VI-a, s-a urmărit modul în care este
proiectat şi desfăşurat demersul didactic în vederea dezvoltării unui tip de gândire deschisă,
creativă şi independentă, a unui spirit de observaţie ridicat, a iniţiativei, a capacităţii decizionale,
a rigorii în prezentarea soluţiilor, a modului de transpunere în practică a conţinutului noţional.
În majoritatea lecţiilor asistate, competenţele a căror dezvoltare a fost vizată au fost
concepute de manieră să asigure atingerea completă a corelării: competenţe specifice –
conţinuturi – activităţi de învăţare şi evaluare.
Unii profesori au aplicat îndrăzneţ metode active de predare, bine alese şi planificate optim,
vizând obţinerea de performanţe în învăţare, cu efecte excelente asupra elevilor. Predarea a fost
în concordanţă cu principiile învăţării activ-participative. De cele mai multe ori noţiunile au fost
prezentate intuitiv, urmând a fi definite pe înţelesul elevilor şi exemplificate corespunzător.
Resursele folosite (fişe de lucru, fişe individuale, prezentări, planşe) au captat interesul
elevilor cu diferite abilităţi de lucru şi au fost adecvate raportat la capacităţile lor de înţelegere şi
învăţare. Cerinţele au fost selectate şi rezolvate gradual, permiţând elevilor să înregistreze
progrese conform aştepărilor. Fiecărui elev i s-a oferit şansa de a participa la activităţile propuse
în timpul lecţiilor, de a dovedi că poate rezolva sarcina/sarcinile lucrând individual sau în echipă.
Atmosfera pozitivă de pe tot parcusul multor lecţii asistate s-a dovedit a fi un sprijin constant
pentru eforturile de învăţare ale tuturor elevilor. Ritmul de derulare al lecţiilor a asigurat
implicarea activă a elevilor susţinând eforturile acestora de a obţine progres.
Evaluarea este eficientă, individuală, oferă elevilor modalităţi concrete prin care îşi pot
îmbunătăţi rezultatele. Feedback-ul a fost de cele mai multe ori constructiv, profesorii oferind
recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Temele pentru acasă sunt relevante şi
corelate cu conţinuturile şi competenţele a căror dezvoltare este vizată.
2.2 Puncte slabe: Au fost şi lecţii în care s-a observat un slab management al învăţării prin
colaborare, metodele utilizate în predare nu au determinat elevii să se implice şi să participe cu
interes. Unele activităţi propuse nu au fost axate pe nevoile de învăţare ale elevilor şi nu i-au
motivat pe aceştia. Aceste situaţii s-au datorat, fie dezinteresului manifestat de cadrele didactice
(foarte puţine cazuri) fie, de cele mai multe ori, de abilităţile de învăţare scăzute şi deprinderile
de lucru slab dezvoltate ale elevilor.
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2.3 Oportunități:
Utilizarea evaluării inițiale la clasa a V-a, cu subiect unic pe județ, în vederea asigurării unei
tranziții optime de la ciclul primar la ciclul gimnazial; utilizarea evaluărilor formative și
asigurarea feedback-ului imediat către elev în vederea determinării progresului în învățare și a
identificării nevoilor de activități de remediere;
Utilizarea eficientă a orelor la dispoziția profesorului în concordanță cu particularitățile
colectivelor de elevi (activități de tip remedial, de consolidare, de performanță);
Diversificarea demersului didactic, având în centru elevul, vizând ambele aspecte ale
educației matematice: cea de masă – cultură generală, cea competițională – cultură de
specialitate;
Diversificarea mediilor de învățare, a instrumentelor și metodelor de predare-învățareevaluare prin utilizarea platformei www.manuale.edu.ro, unde sunt disponibile, în format
electronic, manuale aprobate de M.E.N., utilizarea modelelor de subiecte pentru examene
naționale, disponibile la adresa www.subiecte2019.edu.ro, utilizarea resurselor educaționale
deschise RED și utilizarea softuri specifice disciplinei;
Conștientizarea rolului și funcțiilor educației matematice și corelarea acestora cu profilul
absolventului de gimnaziu/de liceu în vederea asigurării consilierii în scopul formulării de
opțiuni realiste privind traseul educațional ținând cont și de competențele STEM;
Conștientizarea rolului învățării experențiale, în echipă, peer-to-peer learning (învățare
colaborativă) și formarea unei conduite didactice care să favorizeze creșterea motivației învățării;
Formarea profesorilor de matematică prin proiectul CRED.
2.4 Amenințări:
Scăderea populaţiei şcolare, mai ales în mediul rural, reducerea catedrelor prin introducerea
învăţământului simultan în multe şcoli rurale;
Naveta profesorilor și chiar a elevilor îngreunează programul de pregătire suplimentară.
3.Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Gheorghe
Șincai” Bobota și Primăria comunei Bobota, a organizat în perioada 12-14 aprilie 2019
Concursul Interjudețean de Matematică ”Olimpiada Satelor din Transilvania”. Au participat 133
de elevi de clasele a IV-a – a VIII-a din sate și comune din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu.
Filiala Sălaj a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj a organizat la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău în data de
11 mai 2019 Sesiunea Interjudeţeană de Comunicări Ştiinţifice şi Metodice a Profesorilor de
Matematică din judeţele Maramureş, Satu Mare şi Sălaj.
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
▪ Asigurarea calității educației prin centrarea activității didactice pe proces, în egală măsură cu
centrarea sa pe rezultate;
▪ Creșterea preocupării profesorilor pentru conștientizarea elevilor privind rolul matematicii,
atât din perspectiva de utilizatori primari, în viața de zi cu zi, cât și ca urmare a diversificării
domeniilor profesionale în care noțiunile și raționamentele matematice sunt prezente și sprijină
realizarea de sarcini și de acțiuni;
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▪ Identificarea corectă a nevoilor de activități remediale, proiectarea și desfășurarea unor
activități specifice și eficiente cu accent pe formarea/dezvoltarea graduală a competențelor;
▪ Aplicarea conformă a curriculumului (având în vedere zona dezvoltării proximale) în relație
directă cu particularitățile colectivelor de elevi, nevoile și stilurile de învățare ale acestora,
favorizând creșterea participării active la propria învățare, diminuarea abandonului școlar sau
pasivității față de educație și îmbunătățirea rezultatelor învățării, atât reflectate în rezultatele la
examene, evaluări, concursuri și olimpiade școlare de specialitate, cât și în termeni de reușită
profesională și socială.

Inspector şcolar,
Prof. OPRIȘ Adonia-Augustina

8. ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ŞTIINŢE
DISCIPLINA:FIZICA,CHIMIE BIOLOGIE
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
- biologie: 26;
- fizică: 3;
- chimie: 3.
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
- biologie: 39;
- fizică: 10;
- chimie: 4.
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• Cadrele didactice au documente de proiectare a activității realizate corect, folosesc metode
variate, clasice și moderne, integrează în lecții mijloace didactice specifice care eficientizează
actul didactic, utilizează metode și modalități diverse de evaluare;
• Concordanţa activităţii didactice realizate cu planificarea şi proiectarea didactică propusă;
• Profesorii deţin portofolii bine structurate în care includ alături de documentele personale şi
cele curriculare, documente suport pentru activităţile didactice;
• Demersurile majore au fost realizate cu consultarea și sprijinul competent al cadrelor
didactice din structurile de colaborare ale Inspectoratului Școlar Județean Sălaj(consiliul
consultativ, metodiști, coordonatori de cercuri pedagogice);
• Comunicare eficientă între inspectorul școlar și conducerea unităților școlare, dar și între
inspectorul școlar și cadrele didactice;
• Asigurarea formării continue a personalului didactic, a cadrelor didactice debutante prin
cursuri de abilitare curriculară furnizate de CCD sau prin proiecte;
• Resursele umane au o pregătire managerială foarte bună ( metodiști, cadre didactice
calificate– stagii de formare, masterat în management educațional);
• Monitorizarea calității activității instructiv-educative în untățile școlare din județ prin inspecții
generale, inspecții tematice, inspecții de specialitate și speciale.
1.2 Puncte slabe:
• Absența unor activități de stimulare și implicare a elevilor în atingerea standardelor înalte de
performanță;
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• Laboratoarele de biologie/ fizică/ chimie sunt folosite ca săli de clasă, iar dotarea este în
unele cazuri insuficientă.
2.3 Oportunități:
• Comunicare eficientă, colaborare bună cu autoritățile locale ( Consiliul Județean Sălaj,
Instituția Prefectului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Direcția de Sănătate Publică Sălaj,
Biblioteca Județeană, Agenția Națională Antidrog, Crucea Roșie Sălaj, etc.) cu structurile
ierarhic superioare (M.E.N.), dar și cu alți parteneri educaționali și instituționali;
• Gama diversificată de programe educaționale cu rol de integrare socială și școlară a copiilor
din zone defavorizate.
2.4 Amenințări:
• Influența negativă a contextului socio-economic, cu precădere în mediul rural asupra
procesului de școlarizare și educație;
• Lipsa de motivație a absolvenților din învățământul superior pentru profesia didactică.

3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
• Împreună cu directorii unităţilor şcolare, implicate în astfel de activităţi, dar şi cu responsabilii
desemnaţi am asigurat baza logistică pentru buna desfăşurare a concursurilor și olimpiadelor
şcolare:
• Olimpiada de Biologie/ Olimpiada de Chimie/ Olimpiada de Fizică (etapele pe şcoală şi
judeţeană);
• Olimpiada Interdisciplinară – „Ştiinţele Pământului”(etapele pe şcoală şi judeţeană);
• Olimpiada de astronomie și astrofizică”(etapele pe şcoală şi judeţeană);
• Olimpiada ”Științe pentru juniori”(etapele pe şcoală şi judeţeană);
• Concursul de Fizică și Chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” (etapele pe
şcoală şi judeţeană);
• Concursul de chimie „Raluca Ripan”(cls.a VII-a) ”(etapele pe şcoală şi judeţeană);
• Concursul Școlar Național de Biologie ”George Emil Palade” (etapele pe şcoală, judeţeană și
națională);
• Concursul de chimie “Petru Poni” ”(etapele pe şcoală şi judeţeană);
• Concursul de Educație pentru Sănătate și Prim Ajutor “Sanitarii pricepuți” ”(etapa judeţeană);
• ” GALA EDUCAȚIEI 2018- implicare în organizare, 5 octombrie 2018;
• Proiectul educativ regional ”Zâmbet pentru zâmbet”, organizat în cadrul Strategiei Naționale
de Acțiune Comunitară- implicare în activități de voluntariat cu ocazia implementării
proiectului;
• Echipa de proiect ”Festivalul Național al Științei”;
• Organizare la nivelul județului a proiectului” Romanian Secondary Education –ROSE”,
finanţat de BIRD, sub-proiectului intitulat <Viitorul Planetei Pămȃnt – VIPP>.
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
• Cunoaşterea documentelor şcolare – Planurile cadru şi programele şcolare în vigoare;
• Pregătirea de specialitate şi metodică;
• Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentru
disciplina biologie/fizică/chimie;
• Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de
competenţele specifice;
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• Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de
biologie/fizică/chimie;
• Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de
activitate;
• Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi;
• Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare;
• Dotarea laboratorului de biologie/fizică/chimie şi utilizarea softurilor educaționale în
predarea lecţiilor de biologie/fizică/chimie;

Inspector şcolar,
Prof. CHIȘ Dana Alexandrina

9.ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE
DISCIPLINA: ISTORIE, ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, GEOGRAFIE
1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie/Științe socio-umane
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 16
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 25
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
NR.
NR. CADRE
TIPUL DE INSPECŢIE
INSPCȚII

INSPECTATE

NR. LECȚII
INSPECTATE

Inspecţie şcolară generală -membru
Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor.
Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu
Liceul Tehnologic ”Gh. Pop de
Băsești” Cehu Silvaniei
Școala Profesională Sâg
Inspecţie tematică

4

16

16

23

9

9

Inspecţie specială definitivat
Inspecţie specială gradul I

2
4

1
4

8
16

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
TIPUL DE INSPECŢIE
NR. CADRE
NR. ORE
INSPECTATE INSPECTATE
Inspecţie definitivat
3
24
Monitorizare concurs
23
23
ocupare
Inspecţii titularizare
posturi/catedre vacante
Disciplina: Geografie
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 4

OBS

OBS
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1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 30
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari
− Promovabilitate foarte bună la examenul de bacalaureat național;
− Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice (consiliul
consultativ, profesori metodişti, responsabili de centre metodice);
− Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali,inclusiv familia, privită ca principal partener
ducaţional;
− Circulaţia optimă a informaţiei între MEN-ISJ-unități școlare;
− Activitate bună a profesorilor metodişti, membrilor consiliului consultativ şi responsabililor
de centre metodice;
− Pregătirea cu responsabilitate pentru examenul de bacalaureat național;
− Profesorii au documente de proiectare a activității realizate corect; folosesc metode variate,
clasice și interactive; integrează în lecții mijloace didactice specifice, care eficientizează lecțiile;
utilizează metode și modalități diverse de evaluare, inclusiv alternative;
− Elevii participă în număr destul de mare la olimpiade și concursuri naționale, precum și la
activități extracurriculare.
2.2 Puncte slabe
− Utilizarea uneori insuficientă a bazei materiale;
− Introducerea relativ lentă şi parţială a TIC în comunicare şi instruire la clasă;
− Planificarea inadecvată, în unele situaţii, a resursei de timp;
− Participarea mai puțin activă a unor cadre didactice la cercurile pedagogice.
2.3 Oportunităţi
− Aplicarea prevederilor legale care stipulează că învăţământul este prioritate naţională;
− Politica educaţională a MEN şi a UE privind respectarea principiilor unui învăţământ european
de calitate;
− Conţinutul planurilor-cadru oferă posibilitatea introducerii cursurilor opţionale la istorie, științe
socio-umane și geografie;
− Dotarea cu mijloace şi materiale didactice moderne conduce la aplicarea metodelor activparticipative în actul de predare-învăţare-evaluare;
− Extinderea informatizării unităților de învățământ și deschiderea tinerei generaţii către
formarea deprinderilor de a opera pe calculator;
− Existenţa programelor de dezvoltare profesională și formare continuă la nivel local, regional,
national, european;
2.4 Ameninţări
− Legislație instabilă;
− Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice;
− Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei
şcolare;
− Deteriorarea mediului socio-economic şi familial;
− Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea meseriei de
dascăl;
− Diminuarea interesului familiilor de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
− Cresterea violenţei şi a riscului infracţional în rândul tinerilor de vârstă şcolară.
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3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
• Organizarea consfătuirilor județene:
Istorie/Științe socio-umane – Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, 19.09.2018
Geografie – Școala Gimnazială”Corneliu Coposu”Zalău, 20.09.2018
• Organizarea cercurilor pedagogice:
Istorie/Științe socio-umane
Semestrul I
Tema - Istorie:Marea Unire. Integrarea Transilvaniei în România Mare
Tema - Științe socio-umane: Importanța studierii științelor socio-umane în societatea
contemporană
Semestrul al II-lea
Tema - Istorie:Integrarea elementelor de istorie locală în curriculumul școlar
Tema - Științe socio-umane: Rolul științelor socio-umane în promovarea diversității și
interculturalității
Geografie
Semestrul I
Tema: Importanta activităților extracurriculare în procesul instructiv-educativ; dezvoltarea
caracterului aplicativ al disciplinei geografie prin activități extracurriculare
Semestrul al II-lea
Tema:Metode și tehnici moderne de evaluare a rezultatelor școlare la disciplina geografie
• Organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare
- Olimpiada de Istorie – etapajudețeană: Școala Gimnazială ”CorneliuCoposu” Zalău, 16 martie
2019
- Olimpiada de Științe Socio-Umane – etapa județeană:Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău, 9 martie 2019
- Olimpiada de Geografie – etapa județeană: Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 9
martie 2019
- Olimpiada Interdisciplinară ”Ştiinţele Pământului” – etapa județeană: Liceul Pedagogic
„Gheorghe Șincai” Zalău, 19 ianuarie 2019
- Concursul „Memoria Holocaustului” - etapa judeţeană: Şcoala Gimnazială ”Corneliu Coposu”
Zalău, 23 mai 2019
- Concursul Interdisciplinar ”Cultură și civilizație în România” – etapa județeană: Colegiul
Național ”Silvania” Zalău, 29 martie 2019
- Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina
Istorie – etapa județeană:Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 16 mai 2019
- Concursul Național de Geografie ”Terra” – etapa județeană: Școala Gimnazială ”Simion
Bărnuțiu” Zalău, 30 martie 2019; etapa națională: Colegiul Național ”Silvania” Zalău, 18mai
2019
- Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina Geografie –
etapa județeană: Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, 16 mai 2019.
• Contabilizarea proiectelor/activităților derulate de unitățile școlare din județî n Anul
Centenar 2018:la finalul anului 2018 au fost înregistrate 63 de proiecte/activități, propuse de
51 de unități de învățământ din județ, desfășurate în semestrul I al anului școlar 2018-2019.
• Proiectul educativ ”100 de ani de unitate”
Organizatori: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, Centrul
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj
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Activități desfășurate în semestrul I al anului școlar 2018-2019:
1. Simpozion de comunicări științifice ale profesorilor
2. Expoziție cu produse realizate de elevi ai școlilor din județ
4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019-2020
• Cunoașterea și respectarea de către cadrele didactice a documentelor care reglementează
desfășurarea activității educative (planuri-cadru, programe școlare etc.).
• Parcurgerea integrală a programei școlare, pentru atingerea standardelor naționale și a
susținerii cu succes a examenului de bacalaureat național 2020.
• Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării
procesului de predare-învățare.
• Pregătirea și desfășurarea în condiții optime a olimpiadelor și concursurilor școlare, conform
noii metodologii-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.
• Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități extracurriculare relevante pentru
disciplinele ariei curriculare Om și societate.
• Pregătirea de specialitate și metodică a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională și
formarea continuă a acestora.
Inspector școlar,
prof. ALEXUȚAN Cristian

9. ARIA CURRICULARĂ: OM ȘI SOCIETATE
DISCIPLINA: RELIGIE
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
- 6 inspecții în specialitate
- 7 inspecții tematice
- 4 Inspecții Școlare Generale (Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor, Liceul Tehnologic „Gheorghe
Pop de Băsești” Cehu Silvaniei, Grădiniţa ”Sf. Inimă a lui Iisus” Zalău)
- am realizat inspecția de revenire în urma Inspecției Școlare Generale, la Liceul Ortodox
”Sfântul Nicolae” Zalău
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 12
1. Analiza SWOT a disciplinei
Puncte tari
• Pentru dezvoltarea competențelor specifice, au fost propuse exemple de activități de învățare
variate, cu rol de orientare a strategiilor didactice ce urmează a fi dezvoltate de profesori
(exemple: exerciții de recunoaştere a unor persoane sau motive ale Vechiului Testament în
diferite picturi, opere literar-poetice, filme; realizarea de organizatoare grafice de diferite tipuri,
povestirea unor evenimente biblice „pas cu pas” pornind de la un cuvânt, simbol, pretext,
utilizând tehnici interactive, analizarea unor icoane şi imagini reprezentative pentru identificarea
modalitatilor de implicare în viața comunității, lecturarea unor texte biblice şi literare relevante,
învățarea unor rugăciuni etc;
• În vederea dezvoltării competențelor cheie, abilităților și atitudinilor adecvate contextului de
care are nevoie fiecare copil și a abordărilor integrate în curriculumul pentru învăţământul primar
şi gimnazial, 24 de profesori de religie din județul Sălaj au urmat în anul școlar 2018-2019
Cursul de formare Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate. Au fost astfel
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identificate abordări inovative ale învăţării şi a impactului acestora asupra proiectării curriculare
şi asupra activităţilor de predare şi învăţare;
• Școlile sprijină în general dezvoltarea personală a elevilor, constatându-se realizarea unor
proiecte cu teme religioase;
• Majoritatea cadrelor didactice deţin în portofoliile personale documente de planificare şi
proiectare / evaluare corect întocmite, axate pe curriculumul naţional şi local, planuri cadru,
programe opţionale, baterii de teste etc.;
• Elevii au obţinut rezultate foarte bune la Olimpiada de religie și la alte concursuri naționale la
care participă.
Puncte slabe:
• Unele cadre didactice necesită o mai bună pregătire metodică şi psiho-pedagogică, o abordare
mai curajoasă a metodelor activ participative;
• Constatarea, la unii profesori, a unei atitudini pasive faţă de implicarea în activităţile derulate la
nivel de şcoală sau Cerc pedagogic;
• Nu toți profesorii înțeleg să valorifice valenţele formative ale lecţiei de religie, transformând
uneori orele de religie în ore cu conţinut pur teoretic sau chiar ştiinţific, care nu se mai adresează
sufletului copiilor şi ca atare nici nu au efect constructiv asupra personalităţii lor;
Oportunități:
▪ Alocarea unui buget de timp mai mare pentru consilierea în specialitate a cadrelor didactice în
toate tipurile de inspecție;
▪ Stimularea participării profesorilor de religie la cursuri de formare, simpozioane naţionale,
internaţionale şi popularizarea experienţei pozitive.
Amenințări:
• Scăderea numărului de elevi
2. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
▪ Consfătuirea județeană a profesorilor de religie;
▪ Cercurile pedagogice ale profesorilor de religie;
▪ Concursul Naţional „Biserica, locaş de închinare”
▪ Olimpiada de religie pentru cultele ortodox (clasele V-XII), greco-catolic, Alianța
evanghelică;
▪ Concursul Național "Cultură şi spiritualitate românească" (română-religie), etapa judeţeană;
▪ Proiectul de parteneriat educațional ”Biserica, tinerii şi colindele”;
▪ Proiectul județean ”Pot mai mult pentru Cezara”;
▪ Concursul Național ”Hristos- sufletul satului meu”;
▪ Festivalul județean ”Lăudați pe Domnul”;
▪ Concursul Județean ”Icoana unui suflet de creștin”
▪ Coordonator local în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC);
▪ Competiția ”Profesorul anului”;
▪ Revista profesorilor de religie și a elevilor „Din suflet, pentru suflet”;
▪ Revista Concursului Național ”Biserica, locaș de închinare”;
▪ Festivitatea de premiere a olimpicilor la disciplina Religie;
▪ Formator Cursul de formare Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate.
3. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
▪ Participarea profesorilor de religie la Proiectul ”Curriculum relevant, Educație deschisă pentru
toți - CRED”;
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▪ Implicarea profesorilor în realizarea manualelor, auxiliarelor didactice și a Resurselor
Educaționale Deschise (RED);
▪ Participarea profesorilor la Cursul de formare ”Pregătiți pentru viață”;
▪ Realizarea unor proiecte educaționale legate de „Anul omagial al pastorației părinților și
copiilor” și „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români”

Inspector şcolar,
Prof. BOHA Claudia

11.ARIA CURRICULARĂ: ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL ȘI SPECIAL INTEGRAT
1. Diagnoza inspecției școlare la nivelul disciplinei
Aria curriculară: Învățământ special și special integrat
Aria curriculară: Învăţământ Special
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
NR.
NR. CADRE
NR. LECȚII
OBS
TIPUL DE INSPECŢIE
INSPCȚII

INSPECTATE

INSPECTATE

3

12

12

Inspecţie tematică

18

7

7

Inspecţie specială gradul I
Monitorizare
concurs
posturi/catedre vacante

3
2

3
3

12
3

Inspecţie şcolară generală -membru
1. Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş
2. Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu
3. Şcoala Gimnazială Nr.1 Lozna

ocupare

1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
TIPUL DE INSPECŢIE
NR. CADRE
NR. ORE
INSPECTATE INSPECTATE
Inspecţie definitivat
8
Monitorizare
concurs
2
3
ocupare Inspecţii titularizare
posturi/catedre vacante

OBS

2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari
− Implicarea în actul decizional a unui număr cât mai mare de cadre didactice (consiliul
consultativ, profesori metodişti);
− Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali;
− Activitate bună a profesorilor metodişti și a membrilor consiliului consultativ;
− Profesorii au documente de proiectare a activității realizate corect; folosesc metode variate și
interactive; integrează în lecții mijloace didactice specifice, care eficientizează lecțiile; utilizează
metode și modalități diverse de evaluare, inclusiv alternative;
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2.2 Puncte slabe
− Inexistenţa unor ateliere protejate pentru inserţia profesională a tinerilor absolvenți.
2.3 Oportunităţi
− Aplicarea prevederilor legale care stipulează că învăţământul este prioritate naţională;
− Politica educaţională a MEN şi a UE privind respectarea principiilor unui învăţământ
european de calitate;
− Noile planurilor-cadru pentru învăţământ special
− Dotarea cu mijloace şi materiale didactice moderne conduce la aplicarea metodelor activparticipative în actul de predare-învăţare-evaluare;
− Existenţa programelor de dezvoltare profesională și formare continuă la nivel local, regional,
național, european;
2.4 Ameninţări
− Legislație instabilă;
− Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice;
− Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei
şcolare;
− Diminuarea interesului familiilor de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
− Creșterea violenţei şi a riscului infracţional în rândul tinerilor de vârstă şcolară.
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
• Organizarea consfătuirilor județene:
Învățământ special – C.Ș.E.I Șimleu Silvaniei, 19.09.2018
• Organizarea cercurilor pedagogice:
Învățământ special
Semestrul I, data 21.11.2018
Tema – „Sub semnul centenarului, exemple de bună practică în învățământul special”
Semestrul al II-lea, data 07.05.2019
Tema – „Metode și strategii educativ-recuperativ-compensatorii utilizate în clasele
eterogene. Exemple de bune practici în educația pentru viață și integrare socio-profesională a
elevilor cu dizabilități intelectuale”, desfășurat la C.Ș.E.I “SPERANȚA” Zalău.
Centrul metodic

Locul de
Resurse
desfăşurare
de timp
Șimleu Silvaniei
Centrul
Școlar Semestrul
prof. psihopedagogi pentru Educație I
și prof. educatori
Incluzivă Șimleu 21.11.2018
- prof. itineranți/de Silvaniei
sprijin
Zalău
Centrul
Școlar Semestrul
prof. psihopedagogi pentru Educație al II-lea
și prof. educatori
Incluzivă
07.05.2019
- prof. itineranți/de “SPERANȚA”
sprijin
Zalău

Responsabil(i)
Coordonator cerc pedagogic,
Insp. Petru Ioan Ianc,
Responsabil cerc pedagogic,
prof. psihoped. Daniela Perțe
prof.itinerant/de sprijin Ardelean Veronica
Coordonator cerc pedagogic,
Insp. Petru Ioan Ianc,
Responsabil cerc pedagogic,
prof. psihoped. Bancea Melina
prof. itinerant/de sprijin Bene Floriana

4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019-2020
Implementarea de către cadrele didactice a noilor planuri-cadru, programe școlare etc.
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Evaluarea continuă a elevilor și aplicarea evaluării cu scopul orientării și optimizării procesului
de predare-învățare.
Elaborarea și implementarea de programe/proiecte/activități extracurriculare relevante pentru
disciplină.
Pregătirea de specialitate și metodică a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională și formarea
continuă a acestora.
Inspector școlar,
prof. psihopedagog IANC Petru Ioan

11. ARIA CURRICULARĂ : EDUCAŢIE MUZICALĂ- EDUCAȚIE PLASTICĂ ARTE
1. DISCIPLINA : EDUCAŢIE MUZICALĂ- EDUCAȚIE PLASTICĂ –ARTE
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 20
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 40
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• Comunicarea expozitivă a cunoştinţelor are avantajul că scurtează drumul de acces la valorile
culturii, la cunoaşterea ştiinţifică care este mai greu accesibilă prin alte metode.
• Abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în
formă orală, cât și scrisă;
• Abilitatea de a participa într-un mod activ, eficient și constructiv în organizarea și practicarea
activităților artistice;
• Abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor în
medii diferite.
2.2 Puncte slabe:
• Ponderea ridicată a activităţii frontale cu elevii, în defavoarea activităţilor individuale şi a
activităţilor pe grupe.
2.3 Oportunități:
• Valorizarea competenţelor-cheie şi asigurarea transferabilităţii acestora la nivelul diferitelor
activităţi(şcolare şi extraşcolare), considerarea elevului ca subiect al activităţii instructiveducative şi orientarea acesteia spre formarea competenţelor specifice, accentuarea caracterului
practic-aplicativ al disciplinei presupun respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile;
• Utilizarea strategiilor didactice care să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoştinţelor
şi consolidarea continuă a capacităţilor; flexibilitatea abordărilor şi parcursul diferenţiat;
cultivarea capacităţii elevului de a se autoevalua, a spiritului reflexiv şi autoexigenţei; coerenţă
şi abordări interdisciplinare şi transdisciplinare .
2.4 Amenințări:
• Învăţământul modern pune accent pe poziţia elevului ca subiect activ al propriei formări, pe
descoperire şi cercetare, pe creaţie, pe refacerea parcursului ştiinţific în laborator al
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cercetătorului, însă de multe ori, acestea necesită un timp mai îndelungat care nu se suprapune
cu timpul şcolar disponibil.
2. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
o Consfătuirea cadrelor didactice;
o Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea;
o Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în
specialitate;
o Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;
o Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri
şcolare/festivaluri locale/judeţene.
4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
➢ Eficientizarea activităților cercurilor pedagogice prin reorganizarea acestora;
➢ Implicarea profesorilor în realizarea auxiliarelor şcolare şi a Resurselor Educaţionale
Deschise RED.

Inspector şcolar,
prof. COZAC Alina Ramona
13.ARIA CURRICULARĂ : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DISCIPLINA : EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 40
1.2 Număr de inspecții realizate de către metodiști: 70
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• Datorită modificării planurilor cadru la aria curriculară educaţie fizică şi sport s-au elaborat
noi programe şcolare, atât la educaţie fizică, cât şi la disciplinele sportive, care asigură unitatea
cerinţelor şi libertatea cadrului didactic în realizarea obiectivelor propuse;
• Abordarea evaluării în funcție de baza materială avută la dispoziție, de atitudinea elevilor
față de disciplina predată, precum și de progresul realizat de fiecare elev, în funcție de nivelul de
motricitate, și starea de sănătate;
• Dezvoltarea spiritului de inițiativă și creativitate al elevilor în timpul activităților desfășurate,
pentru atingerea obiectivelor propuse;
2.2 Puncte slabe:
• Scăderea rezistenţei la îmbolnăvire a organismului copiilor prin necunoaşterea şi
nerespectarea regulilor de igienă elementară şi nepracticarea educaţiei fizice;
2.3 Oportunități:
• Abordarea pregătirii cât mai individualizate pe fiecare elev în parte prin metode și mijloace
individualizate pentru cei cu abilități mai reduse sau mai mari, în procesul de învățământ;
• Utilizarea(confecționarea) unor materiale diversificate care să permită un proces instructiveeducativ cât mai variat;
• Introducerea în planificare și a unor sporturi sau mijloace netradiționale, moderne, care să
mărească varietatea;
• Participarea la cursuri,schimburi de experiență , conferințe , etc care să ofere cadru pentru
dezvoltarea profesională;
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• Stabilirea unor criterii de evaluare instituţională a unităţilor de performanţă (licee şi
clase cu program sportiv).
2.4 Amenințări:
• Creşterea alarmantă a numărului de atitudini deficiente şi deficienţe fizice cu efecte asupra
activităţii funcţionale .
3 Activități/manifestări/întâlniri coordonate la niveljudețean în anul școlar 2018-2019
o Consfătuirea cadrelor didactice;
o Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea;
o Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în
specialitate;
o Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;
o Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri şcolare
locale/judeţene/interjudețene/naționale; Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Gimnaziada etc;
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
➢
Realizarea de proiecte/programe specifice, pe perioade determinate de timp, în colaborare
cu parteneri sociali;
➢
Monitorizarea şi evaluarea creşterii eficienţei activităţii didactice.

Inspector şcolar,
prof. COZAC Alina Ramona
14. ARIA CURRICULARĂ:TEHNOLOGII
DISCIPLINA: INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI
COMUNICAȚIILOR
1.3 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar:
NR.
NR. CADRE
NR. LECȚII
TIPUL DE INSPECŢIE
Inspecţie şcolară generală -membru
1. Şcoala Gimnazială Nr.1 Borla
2. Şcoala Gimnazială Nr.1 Boghiş
3.Şcoala Gimnazială Nr.1 Zimbor
4. Şcoala Gimnazială Nr.1 Dragu
5. Şcoala Gimnazială Nr.1 Lozna
6. Liceul Tehnologic „Gh. Pop de
Băsești” Cehu Silvaniei
7. Școala Profesională Sâg
Inspecţie tematică
Inspecţie specială definitivat
Inspecţie tematică informatica si TIC
clasas a V-a și a VI-a
Inspecţie specială gradul I
Monitorizare
concurs
ocupare
posturi/catedre vacante
Inspecţii titularizare

INSPCȚII

INSPECTATE

INSPECTATE

7

36

36

18

7

7

1
32

1
32

4
32

3
2

3
3

12
3

2

2

2

OBS

Probe
practice
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Inspecție de revenire
Școala Gimnazială „Petre Dulfu”
Sălățig
Monitorizare Programul Masa calda
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”
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Inspecție de risc

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

1

1

12 școli
din
Zalău

12

1.4 Număr de inspecții realizate de către metodiști:
TIPUL DE INSPECŢIE
NR. CADRE
NR. ORE
INSPECTATE INSPECTATE
Inspecţie definitivat
1
8
Monitorizare
concurs
2
3
ocupare Inspecţii titularizare
posturi/catedre vacante
Inspecţii titularizare
2
2

OBS

2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• Rezultate foarte bune la etapa naţională a Olimpiadei de Informatică, la Balcaniada pentru
juniori BOI2019 și a Olimpiadei de Tehnologia informaţiei;
• Existenţa grupelor de excelenţă, la nivel liceal şi gimnazial;
• Documentele de proiectare şi planificare sunt întocmite conform metodologiei în vigoare;
• Respectarea particularităţilor clasei de elevi (ritm de lucru, accesibilizarea conţinuturilor,
predare adiferenţiată, sarcini suplimentare);
• Utilizarea strategiilor didactice diversificate, orientate spre implicarea activă și diferențiată
a elevilor;
• CDȘ-urile respectă etapele metodologice obligatorii, sunt avizate de conducerea şcolii,
codate și avizate de inspectorul de specialitate, sunt înscrise corespunzător în catalog;
• Existența unei oferte bogate de concursuri şcolare în vederea pregătirii lotului olimpic.
3.1 Puncte slabe:
• În cazul unor profesori debutanți documentele de proiectare se realizează cu oarecare
stângăcie;
• Dotarea laboratoarelor de informatică este în unele cazuri învechită.
2.3 Oportunități:
• Proiecte educaționale: Hour of Code, Ziua siguranței pe Internet, Concurs național Siguranța
on line în școala ta, Bebras;
• Participarea profesorilor în comisiile naționale pentru Olimpiada de Informatică și
Olimpiada de Tehnologia informaţiei;
• Abordări STEM în vederea învăţării motivate.
2.4 Amenințări:
• Scăderea numărului de profesori dornici să intre în sistem
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la niveljudețean în anul școlar 2018-2019
• Consfatuirea la nivel județean a cadrelor didactice
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În data de 27.09.2018 la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău în cadrul Consfătuirilor cadrelor
didactice de INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICAŢIILOR
din judeţul SĂLAJ s-a desfăşurat un WorkShop - curriculumul național pentru clasele a VII-a și
a VIII-a, ca urmare a schimbării planurilor cadru a și a programelor școlare la gimnaziu prin
OMEN nr. 3393 / 28.02.2017
• Cercurile pedagogice din semestrul I și al II-lea;
• Monitorizarea activităţilor metodice, a inspecţiilor speciale și inspecțiilor tematice în
specialitate;
• Coordonarea Consiliului Consultativ al Disciplinei;
• „Informatică și TIC pentru clasa a V-a şi a VI-a” – activitate desfășurată în unitățile de
învățământ:
• Coordonarea și organizarea activităţii de performanţă şcolară: olimpiade/concursuri şcolare
locale/judeţene, grupe de excelenţă:
• Olimpiada de Informatică – etapa locală și județeană;
• Olimpiada de Tehnologia Informației – etapa locală și județeană;
• Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor
• Dezbateri viziune „Educaţia ne uneşte”
3. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020:
• Implicarea profesorilor în realizarea manualelor, auxiliarelor didactice și a Resurselor
Educaționale Deschise (RED);
• Formarea profesorilor pentru disciplina Informatică și TIC pentru gimnaziu, la clasa a V-a, a
VI-a și a VII-a;
• Inspecții tematice în specialitate: „Monitorizarea activității didactice desfășurate la disciplina
Informatică și TIC”, clasa a V-a, a VI-a, și a VII-a.
La disciplina Informatică şi TIC la clasele a V-a şi a VI-a, în anul şcolar 2018-2019 tematica a
fost “Monitorizarea implementării curriculum-ului la clasele a V-a şi a VI-a”
Obiectiv urmărit:
• Recunoaşterea actului didactic de calitate la INFORMATICĂ şi TIC - clasa a V-a şi a VIşi modalitatea de evaluare a activităţilor didactice în ansamblu
REPERE urmărite
a. Organizarea si desfaşurarea procesului didactic la INFORMATICĂ şi TIC la clasa a V-a şi a
VI-a;
b. Urmărirea abordarii moderne si interactive a activităţii didactice menite să incurajeze
invăţarea activă și în mod deosebit dezvoltarea competențelor cheie;
c. Utilizarea resurselor educaționale deschise realizate de comunitatea cadrelor didactice din
județ/județe, organizate pe niveluri de învățământ/arii curriculare/discipline de studiu și
clase;
d. Modalităţile concrete de promovare a noului curriculum pentru analizarea profilului
absolventului de gimnaziu;
e. Valorificarea valenţelor educative ale noului curriculum în activitatea de consiliere a
elevului.
Abordarea modernă a procesului didactic la disciplinele informatice constă în realizarea unui
proces progresiv (planificat, sistematic, metodic si intensiv) prin care fiecare copil să aibă acces
la cunoastere. Personalul didactic transmite informatiile conform programelor aprobate,
structurează conţinuturile, alege strategiile didactice şi crează mediul propice pentru desfăşurarea
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procesului didactic în care elevul şi profesorul sunt parteneri în actul cunoaşterii, relaţia între ei
este mai flexibilă, această relaţie depăşind tiparele convenţionale catedră-bancă, comunicarea
este deschisă iar feedback-ul este imediat având impact asupra partenerilor. In funcţie de
impactul creat se poate stabili rezultatul învăţării.
Fiecare cadru didactic este preocupat de rezultatele învăţării. Rezultatele învăţării se exprimă
prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite. Formarea competenţelor – cheie şi a
competenţelor generale din curriculum şcolar necesită strategii corespunzătoare, dezvoltate într-o
succesiune de mai mulţi ani şcolari. În cadrul fiecărei discipline se formează cele 8 competenţe
cheie, dar fiecare disciplină are misiunea de a le concretiza conform conţinuturilor disciplinei.
În România, curriculumul național pentru învățământul primar şi gimnazial se axează pe 8
domenii de competențe-cheie, care determină profilul de formare al elevului (Legea Educației
Naționale, Nr. 1/2011, art. 68).
Art. 68 – (1) Curriculum naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8
domenii de competenţe – cheie care determină profilul de formare a elevului:
a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor
naţionale;
b) competenţe de comunicare în limbi străine;
c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie;
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi
cunoaştere;
e) competenţe sociale şi civice;
f) competenţe antreprenoriale;
g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală;
h) competenţa de a învăţa să înveţi.
La Informatică şi TIC situaţia se prezintă astfel:
Art. 68 – (3) Disciplina Tehnologia informaţiei şi comunicării constituie o disciplină opţională
pentru elevii din clasele I–IV şi este disciplină obligatorie în învăţământul gimnazial şi liceal.
Urmărirea abordării moderne și interactive a activității didactice este menită să încurajeze
învățarea activă și în mod deosebit dezvoltarea competențelor cheie prin cunoştinţe, abilităţi şi
atitudini
1. competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul
minorităţilor naţionale
CUNOŞTINŢE
ABILITĂȚI
ATITUDINI
➢ formarea unui
✓ comunicare eficientă
• interesul
de
a
vocabular
în cadrul grupelor
comunica verbal şi în
informatic adecvat ✓ colaborare eficientă in
scris (interacţiona) cu
vârstei
cadrul proiectelor
alţii
2. competenţe de comunicare în limbi străine
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
➢ cunoaşterea limbajelor ✓ redarea corectă a
•
informatice
tuturor conţinuturilor în
direct face-to-face sau online
✓ abilitatea de a înţelege

ATITUDINI
interesul şi curiozitatea
pentru limbi cu scopul
de a putea lucra în mai
multe limbaje de
programare
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mesaje orale în cadrul unor
proiecte internaţionale
✓ a iniţia, a susţine şi a
încheia conversaţii atunci
când situaţia o cere
✓ înţelegerea
şi
producerea
de texte scrise adecvate
nevoilor individului
3. competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
ATITUDINI
➢
înţelegerea
✓ a comunica în limbaj
• găsirea unor
termenilor şi a
matematic şi informatic
argumente în
conceptelor matematice
✓ crearea unor algoritmi
susţinerea modului de
necesare rezolvării
✓ cunoaşterea unor
realizare a aplicaţiilor
problemelor
instrucţiuni specific
(produselor) şi
✓ concatenarea
evaluarea validităţii
informaţiilor in vederea
acestora
prelucrării folosind
operaţii şi instrumente
matematice
4. competenţa de a învăţa să înveţi
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
➢
capacitatea
✓
dobândirea
de a căuta
alfabetizărilor de bază în
oportunităţi de
domeniul IT necesare
formare şi autoformare in
pentru continuarea
Informatică şi TIC
învăţării

5. competenţe sociale şi civice
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
➢
Cunoaşterea
✓
angajarea
evenimentelor
împreună cu alte
persoane,în activităţi
de la nivelul şcolii,
judeţului realizând
documentaţia în
format electronic

ATITUDINI
•
organizarea
eficientă a timpului
pentru că fiecare elev
are ritmul lui de lucru,
de aceea trebuie să
conştientizeze
că
trebuie să se organizeze
atât
pentru
munca
individual cât şi in grup

ATITUDINI
• interacţiunea efectivă,
individual şi în grupuri pentru
rezolvarea problemelor şi
sarcinilor ca membrii ai unor
proiecte
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6. competenţe antreprenoriale;
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
➢
identificarea
✓
sprijinirea
oportunităţilor pentru
membrilor echipei
activităţi în cadrul unor
acţiuni la nivelul şcolii
7. competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
➢
Conştientizarea
✓
Participarea
la
evenimentelor
desfăşurarea evenimentelor
➢
Cunoaşterea
cu produse proprii
programelor IT pentru
realizarea produselor
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ATITUDINI
•
motivaţia şi
hotărârea de a realiza
obiectivele propuse

ATITUDINI
•creativitate şi voinţă de
a dezvolta aplicații cu un
conţinut transcurricular

8. competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de
învăţare şi cunoaştere
CUNOŞTINŢE
ABILITĂŢI
ATITUDINI
➢ înţelegerea şi
✓ Folosirea computerelor
• stimularea interesului
cunoaşterea rolului
pentru obţinerea, copierea,
faţă de nou;
Informaticii+TIC în viaţa
evaluarea, stocarea,
• interesul şi
cotidiană
producerea, prezentarea şi
implicarea neîntreruptă
➢ principale funcţii ale
transmiterea de informaţii
a subiectului
calculatorului
✓ Participarea şi
individual..prin
➢ oportunităţi şi riscuri
comunicarea în cadrul unor interactivitate;
potenţiale ale Internetului şi echipe de lucru prin
• stimularea
ale comunicării cu ajutorul intermediul Internetului sau imaginaţiei;
mediilor electronice
cu alte tehnologii
• dezvoltarea unei
➢ înţelegerea modului
disponibile pentru a procesa gândiri logice, critice şi
prin care Informaticii+TIC informaţia
creative;
pot constitui un suport
✓ folosirea informaţiei într- • individualizarea
pentru creativitate şi
un mod critic şi sistematic,
învăţării active,
inovaţie
apreciind relevanţa acesteia asigurându-se un
➢ sensibilizarea faţă de
şi diferenţiind informaţia
permanent feedback;
problemele de validitate şi
reală de cea virtuală prin
• rezolvarea de
de fiabilitate a informaţiilor identificarea legăturilor
probleme şi luarea
dintre acestea
deciziilor;
• colaborarea,
comunicarea şi
negocierea;
• curiozitatea
intelectuală, curajul şi
integritatea;
• capacitatea de a găsi,
selecta şi structura
informaţia.
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Abordarea modernă a procesului didactic în cele cinci domenii ale competenței digitale:
informarea și alfabetizarea datelor; comunicare și colaborare; conținut digital și creație; siguranță
și bunăstare; și rezolvarea problemelor, constă şi în folosirea metodelor de învăţare programată
ca: algoritmizarea, modelarea şi simularea, învăţarea prin joc, trebuie îmbinate în mod eficient cu
cele euristice pentru formarea stilului de muncă de tip participativ, prospectiv şi creativ.
Efectele abordării moderne a procesului didactic s-au remarcat la olimpiade şi concursuri
naţionale şi internaţionale şi la Sesiunea de referate şi comunicări a elevilor şi la Concursul
“Crearea jocurilor educative cu Alice 3 şi Scratcht” desfăşurate la nivelul judeţului.
Inspector şcolar,
Prof.PUȘCAȘ Floare
15.ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINE TEHNOLOGICE

ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 28
2. Analiza SWOT a disciplinei
2.1 Puncte tari:
• Aplicarea corectă a curriculumului național în toate unitățile de învățământ, adaptată la
cerințele locale și nevoile de dezvoltare ale elevilor;
• Flexibilizarea curriculumului prin creșterea gradelor de libertate ale profesorului în
implementare;
• Cadrele didactice şi-au întocmit planificările corect, în conformitate cu cerinţele
curriculumului naţional şi al programelor şcolare;
• Formarea la elevi a deprinderilor de muncă independentă, dar şi în echipă;
• Evaluarea ritmică şi obiectivă a elevilor;
• Profesorii sunt preocupaţi de propria dezvoltare profesională, dovedită prin participarea la un
număr mare de cursuri de formare;
• Demersul didactic este bine proiectat, activ-participativ, raportat la obiective bine precizate.
3.2 Puncte slabe:
• dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea unor calificări pe anumite domenii;
• lipsa soft-ului educaţional pentru învăţământul profesional şi tehnic;
• insuficienta dotare a atelierelor şi laboratoarelor în unele unităţi IPT.
2.3 Oportunități:
• oferta MEN şi ISJ de formare/informare prin programe regionale, naţionale şi internaţionale;
• oferta de formare a CCD;
• programele de colaborare şi parteneriat ale Consiliului Local, agenţi economici;
• sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale.
2.4 Amenințări:
• insuficienţa dotării unităţilor şcolare cu soft educaţional;
• necorelarea fondului de carte al bibliotecilor cu noul curriculum;
• instabilitate economică, scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de
muncă ;
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situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi/tineri;
3. Activități/manifestări/întâlniri coordonate la nivel județean în anul școlar 2018-2019
1.
Organizarea şi coordonarea activităţii CLDPS ca structură consultativă a ISJ privind
creşterea gradului de corelare a ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, în contextul
ultimelor evoluţii economice;
2. Activitate desfăşurată în diferite comisii, invitații la Consiliul de administrație al ISJ (stabilirea
planului de școlarizare, încadrări și restructurare rețea școlară).
3. Participare la întâlnirile de lucru ale Comisiei Judeţene de Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională din cadrul AJPIS Sălaj;
4. Asigurarea colaborării ISJ Sălaj cu ARACIP, pentru autorizarea calificărilor noi propuse de
agenții economici din județ.
5. Organizarea Olimpiadei Naționale la Educație tehnologică/ Educație tehnologică și aplicații
practice;
6. Implicarea și coordonarea târgului regional al Firmelor de exercitiu.
4.Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
1. Proiectarea planului de scolarizare pentru IPT in raport cu numărul de elevi absolventi ai
clasei a VIII-a;
2. Monitorizarea si evaluarea progresului şcolar prin utilizarea eficientă a metodelor şi
instrumentelor de evaluare sumativă;
3. Valorizarea şi valorificarea activităţii metodiştilor la nivelul cercurilor metodice şi la nivelul
unităţilor de învaţământ;
4. Eficientizarea parteneriatelor unităţilor de învăţământ cu agenţii economici.
Inspector şcolar,
Prof. GOZMAN Daniela Flavia

15. ARIA CURRICULARĂ: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
1.1 Număr de inspecții realizate de către inspectorul școlar: 19
2. Analiza disciplinei
2.1 . Aspecte pozitive:
- existenţa unei colaborări eficiente între profesorii diriginţi, membrii Consiliului clasei,
consilierii şcolari, părinţii elevilor şi alţi actori implicaţi în procesul educaţional;
- cadrele didactice au făcut dovada documentelor și produselor curriculare: planificări anuale,
semestriale, pe unități de învățare, în acord cu noile programe școlare;
- la orele de consiliere şi dezvoltare personală s-au utilizat o gamă largă de metode moderne: joc
de rol, activităţi non-formale de autocunoaştere şi intercunoaştere, brainstorming, conversaţia
euristică, în vederea atingerii competenţelor specifice din programa şcolară;
- elevii au demonstrat implicare şi angajament în activitățile didactice, educative organizate în
unităţile de învăţământ.
2.2. Aspecte care necesită îmbunătăţire
- utilizarea unor instrumente specifice în evaluarea activităților de consiliere și orientare,
consiliere și dezvoltare personală;
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- adoptarea unui stil de abordare holistic în cadrul orelor de consiliere şi dezvoltare personală, ca
urmare a nevoii de a răspunde unei mari varietăţi de nevoi şi de cerinţe ale elevilor.

3. Activităţi coordonate la nivel judeţean:
Organizarea Consfătuirlor judeţene, octombrie 2018, la Liceul de Artă „Ioan Sima“ Zalău;
Cercuri pedagogice organizate în semestrul I, noiembrie 2018, la Şcoala Gimnazială „Mihai
Eminescu” Zalău, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială nr.
1 Letca;
Cercuri pedagogice oraganizate în semestrul al II-lea, mai 2018, Şcoala Gimnazială „V. Breban“
Crişeni, Școala Gimnazială Nr. 1 Vîrșolț, Şcoala Gimnazială „Gh. Munteanu“ Poiana Blenchii.
Susţinearea a trei workshop-uri cu tema: Strategii eficiente în implementarea
Programului național „Școala altfel” din cadrul proiectului Calitate și eficiență în
implementarea Programului național „Școala altfel”, în centrele metodice: Zalău, Jibou, Șimleu
Silvaniei;
Activitate de consiliere și îndrumare a coordonatorilor de proiecte educative, cuprinse în
calendarele activităților educative la nivel județean, interjudețean/ regional, național. Acţiuni de
îndrumare şi consiliere pentru implementarea noilor programe şcolare, la disciplina Consiliere şi
dezvoltare personală, atât în cadrul inspecţiilor şcolare generale, inspecţiilor tematice,
consfătuirilor judeţene, cât şi individiual.
4. Priorități ale disciplinei pentru anul școlar 2019–2020
Dezvoltarea competențelor din profilul de formare al elevului de gimnaziu, cum ar fi:
competența de a învăța să înveți, prin aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii
și alegerii carierei.
Asigurarea înțelegerii și aplicării corecte a noilor programe pentru învățământul
gimnazial – clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, în vederea dezvoltării capacităților elevilor de a-și
explora interesele, nevoile și aspirațiile, de a-și identifica și autoevalua resursele personale.
Parcurgerea integrală a programei școlare în vigoare, în vederea atingerii standardelor
naționale, reflectate în nivelul competențelor dobândite de către aceștia și în rezultatele obținute
la examenele naționale.
Utilizarea metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare diferenţiate, conform
nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice, premisă a alfabetizării
ştiinţifice şi diminuării riscului de analfabetism funcțional.

Inspector şcolar,
Prof. RUS Mădălina Ioana
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16.Alte tipuri de inspecții
Activități de evaluare externă realizate de ARACIP
Tip de evaluare externă
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

1.

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop de Băsești”
Cehu-Silvaniei
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda
Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Jibou
Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Hida
Clubul Sportiv Școlar Zalău
Liceul Tehnologic ”Voievodul Gelu”
Grădinița ”Sfânta Inimă a lui Isus” Zalău
Școala Gimnazială ”Vasile Breban” Crișeni

-

-

Da

-

-

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Total = 8

-

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

Autorizare

-

Acreditare

3 calificări
1

Periodică

7

Inspector școlar,
Prof.POP Natalia Aida
17. MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
I. Diagnoză:
Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, activitatea domeniului Management din cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj s-a desfăşurat în baza Planului managerial general şi a
graficului de activităţi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, fiind fundamentată pe legislaţia
în vigoare şi pe direcţiile de acţiune ale inspectoratului şcolar, cu măsurile şi acţiunile specifice.
Obiectivele prioritare ale compartimentului Management instituțional pentru anul şcolar
2018-2019, au fost:
▪ consilierea conducerii unităților de învățământ pe probleme de management, cu precădere
acolo unde au existat directori nou-numiți;
▪ monitorizarea implementării descentralizării instituționale;
▪ organizarea periodică a întâlnirilor cu factorii de conducere din unitățile de învățământ
(ședințe cu directorii, cercuri pedagogice);
▪ actualizarea bazei de date cu personalul de conducere de la nivelul județului Sălaj;
▪ rezolvarea posibilelor conflicte în care au fost implicate conducerile unităților de învățământ;
▪ comunicarea eficientă cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Ministerul Educației
Naționale.
Pentru realizarea acestor obiective, în anul şcolar 2018-2019 s-au realizat următoarele
activităţi şi acţiuni:
▪ ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a posturilor vacante de director/director
adjunct, conform procedurii elaborate și aprobate de ISJ Sălaj;
▪ elaborarea fişelor postului pentru toţi directorii și a fișei-cadru pentru directorii adjuncți;
▪ realizarea bazei de date cu cadrele didactice care asigură conducerea unităților de învățământ;
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evaluarea activităţii directorilor și directorilor adjuncți în vederea acordării calificativului
anual;
▪ organizarea consiliului consultativ al directorilor;
▪ şedinţe de lucru cu directorii;
▪ organizarea cercurilor pedagogice cu directorii unităților de învățământ:
▪ rezolvarea petiţiilor la nivelul unităţilor de învăţământ;
▪ realizarea fişei de evaluare a activității directorului în vederea acordării gradaţiei de merit și
evaluarea activităţii pe baza raportului de autoevaluare şi a documentelor justificative.
Situația ocupării posturilor de director/director adjunct, în anul școlar 2018-2019, se
prezintă astfel:
▪

Situația ocupării posturilor
de director / director adjunct în anul școlar 2018-2019 în unitățile de
învățământ preuniversitar de STAT

Modalitatea de ocupare

NUMĂR TOTAL POSTURI - 141
DIRECTORI ADJUNCȚI

DIRECTORI

113

28
Detașare 29

Concurs 84
Modalitatea de ocupare

Detașare 7

Concurs 21

Situația ocupării posturilor
de director / director adjunct în anul școlar 2018-2019 în unitățile de învățământ
preuniversitar PARTICULAR
NUMĂR TOTAL POSTURI - 4

DIRECTORI

DIRECTORI ADJUNCȚI

4

-

Concurs -

Detașare 4

Concurs -

Detașare -

II. Analiza S.W.O.T.
2.1 Puncte tari :
• documentele de analiză și sinteză s-au realizat în concordanță cu reglementările M.E.N.,
aplicându-se metode moderne de analiză;
• calitatea activităților desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice cu directorii; implicarea
exemplară a conducerii unităților de învățământ organizatoare;
• majoritatea directorilor în funcție au o bună experiență managerială și o foarte bună
colaborare din partea colectivelor de cadre didactice;
• existența unui domeniu de comunicare virtuală cu unitățile școlare, care face ca informația să
circule foarte repede pe traseul I.S.J./școală și reciproc;
• participarea unui important număr de manageri la proiecte și programe județene, zonale,
regionale, naționale și europene precum și la mobilități europene;
• existența unui număr important de formatori naționali și județeni în cadrul programelor de
formare, cu activitate eficientă;
• promovarea strategiei Ministerului Educației Naționale- „Educația ne unește” în toate
unitățile de învățământ preunivesitar din județ.
2.2 Puncte slabe:
• imposibilitatea realizării mai multor activități de consiliere din partea inspectorului școlar
pentru management instituțional, în cât mai multe unități de învățământ, având în vedere
numărul mare de unități cu personalitate juridică;
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insuficienta valorizare a experiențelor pozitive și a bunelor practici în domeniul managerial.
2.3 Oportunități:
• disponibilitatea managerilor pentru participarea la activități de formare în vederea realizării
descentralizării instituționale, dezvoltarea și managementul resursei umane, în formare
continuă și participarea la proiecte și programe comunitare, la mobilitate europeană;
• organizarea consorțiilor școlare.
2.4 Amenințări:
• Supraîncărcarea cu sarcini administrative a managerilor unităților de învățământ.
III.Priorități
• Consilierea conducerii unităților de învățământ în vederea respectării legislației învigoare ;
• Monitorizarea activității consiliilor de administrație din unitățile de învățământ ;
• Diminuarea cazurilor în care situațiile problemă de la nivelul unității de învățământ sunt
transferate însarcina ISJ/MEN, cu toate că sunt de competența conducerii unității de învățământ.
• Monitorizarea implementării descentralizării instituționale

Inspector școlar,
Prof. CRIȘAN Laura
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CAPITOLUL V
ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ
5.1 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREŞCOLAR
1. ARGUMENT
La nivel preşcolar, în ţara noastră, s-a constatat necesitatea unei abordări sistemice a
educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia preşcolară,
evitându-se abordarea lor fragmentată. Astfel, ca urmare a implementării complete a prevederilor
Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind
curriculumul pentru educație timpurie, MEN a inițiat un nou proiect de curriculum, care, pe
parcursul anului şcolar 2018-2019 s-a aflat în faza de pilotare (Nota MEN nr.
25902/06.02.2018). Argumentele care au venit în sprijinul reactualizării şi restructurării
curriculumului naţional pentru educaţie timpurie, sunt:
➢ necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din documente promovate la nivel European, cu
impact și cu implicaţii semnificative, cum ar fi: Comunicarea Comisiei Europene și Concluziile
Consiliului Uniunii Europene privind educația și îngrijirea timpurie: Să oferim copiilor noștri cel
mai bun start pentru lumea de mâine (2011/C/175/03), A Quality Framework for Early Childhood
Education and Care – Raportul Grupului de Lucru pentru Educație și Îngrijire Timpurie de la nivelul
Comisiei Europene (2014) etc.;
➢ corelarea cu celelalte niveluri de învățământ, pentru realizarea coerenţei la nivelul sistemului
educaţional românesc și pentru conturarea, alături de educaţia produsă la celelate niveluri de
învăţământ, a „profilului de formare la nivel european”, structurat pe opt domenii de competenţă,
pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu;
➢ corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu prevederile care vizează domeniul
educaţiei timpurii din: Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare; Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările
și completările ulterioare, Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea
creșelor, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr.1252/2012 de aprobare
a Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie
antepreșcolară;
➢ atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din strategiile europene și naţionale de
referinţă pentru domeniul educaţiei, respectiv: Strategia Europa 2020, Strategia naţională privind
reducerea părăsirii timpurii a școlii (HG nr.417/2015), Strategia națională privind incluziunea
socială şi reducerea sărăciei (HG nr.383/2015); Strategia națională pentru protecția și promovarea
drepturilor copilului (HG nr.1113/2014); Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rome pentru perioada 2014-2020 (HG 18/14.01.2015); Strategia
națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020 (HG nr.418/2015), Strategia naţională
pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 – 2030;
➢ necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii, care înglobează, deopotrivă, educaţia
antepreşcolară şi educaţia preşcolară, evitându-se abordarea lor fragmentată, așa cum s-a întâmplat
până acum;
➢ accentuarea rolului jocului liber și al activităților integrate în procesul de învățare;
➢ trecerea de la un curriculum pe obiective spre un curriculum care are în vedere competențele
viitoare ale copilului, în contextul în care la toate nivelurile de învățământ a fost operată această
modificare.
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2. LEGISLAȚIE DE BAZĂ
Educaţia Timpurie funcționează în baza următoarelor acte/norme legislative:
• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completărle ulterioare;
• O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
• Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitarO.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016; Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru
modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar la O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea R.O.F.U.I.P.;
• Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, OM nr. 5530/2011;
Ordinul M.E.C.S. nr. 3400/2015 – privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare si
funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr.5530/2011;
• Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între
naştere şi 7 ani (OM nr.3851 /2010);
• Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie
antepreşcolară (H.G. nr.1252/2012);
• Curriculumul pentru învățământul preșcolar (O.M. nr.5233/2008);
• Standarde de calitate pentru învățământul preșcolar (O.M. nr.4688/2012);
• Buletinele informative ale M.E.N.; Ordinele, notele, notificările și precizările M.E.N., care vin
în sprijinul aplicării L.E.N.;
• Raportul ISJ Sălaj privind starea învățământului pentru anul școlar 2018-2019;
• Strategia managerială a I.Ș.J. Sălaj pentru anul școlar 2019-2020.
3. PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII ÎN ANUL
ŞCOLAR 2018 – 2019
Priorităţile identificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în domeniul educației
timpurii derivă din priorităţile stabilite în Strategia managerială a ISJ Sălaj pentru anul şcolar
2018 - 2019, după cum urmează:
• Promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
• Înfăptuirea politicilor educaționale ale Ministerului Educației Naționale și a politicilor
europene cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educație de calitate în învățământul
sălăjean;
• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare;
• Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală în toate unitățile de învățământ;
• Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă și perfecționarea în
vederea îmbunătățirii procesului instructiv-educativ;
• Asigurarea stării de bine a copilului și a bucuriei învăţării, precum și urmărirea interesului
superior al copilului
4. ȚINTELE STRATEGICE PROPUSE au fost:
• Asigurarea egalităţii de şanse tuturor copiilor, indiferent de etnie, condiție socială, religie sau
rezidență;
• Alfabetizarea funcţională a copiilor și tinerilor prin îmbunătăţirea competenţelor de lectură,
scriere şi utilizare a calculatorului în situaţiile de zi cu zi;
• Creșterea accesului la educație timpurie pentru un număr cât mai mare de preșcolari și
antepreșcolari. Extinderea măsurilor/inițiativelor alternative/comunitare de succes pentru
grupurile dezavantajate în cât mai multe grădinițe;
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Asigurarea calităţii educației timpurii prin promovarea de metode și concepte moderne ce
au la bază abordarea holistică, experienţială, individualizată, a educaţiei.
5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
Puncte tari:
• majoritatea cadrelor didactice sunt bine pregătite din punct de vedere metodico-ştiinţific, cu
experienţă profesională;
• există în sistemul de învăţământ un număr mare de cadre didactice calificate, cu gradele
didactice I şi II ;
• o bună cunoaştere a copiilor de către educatoare care caută să adapteze demersul didactic la
particularităţile de vârstă şi psiho-individuale ale acestora;
• proiectele de lecţie cuprind elementele necesare unei proiectări riguroase;
• obiectivele operaţionale sunt, în general, corect formulate, în raport cu specificul muncii la
grupă, dar şi cu conţinuturile de predare-învăţare-evaluare, urmărindu-se realizarea lor;
• în general, la activitățile asistate, elementele de conţinut au fost clar explicate, s-au folosit
termeni adecvaţi şi un limbaj corespunzător nivelului de înţelegere al preșcolarilor ;
• organizarea activităților este bună și s-a urmărit activizarea copiilor, crearea motivaţiei
necesare în actul învăţării;
• stilul de conducere adoptat de educatoarele inspectate este unul de tip democratic, se creează
și menține în sala de grupă o atmosferă plăcută, favorabilă comunicării și colaborării cu
preșcolarii;
• educatoarele se implică în programe de formare profesională derulate la nivel de județ
Puncte slabe:
• există educatoare care întâmpină dificultăți în valorificarea în activitate a noțiunilor de
didactica preșcolară/metodica predării unor discipline;
• în relație cu schimbările curriculare preconizate, există educatoare reticente care manifestă
puțină dorință de testare a noutăților sau inovațiilor din specialitate.
Oportunități:
• mediul educațional oferit în instituțiile de învățământ ține tot mai mult cont de particularitățile
activității desfășurate în grădiniță;
• O.N.G.-uri partenere pentru integrarea în grădiniță a copiilor din medii defavorizate;
• Inițiative legislative care pot reglementa actitivitatea educațională de la naștere la 6 ani.
Amenințări:
• Întârzieri în adoptarea unor reglementări în domeniul Educației Timpurii;
• Lipsa spațiilor pentru cuprinderea copiilor de 0-3 ani (în grădinițe sau creșe).
Inspector școlar,
Prof. SOUCA Valentina

5.2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC/LICEAL, PROFESIONAL ȘI
PROFESIONAL ÎN SISTEM DUAL
Învățământul profesional și tehnic este școlarizat în 18 unități de învățământ, din care 14
unități au clase de învățământ profesional de 3 ani și învățământ profesional dual. Din anul
școlar 2018-2019 școlarizăm la Liceul Tehnologic „M. Viteazul” Zalău o grupă de 14 elevi
pentru învățământul dual - domeniul mecanică, solicitările operatorilor economici pentru această
formă de învățământ profesional fiind în creștere.
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În ceea ce privește Harta parteneriatelor, unitățile de învățământ profesional și tehnic au
încheiat Contracte – cadru cu aproximativ 108 operatori economici la care elevii au desfășurat
stagiile de pregătire practică pe diferite domenii/calificări.
Învăţământul particular
Obiective generale propuse pentru anul școlar 2018-2019:
• Monitorizarea aplicării unui management de calitate în unitățile de învățământ particular;
• Respectarea legislației în vigoare în privința documentelor manageriale;
• Monitorizarea integrării cadrelor didactice debutante în unitățile de învățământ particular;
• Îmbunătățirea rezultatelor absolvenților la examenele de certificare a calificării profesionale
(Învățământ postliceal);
• Monitorizarea prezenței la cursuri și la orele de învățământ clinic a cadrelor didactice și
elevilor prin inspecții tematice propuse de DGICCC/MEN.
Din cele două unități de învățământ postliceal particular acreditate, Școala Postliceală
Sanitară Christiana Zalău a organizat și desfășurat examenul de certificare, fiind desemnat centru
de examen, Școala Postliceală FEG Zalău a fost arondată la Școala Postliceală FEG din Sibiu
pentru susținerea examenului de certificare. Prin Nota MEN au fost monitorizate privind modul
de organizare și desfășurare a examenelor de certificare pentru calificările asistent medical
generalist și asistent de farmacie.
În cadrul inspecțiilor, toate unitățile de învățământ particular au fost monitorizate prin
inspecțiile efectuate, astfel: s-au efectuat inspecții tematice la cele 4 unități de învățământ
particular, 1 inspecție de revenire la Școala Postliceală FEG Zalău, 1 Inspecție Școlară Generală
la Grădinița „Sfânta Inimă a lui Isus”.
Rezultatele elevilor din învățământul profesional și postliceal
Examenele de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 şi 5 s-au desfăşurat în
conformitate cu metodologiile aprobate prin OMEN nr. 4435/2014, OMEN nr. 4434/2014,
O.M.E.C.T nr. 5005/2 decembrie 2014, Ordinul MEN nr. 3947/23.04.2019 pentru modificarea
Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4824/2018 privind aprobarea graficului de
desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul
profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2018 – 2019, în cele 6 sesiuni:
➢ Sesiunea: ianuarie - februarie 2019, învățământ postliceal;
➢ Sesiunea: mai - iunie 2019, învățământ liceal ;
➢ Sesiunea: iulie - 2019 - învățământ postliceal;
➢ Sesiunea: iulie - august 2019 – învățământ profesional;
➢ Sesiunea: august 2019 - învățământ postliceal;
➢ Sesiunea: august - septembrie 2019 învățământ liceal și profesional.
Nivel
calificare
3
4
5

Înscriși

Prezenți

Absenți

Promovați

Respinși

Promovabilitate

299
631
86

294
604
85

5
27
1

292
604
85

2
0
0

99,31%
100 %
100%

Inspector şcolar,
Prof. GOZMAN Daniela Flavia
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5.3 ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT

Acțiuni principale și rezultate obținute în anul școlar 2018-2019
• Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă psihopedagogică, educaţională şi de profesionalizare
pentru copiii/elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
• Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru a asigura suportul unui învăţământ de calitate;
• Schimbarea mentalităţii şi atitudinii sociale faţă de copiii cu cerinţe educationale speciale:
Proiect educaţional - spectacol realizat în colaborare cu instituţii şi şcoli din comunitatea locală
Şimleu Silvaniei – „Mai aproape de persoanele cu dizabilităţi”, Campanie de informare și
sensibilizare asupra dizabilității- proiect derulat în licee şi şcoli;
• Dezvoltarea unui curriculum adecvat nevoilor interne ale instituţiei corelate cu nevoile
comunitare şi resursele existente;
• Şcolarizarea tuturor elevilor înscrişi, înlăturarea tuturor formelor de discriminare, evitarea
abandonului şcolar;
• Crearea unui climat de siguranţa fizică şi libertate spirituală pentru elevi;
• Acordarea de suport familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale;
• Informarea şi sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica copiilor cu CES şi a
familiilor acestora; exemplu: depistarea unor cazuri de neşcolarizare a unor copii cu CES din
familii dezavantajate cu probleme sociale din comunitate;
• Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu statele membre ale Uniunii Europene în cadrul
derulării unor proiecte internaţionale.
Rezultate obținute la concursuri/festivaluri:
Nr.
concursuri/festivaluri

1.

25

Nr. rezultate obţinute

Domeniul

PI PII PIII MENŢIUNE
Educaţional, social, cultural,
66
artistic, sportiv

32

26

TIPUL
PROIECTULUI

Exemple de proiecte avizate ISJ Sălaj / CAEJ, CAER/CAERI/CAEN
Avizate
ISJ
NR
DENUMIREA
Sălaj /
CRT PROIECTULUI
PARTENERI
CAEJ,
CAER/
CAERI/
CAEN
să ISJ Sălaj; CJRAE Sălaj;
Avizate
Educaţie
1. „Învaţă
întinzi o mână” C.S.E.I. Șimleu Silvaniei;
ISJ Sălaj civică,
Asociaţia PRADER-WILLI CAEJ
voluntariat,
România; Catedrala
proiect
Episcopală „Înălţarea
caritabil
Domnului” Zalău; Școala
Gimnazială „Simion
Bărnuţiu” Bocșa; Șc. Gim.
„Simion Bărnuţiu” Zalău;
Șc. Gim. Nr. 1 Bălan;
Grădiniţa cu P.P. „Licurici”

33

COORDONATORI

Nr.
crt.

Prof. Ianc
Petru; Prof.
Pop Cristina;
Prof.Ciocmăre
an Ioan;
Prof. Zaha
Camelia;
Prof. Petrice
Viorela
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Zalău; Șc. și Grăd. Română
„Lucian Magdu” Ungaria.
ISJ Sălaj; CJRAE Sălaj;
2. „STOPAdicţiilor,
C.S.E.I. Șimleu Silvaniei;
abandonului
Asociaţia PRADER-WILLI
școlar
și România;Catedrala
violenţei”
Episcopală „Înălţarea
Domnului” Zalău; Poliţia
Municipiului Zalau; Șc. și
Grăd. Română „Lucian
Magdu” Ungaria.
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Avizate
Educaţie
ISJ Sălaj civică,
CAEJ
voluntariat,
proiect
caritabil

3. „Biserica,
locaș
de
închinare”Concurs
naţional
4. ,,Zâmbet,
culoare, magie
– strânse în
copilărie”

MEN; ISJ Sălaj; Episcopia Avizate
Educaţie
Sălajului
ISJ Sălaj religioasă
CAEN
ISJ Sălaj, Școala Gimnazială
,,Mihai Eminescu”, Zalău,
Școala Gimnazială ,,
Gheorghe Lazăr”, Zalău,
Școala Gimnazială ,, Simion
Bărnuțiu”, Zalău, Școala
Gimnazială ,, Corneliu
Coposu”, Zalău,

Avizat
ISJ Sălaj

Educaţie
civică,
voluntariat,
proiect
caritabil

5. Proiect
educațional de
voluntariat și
caritate
,,Petale-n
vânt”
de
6. Proiect
parteneriat
educațional
,,Schimbul de
experiență –
calea
spre
succesul
școlar”
7.
„Învăţământ
de calitate în
școala
românească”
Simpozion
Regional

Colegiul Tehnic
,,Alessandru Papiu Ilarian”
Zalău
ISJ Sălaj

CAEN
2019

Național

Școala Gimnazială nr.1
Aghireș
ISJ Sălaj, CJRAE Sălaj
CSEI ,,Speranța” Zalău
Școala Gimnazială nr. 82,
sector 3, București
Școala Gimnazială Specială
Baia Mare
MEN; ISJ Sălaj; CJRAE
Sălaj; CCD Sălaj; Biblioteca
Judeţeană „Ioniţă Scipione
Badescu” Sălaj; CSEI.
„Speranţa” Zalău

CAER

Educație
civică,
voluntariat,
proiecte
caritabile

Proiect
Știinţific
avizat
MEN în
CAER
-poz.
1928

Prof. Ianc
Petru; Prof.
Pop Cristina;
Prof.
Ciocmărean
Ioan;
Prof. Zaha
Camelia; Prof.
Petrice
Viorela
Prof. Pop
Cristina
Prof.
Ciocmărean
Ioan
Prof. Ianc
Petru, prof.
Pop Cristina,
prof. Bancea
Melina, prof.
Moșneag
Florentina,
prof. Pop
Crina, prof.
Ciocmărean
Ioan.
Prof. Pop
Cristina
Florina

Prof. Pop
Cristina
Florina

Prof. Ianc
Petru
Prof. Perţe
Daniela
Prof. Busuioc
Lia
Prof.
Ciocmărean Ioan
Prof. Iambor
Ivan
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8. „Dă-mi mâna ISJ Sălaj; CSEI. „Speranţa”
ta, prietene!”
Zalău; Asociaţia PRADERWILLI România; Șc. Gim.
„Silvania” Șimleu Silvaniei;
Șc. Gim. „Bathory Istvan”
Șimleu Silvaniei; Școala
Gimnazială „Horea” Șimleu
Silvaniei; Grădiniţa cu P.P.
Nr.2 Șimleu Silvaniei;
Grădiniţa cu P.P. Nr.3
Șimleu Silvaniei; Grădiniţa
cu P.P. „Licurici” Zalău;
Colegiul Tehnic „Iuliu
Maniu” Șimleu Silvaniei;
Liceul Tehnologic „Ioan
Ossian” Șimleu Silvaniei
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Proiect
Voluntariat
avizat
Caritabil
ISJ
în
CAEJ
- poz. 36

Prof. Ianc
Petru
Prof. Perţe
Daniela
Prof. Busuioc
Lia
Prof.
Ciocmărean
Ioan

Inspector şcolar,
Prof. IANC Petru
5.4 ALTERNATIVELE EDUCAȚIONALE
1. ARGUMENT
Pluralismul educaţional reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul
învăţământului preuniversitar.
Pluralismul educaţional constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de
învăţământ oficial organizat de către stat, care oferă o nouă variantă de instruire şi educare,
propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca
reprezentând un progres viabil pedagogic.
Asociaţia „Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională” (C.E.D.P.),
organizaţie neguvernamentală, non profit, înregistrată ca persoană juridică în martie 1998 a
preluat coordonarea programului de educaţie alternativă „Step by Step”.
Programul „Step by Step” este acreditat ca alternativă de către Ministerul Educaţiei Naţionale
și Cercetării Științifice în conformitate cu aprobarea Consiliului pentru alternative nr. 10015 din
30 mai 1995.
În urma Convenţiei de parteneriat dintre C.E.D.P. şi Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 9003
din ianuarie 1998, alternativa educațională „Step by Step” se aplică în învăţământul public.
2. LEGISLAȚIE DE BAZĂ
Alternativa educațională „Step by Step” funcționează în baza următoarelor acte/norme
legislative:
• Legea Educației Naţionale nr. 1/2011;
• Legea nr. 53/2003 (actualizată în 2010);
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare și R.O.F.U.I.P.;
• O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011, Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
• Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
• Raportul ISJ Sălaj, privind starea învăţământului în judeţul Sălaj în anul şcolar 2017 - 2018;
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• Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj pentru anul şcolar 2018 - 2019;
• O.M.E.C.T.S. privind acordarea acreditării unităţilor de învăţământ de stat şi particulare iulie 2012;
• Ordinele, notele, notificările şi precizările și Buletinele Informative ale M.E.N.
3. PRIORITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL PLURALISMULUI
EDUCAŢIONAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
Priorităţile identificate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, în domeniul
pluralismului educaţional derivă din priorităţile din Planul managerial al ISJ Sălaj pentru anul
şcolar 2018 - 2019, stabilite de către echipa managerială:
• Implementarea cu prioritate a noutăţilor legislative specifice pluralismului educaţional:
a. identificarea elementelor de noutate în legislaţia şcolară, atât cele generale, cât mai cu seamă
cele care vizează pluralismul educaţional;
b. reconsiderarea demersului managerial şi didactic în contextul legislaţiei şcolare româneşti şi
europene;
• Fundamentarea ofertei educaţionale pentru învăţământul alternativ, pe baza nevoilor de
dezvoltare personală şi profesională a copiilor şi elevilor:
a. menținerea ofertei educaţionale în alternativa educațională „Step by Step” cel puțin pentru
învățământul primar;
b. propunerea unei noi alternative care să vizeze activitatea elevilor cu cerințe educative speciale
și/sau integrați într-un grad de handicap ușor, integrați în învățământul de masă;
• Identificarea metodelor şi mijloacelor adecvate pentru reducerea absenteismului şi
abandonului şcolar;
• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile administraţiei publice locale, cu agenţii economici
şi alţi factori interesaţi în educarea copiilor şi tinerilor, pentru sprijinirea pluralismului
educațional;
• Realizarea unor parteneriate educaţionale viabile şi eficiente cu autorităţile administraţiei
publice locale.
4. ȚINTELE STRATEGICE PROPUSE au fost:
• asigurarea şanselor egale în educaţia elevilor;
• acordarea de sprijin și consiliere unităţilor şcolare care au alternativa educațională „Step by
Step” pentru asigurarea calităţii în educaţie;
• asigurarea unei calităţi superioare a actului didactic în unităţile şcolare în care funcționează
alternativa educațională „Step by Step”;
• susținerea eficienței și profesionalismului în ceea ce priveşte resursa umană implicată în
alternativa educațională „Step by step” (elevi și dascăli);
• accentuarea dimensiunii educative şcolare şi extraşcolare pe tot parcursul studiului în
alternativa educațională;
• centrarea actului educațional pe resursa umană care trebuie formată (elevi din învățământul
primar).
5. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
La începutul anului școlar 2018 - 2019, situația privind numărul de clase și de elevi din
unitățile de învățământ din județul Sălaj în care se aplică alternativa educațională „Step by Step”,
singura la nivelul județului, se prezenta astfel:
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Limba
de
predare

Nr. de elevi pe clase „Step by step”
Nr
crt

Denumirea unităţii de
învăţământ

Şcoala
Gimnazială
„Iuliu Maniu” Zalău
Liceul Reformat
2.
„Wesselényi” Zalău
TOTAL
1.

Total
elevi

CP

Clasa I

Clasa
a II-a

Clasa
a III-a

Clasa
a IV-a

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr
clase

Nr.
elevi

Nr
cla
se

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

5/127

1

26

1

30

1

26

1

21

1

24

română

1/17

-

-

-

-

-

-

1

17

-

-

maghiară

6/144

1

26

1

30

1

26

2

38

1

24

Inspector școlar,
CÂMPEAN Zamfira
5.5 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA MATERNĂ
Educaţia cetăţeanului din perspectiva politicilor democratice, incluzive şi participative
reclamă regîndirea, reconceptualizarea şcolii, în corespundere cu finalitatea majoră a educaţiei: a
învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi este esențială în formarea tinerilor. Această componentă se
referă la deprinderea de a trăi împreună 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.
Obiective şi dimensiuni ale învăţământului în limba maternă (maghiară, slovacă, germană,
rromani):
▪ 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;
▪ Eficientizarea activităţii cadrelor, a comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice pe
disciplină;
▪ Creşterea calităţii serviciilor în educaţie prin formarea personalului didactic;
▪ 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;
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▪ 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
Rețeaua școlară în învățământul pentru minorități
Limba de predare
maghiară
germană
slovacă
rromani
Număr formațiuni
359
12
7
1
Număr copii/ elevi
6567
284
74
30
Studiul 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 două unități de învățământ: o grupă cu 10 elevi la clase gimnaziale și 12 elevi la
clase profesionale.
Studiul limbii materne rromani se realizează în Școala Gimnazială Nr.1 Pustă, Şcoala
Gimnazială „Lucian Blaga" Jibou, Școala Profesională Sâg, Şcoala Gimnazială "Petre Hossu"
Cheud și Școala Gimnazială Nr.1 Almașu de către 818 elevi din ciclul primar și gimnazial.
Asigurarea calităţii activităţii educaționale
Resurse umane
Cultivarea limbii și literaturii materne este fundamentată și dezvoltată în școală. Suntem
convinși, credem, că nivelul educației și performanța este determinată în mare măsură de
personalitatea dascălului, de pregătirea profesională și pedagogică al acestuia.
Formarea continuă și perfecţionarea profesională a cadrului didactic este necesară atât
datorită exploziei informaţionale urmată de schimbări continue, cât și datorită potenţialelor
pierderi cognitive. Numai printr-o reactualizare şi perfecţionare sistematică constantă a pregătirii
profesionale la un nivel înalt de performanţă, printr-o formare continuă se poate evita ceea ce se
numeşte plafonare profesională, rutină, pregătire slabă sau mediocră.
Toate cadrele didactice de limba și literatura maternă sunt profesori calificați cu excepția
a 4 persoane, absolvenți ai cursurilor de vară organizate anual de MEN Direcția Minorități,
încadrate ca și suplinitori necalificați la limba rromani. La învățământul gimnazial în limba
slovacă și germană sunt probleme în ceea ce privește predarea în limba maternă aunor discipline
(matematică, chimie, fizică…) din planul cadru.
Formarea iniţială a personalului didactic cuprinde o pregătire psihologică și o pregătire
pedagogică de bază, iar următorul pas este susţinera examenului de definitivare în învătământ.
Pregătirea de specialitate, metodică, psiho-pedagogie continuă prin examenul de grad didactic II
și examenul de gradul I.
Profesorii de limba maternă participă anual la cursuri de perfecţionare, grade didactice,
sau activităţi în comisii metodice, cercuri pedagogice, simpozioane ştiinţifice, întâlniri
pedagogice, reuniuni.
Sub coordonarea inspectorului de învățământ primar secția maghiară, cadrele didactice
din învățământul primar secția maghiară au organizat Simpozionul regional ”Trucuri de predare
în sprijinul aprofundării cunoștințelor” și împreună cu profesori din învățământul gimnazial au
participat la Proiectul educativ ”Zâmbet pentru zâmbet”, nominalizat în CAERI 2018.
Limba maternă rromani este predată de 8 profesori: 2 calificați și 6 necalificați cu studii
postliceale/universitare în alte domenii. La nivelul multor alte comunități se simte necesitatea
încadrării de profesori de limba rromani, gândindu-ne la faptul că un profesor bun veghează cu
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pricepere elevii săi în formarea lor ca temerari şi neobosiţi promotori ai neamului din care
se trag.
Un alt ajutor în școlarizarea copiilor rromi este mediatorul şcolar, persoană care are rolul de a:
➢ Facilita dialogul dintre şcoală, familie şi comunitate;
➢ Monitoriza copiii de vârstă preşcolară și şcolară care nu sunt înscrişi la grădiniţă/ școală şi a
sprijini familiile în demersurile necesare pentru înscrierea copiilor lor, de a găsi soluţii
pentru integrarea lor şcolară sau pentru accesul lor la programe alternative de educaţie;
➢ Identifica problemele educaţionale sau de altă natură ce ar putea afecta frecventarea şcolii,
pentru monitorizarea accesului copiilor la învăţământul obligatoriu;
Numărul mediatorilor școlari încadrați în sistemul educațional sălăjan este de 8, persoane
formate prin proiectul PHARE și cursuri de vară organizate de MEN-Direcția Minorități.
Unitățile școlare care beneficiază de acest ajutor sunt Almașu, Valcău de Sus, Cheud, Nușfalău,
Derșida, Sîg, Jibou și Dragu.
Eficienţa actului de predare este urmare a calităţii documentelor de proiectare (planificări
anuale, planificări semestriale, planificări pe unităţi de învăţare, planificarea activităţii
suplimentare). În realizarea proiectării didactice a fost respectat elementul central, şi anume
programa şcolară care stabileşte ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul actului didactic.
Unităţile de învăţare sunt proiectate coerent (din punct de vedere al obiectivelor vizate),
unitar (din punct de vedere al conţinutului), continuu (desfăşurată pe o perioadă de timp) şi sunt
finalizate prin evaluare. Proiectarea a ţinut seama de centrarea demersului didactic pe obiective,
competenţe (şi nu pe conţinuturi) acordându-se atenţie deosebită activităţilor de învăţare,
resurselor didactice şi metodelor de evaluare. Lecţiile inspectate au fost eficiente fiind orientate
nu numai de modul de interacţiune complexă a componentelor (în funcţie de tipul lecţiei) ci şi de
felul cum ele sunt integrate în procesul de învăţământ, ca sistem şi funcţionalitate.
Elevii sunt responsabili şi se implică în procesul instructiv-educativ, cei mai mulţi dintre
ei au deprinderi de învăţare eficientă şi gândesc logic, problematizat, poartă cu uşurinţă o
conversaţie, au deprinderi de muncă independentă şi în echipă şi se descurcă bine în sarcinile
indicate de profesori dau dovadă de autonomie în învăţare. Elevii au dovedit că au capacitatea de
a identifica, selecta, organiza, prelucra şi transmite informaţia, au manifestat iniţiativă, au
cooperat la activăţile pe grupe, au dovedit că înţeleg importanţa însuşirii metodelor de a învăţa
eficient.
Aspecte care necesită îmbunătăţire se direcționează spreevidenţierea clară a elementelor
de tratare diferenţiată a elevilor, în special a elementelor care vizează elevii cu nevoi speciale
(acolo unde este cazul) în proiectare şi căutarea metodelor eficiente pentru a creşte în rândul
elevilor a gradului de autonomie în învăţare. Rezolvarea vine de la eliminarea reticenţei unor
cadre didactice de a utiliza în activitatea la clasă a metodelor moderne centrate pe elevi şi
neancorarea acestora în tradiţionalismul care conduce la formalismul actului didactic.
Examene naționale
- Examenele Naționale pentru clasa a VIII-a.
La proba scrisă de Limba şi literatura maternă, absolvenții au obținut 3 note de 10 (zece),
respectiv câte unala Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, Liceul Tehnologic „PetriMor”
Nușfalău și Școala Gimnazială Nr. 1 Borla, procentele notelor peste 5 sunt 94, 41 % înainte de
contestații respectiv 94, 69% după contestaţii.

83

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

-Examen de Bacalaureat 2019
Note
Sub 5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99
10
Număr
9
38
71
1oo
72
90
6: Liceul Tehnologic „Gheorghe
note
Pop de Băsești”, Cehu Silvaniei-3,
Colegiul
Național
„Simion
Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei-1,
Colegiul Național „Silvania”
Zalău-1,
Liceul
Tehnologic
„Cserey-Goga” Crasna- 1
Rezultatele elevilor la etapa națională/ internațională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare:
Numele și prenumele
elevului

Cls.

Unitatea de
învățământ

Profesor
coordonator

Etapa
națională

Etapa
internațională

Olimpiada de LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ ”MIKES KELEMEN”
Școala Gimnazială
Vicsai Biborka
V
"Simion Bărnuțiu"
Zalău
Liceul Tehnologic
Kocsis Hanna Bella
VIII ”Cserey - Goga”
Crasna
Colegiul Național
Bogdán Ágnes
XI
”Silvania” Zalău
Olimpiada de : RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ
Nagy I.GY. AdriennȘcoala
Gimnazială
VII
Anett
Nr.1 Carastelec
Valiceak M. Denisa
Școala
Gimnazială
VIII
Martina
nr.1. Făgetu

I

P.special

Pataki Ida
Benkő
Annamária

M

Szabó
Katalin

III

Dobai Beáta
Muha Maria

I

I
III

Olimpiada de : ISTORIA ŞI TRADIŢIILE MINORITĂŢII MAGHIARE DIN ROMÂNIA
Simon Viktória-Diána
Barabás Tamás

VI

Boros Timea
Nae Olivér

VII

Şcoala Gimnazială
,,Gyulaffy László"
Cehu Silvaniei
Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu "
Zalău

Nagy Attila

M

Lóga Zsolt

I

Boda
Annamária

III

Fazakas
Tünde

II

Kulcsár Edit

II

Olimpiada de : RELIGIE REFORMATĂ
Dani C Hanga
Szilágyi Sára
Máté Anna- Bella

Scoala Gimnazială
VI
"Simion Barnutiu"
Zalău
Şcoala Gimnazială Nr.
VIII
1 Borla
XII Liceul Reformat
Teo "Wesselényi" Zalău
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Béres Márk Roland

XII
Teo

Nagy Hunor

IX

Kis-Juhász István

IX

Bányai Valéria

IX

Püsök
Henrietta
X
Katalin
Czéczei A. Tamás XII
Lóránd

Liceul Reformat
"Wesselényi" Zalău
Liceul Reformat
"Wesselényi" Zalău
Colegiul National
”Silvania” Zalău
Colegiul National
”Silvania” Zalău
Colegiul National
”Silvania” Zalău
Colegiul National
”Silvania” Zalău

Kulcsár Edit

M

Bara Erzsébet M
Tobias
Tamás
Tobias
Tamás
Tobias
Tamás
Tobias
Tamás

István
István
István
István

M
M
III
II

Concursul de Ortografie „SIMONYI ZSIGMOND”
Vicsai Biborka
Bartus Bíborka

Școala Gimnazială "S.
Pataki Ida
Bărnuțiu" Zalău
Gimnazială
VIII Școala
Vicsai Zsolt
Nr.1 Vîrșolț
V

M
M

Concursul de recitare BALADE ȘI BASME POPULARE „KRIZA JÁNOS”
Debreceni Máté

VII

Szabó Bernadett

VI

Școala Gimnazială
"Simion Bărnuțiu"
Zalău
Școala Gimnazială
Nr.1 Boghiș

Pataki Ida

I

Bogdán Ilona

III

Concursul de recitare „VIDÁM VERSEK VERSMONDÓ VERSENYE”
Debreceni Máté

VII

Școala Gimnazială
"Simion Bărnuțiu"
Zalău

Pataki Ida

M

Proiecte și activităţi extraşcolare
Pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor considerăm importantă participarea
lor la activităţi extracurriculare, extraşcolare organizate atât la nivelul şcolilor cât şi la nivel
judeţean:
• Concursul național de recitare „Atlantisz harangoz” pentru clasele IX-XII, 2019, ClujNapoca, jud. Cluj;
• Concurs de recitare ” Ady Endre”la Colegiul Naţional „Silvania” Zalău;
• Concursul Național Kányádi Sándor la Şcoala Gimnazială Vîrşolţ, la Şcoala Gimnazială
„Petri Mor” Nuşfalău, la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, la Școala
Gimnazială ”Ady Endre” Lompirt;
• Concurs de povestitor Benedek Elek de la Şcoala Gimnazială „Gyulaffy L.”Cehu
Silvaniei, Concurs de cântece populare maghiare - „Őszirózsa” Școala Gimnazială
„Báthory István" Șimleu Silvaniei.
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Activități cultural-artistice-literare prilejuite de: Ziua Dramei Maghiare Ziua Basmului
Popular Maghiar, Ziua Limbii Maghiare, Ziua Maghiarilor de pretutindeni, Zilei Culturii
Maghiare, Zilele Culturii Germane, MAIFEST.
Concursul de interpretare hazlie de la Şcoala Gimnazială „M.Eminescu” Zalău și nu în
ultimul rând Concursul național de teatru PADIF, Cehu Silvaniei.
Elevii din clasele primare s-au remarcat la 16 concursuri județene organizate în 16 unități
școlare diferite excelând prin diversitatea, calitatea și popularitatea acestora.
Şcoala poate deţine un rol major în păstrarea spiritului de libertate şi toleranţă al tinerei
generaţii. 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 unități de învățământ și instituții/ firme din 16
localități, cu concursul a 243 cadre didactice din 167 clase/ grupe și 2463 copii/elevi.numit
Zâmbet fermecat.
Integrarea copiilor şi tinerilor rromi în procesul instructiv educativ
Misiunea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, cu referire la problema accesului la
educaţie pentru grupurile dezavantajate, este aceea de a garanta şanse egale la educaţie şi
afirmare oricărui copil, dezvoltarea personalităţii sale a talentelor şi abilităţilor mintale şi fizice
la un potenţial maxim.
Viziunea se îndreaptă spre certificarea tuturor unităților de învăţământ preuniversitar din
reţeaua şcolară a judeţului Sălaj ca ŞCOALĂ INCLUZIVĂ adică:
• școală atractivă și deschisă către comunitate;
• instituţie care să aibă ca scop dezvoltarea prin educaţie a comunităţii;
• un observator al nevoilor educaţionale ale comunităţii, dar şi a pieţei muncii;
• un furnizor de servicii educaţionale către comunitate;
• şcoală care nu blochează accesul la educaţie a nici unui grup, nu limitează nivelul
de educaţie pentru nimeni, nu impune condiţii care lezează demnitatea umană.
Direcțiile de acțiune pentru respectarea misiunii și viziunii amintite mai sus, se
concretizează prin:
➢ Asigurarea accesului la educaţia de bază pentru toţi copiii, tinerii şi adulţii, prin programe
actualizate şi adaptate grupurilor ţintă printr-o politică coerentă şi prin mijloace adecvate;
➢ Cuprinderea integrală a preşcolarului în învăţământul preşcolar;
➢ Formarea tinerilor în spiritul educaţiei permanente, prin diversificarea şi extinderea ofertei
de educaţie printr-un parteneriat susţinut cu principalii actori ai proceselor educaţionale
(instituţii publice, societatea civilă, parteneri sociali, centre de resurse şi inovare);
➢ Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin educaţional personalizat pentru copiii cu CES,
orientare şcolară şi consiliere profesională
„Dezvoltarea încă din primele etape ale copilăriei influenţează perspectivele unui copil şi
oportunităţile pe care le va avea pentru restul vieţii," a afirmat dl. Sandor Karacsony, economist
în domeniul dezvoltării umane în cadrul Băncii Mondiale, „iar obiectivul propusei abordări a
întregului ciclu de viaţă este acela de a oferi oportunităţi egale următoarei generaţii de romi şi, în
acelaşi timp, de a spori nivelul bunăstării familiilor lor." Citatul reprodus este menit să sublinieze
importanța educației, a școlii, în viața fiecărui individ.
Studiind harta județului Sălaj și încercând să vizualizăm unitățile de învățământ cu număr
ridicat de copii romi, constatăm că acestea sunt: Școala Gimnzială Derșida, Școala Gimnazială
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„Lucian Blaga” Jibou, Școala Gimnzială nr. 1 Boghiş, Școala Gimnzială Tusa, Școala Gimnzială
nr.1 Dragu, Școala Gimnzială nr.1 Buciumi,Şcoala Gimnazială ”Petre Hossu” Cheud, Agrij,
Școala Gimnzială Pusta nr.2, Școala Gimnzială ”Horea” Şimleu Şilvaniei, Școala Gimnzială
Fildu de Mijloc, Școala Gimnzială nr.1 Almaşu, Școala Gimnzială nr.1 Valcău de Sus, Școala
Gimnzială nr.1 Românaşi, Școala Gimnzială „Sziksay Lajos” Şamşud, Școala Gimnzială „Petri
Mor” Nuşfalău, Școala Gimnzială nr.1 Ip, Școala Gimnzială „Vasile Munteanu” Poiana Blenchii,
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic nr.1 Surduc, dar și Şcoala cu
clasele I-IV Cheud 2.
Multe din problemele semnalate la unele școli, absențe/ abandon/ neșcolarizare/
repetenție/ nivel scăzut de cunoștințe sau chiar indisciplină, pot fi remediate cu ajutorul
mediatorilor școlari. Această necesitate este acută în cazul unor comunități cum ar fi Fildu de
Mijloc, Pusta Vale, Boghiș, Ileanda, Buciumi, Șamșud, Agrij, Românași dar și în alte instituții de
învățământ.
În ceea ce priveşte valorile abandonului şcolar, se constată că, în general, cele mai
ridicate rate ale abandonului şcolar din învăţământul primar sunt specifice băieţilor din mediul
urban, urmate de cele caracteristice fetelor din acelaşi mediu de rezidenţă. Analiza datelor
evidenţiază creşteri semnificative ale abandonului şcolar în gimnaziu, mai ales la fetele din
mediul rural. Studiile ne arată că din categoria factorilor şcolari asociaţi cu situaţia de risc de
abandon, au fost evidenţiate 5 situaţii: rezultate şcolare slabe (72,2%); absenteism ridicat
(47,6%); nefrecventarea grădiniţei (45,3%); participare scăzută la activităţi extracurriculare
(31,8%); dificultăţi de adaptare la ethosul şcolar (3-11%).
Analiza statistică a răspunsurilor cadrelor didactice privind factorii individuali care
determină riscul de abandon şcolar arată faptul că există o convergenţă a opiniilor actorilor
şcolari investigaţi. Absenteismul ridicat (generat, la rândul său de diferite tipuri de cauze, şi care
poate fi integrat, mai degrabă, în categoria factorilor şcolari), dificultăţile de învăţare precum şi
motivaţia redusă a elevilor pentru activităţile şcolare, reprezintă factorii menţionaţi cu cea mai
mare frecvenţă. Datele obţinute din partea cadrelor didactice privind factorii familiali şi socioeconomici pe care îi percep ca având rol important în producerea abandonului şcolar ne-au
permis identificarea a patru mari categorii: factori de natură socio-economică, atitudinea familiei
faţă de şcoală/educaţia copiilor, munca/activităţile lucrative în gospodărie şi/sau în afara acesteia
şi situaţia familială a elevului.
În reducerea factorilor negativi semnalați mai sus, se poate dovedi foarte utilă o politică
de înfiinţare, la nivelul şcolilor, a unor centre de învăţare permanentă (program de remediere),
care să permită, atât elevilor/copiilor, cât şi adulţilor, continuarea studiilor; consilierea în vederea
dezvoltării şi orientării şcolare, profesionale, personale şi/sau dezvoltarea unor competenţe şi
aptitudini necesare unei (mai bune) integrări socio-profesionale (lingvisti- ce, de comunicare, de
cooperare, de utilizare a calculatorului etc.). În egală măsură este nevoie de întărirea/susţinerea,
la nivelul elevilor şi a familiilor acestora. La nivelul factorilor şcolari, se demonstrează că
rezultatele şcolare slabe reprezintă o premisă importantă a riscului de abandon şcolar. Faptul că
un elev nu reuşeşte să atingă standardele impuse de şcoală nu este doar un rezultat al participării
sale la şcoală, ci şi o cauză care poate descuraja pe mulţi elevi să frecventeze şcoala.
Analizând rezultatele la învățătură se poate concluziona că acestea sunt scăzute. și
totodată se poate observa faptul că în unităţile şcolare unde s-au desfăşurat o serie de activităţi
remediale sau de susţinere cum ar fi: Şcoala după Şcoală, A doua şansă, Gradiniţe estivale sau
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alte forme de învăţământ alternative, standardul educaţional este mai ridicat înspre mediu,
procentul de absenteism şi abandon este mult mai scazut.
5.6 INTEGRAREA EUROPEANĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE, PROGRAME DE
COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
În anul şcolar 2018-2019, compartimentul de proiecte educaționale al Inspectoratului Școlar
Județean Sălaj și-a propus ca obiectiv general accesarea programelor europene de educație și
formare în sprijinul consolidării identității naționale și al îmbunătățirii calității și eficienței
educației la toate nivelele de învățământ din școlile sălăjene. Pentru realizarea acestuia a fost
aplicată o strategie centrată pe următoarele direcţii de acțiune:
INFORMARE:
➢ Consfătuirea județeană anuală cu responsabilii de proiecte (27.09.2018).
➢ Informare scrisă : Buletinul Informativ ”Școala sălăjeană” (2018, pag.50-51).
➢ Informare electronică : 3 Webinare ERASMUS+ : Educație școlară, Educația Adulților,VET
(04.01.2018, 08.01.2019), e-mail; site-ul ISJ Sălaj, Pagina de facebook: SJ Proiecte ;
➢ evenimente de informare în Campania TTM și concursul T-Shirt Design pentru un grup
țintă de 163 participanți, din 7 unități de învățământ: Școala Gimnazială ”Vasile Breban”
Crișeni, Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, Școala Gimnazială Nr.1 Agrij, Liceul
Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda, Școala Gimnazială Nr. 1 Zimbor și Școala Gimnazială Nr. 1
Sînmihaiu Almașului, înregistrate pe platforma Eurodesk:
FORMARE:
➢ Atelier ParteneriatE+ în colaborare cu ANPCDEFP, 25 de participanți,
➢ (22-24 noiembrie 2018);
➢ Conferința de valorizare „ Învaţă şi dă mai departe” organizată de ANPCDEFP, 2
participanți, Bucureşti, (1-2 noiembrie 2018);
➢ Consfătuirea naţională a inspectorilor școlari pentru proiecte organizată de MEN la
Drobeta Turnu-Severin (17-19.09.2018).
➢ CONSULTANȚĂ:
➢ Numărul consultanțelor acordate directorilor, responsabililor/coordonatorilor de proiecte a
fost de 29;
➢ Tematica consultanțelor a fost variată: tipuri e proiecte E+, surse online, găsire parteneri,
lansare proiecte de mobilitate Erasmus+, întocmire și avizare dosar de mobilități, completare
formulare de candidatură, selecție participanți la mobilitate buget, concursuri, Candidatură
Atelier ParteneriatE+.
➢
SCRIEREA DE PROIECTE:
Proiecte ERASMUS+ depuse la termenul limită 05.02.2019
Nr.
Număr de
Unitatea de învățământ
Titlul proiectului
Valoare
crt.
referință
grant
1.
2019-1-RO01- Colegiul Tehnic "Iuliu
Turn off bullying!
Aprobat
KA101Maniu" Șimleu Silvaniei
18,140.00
062332
2.
2019-1-RO01- Colegiul Național
Performanţe europene
Aprobat
KA101"Silvania" Zalău
prin metode inovative
5,470.00
062550
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3.

4.

5.

2019-1-RO01KA101061705
2019-1-RO01KA101062615
019-1-RO01KA101061873

Liceul cu Program Sportiv
"Avram Iancu"
Scoala Gimnaziala
”Silvania” ȘimleuSilvaniei
Școala Gimnazială ”Iuliu
Maniu” Zalau

Educația - șansa mea
pentru o viață mai
bună
Educatie+ pentru o
scoală europeană
Dezvoltarea
competentelor pentru
educatie incluziva si
prevenirea
abandonului scolar
Promoting a
Crosscurricular
Teaching Approach
Diferiți, dar egali
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20,115.00

28,710.00

25,020.00

2019-1-RO01- Colegiul Național ”
KA101Simion Bărnutiu” Șimleu36,425.00
062338
Silvaniei
7.
2019-1-RO01- Școala Gimnazială Nr 1 Ip
KA10127,385.00
061541
8.
2019-1-RO01- Liceul Teoretic ”Ion
Acces la succes
KA101Agârbiceanu” Jibou
27,850.00
062596
DOMENIUL Formare profesională (VET), acțiunea KA1
Nr. Număr
de Unitatea de învățământ
Titlul proiectului
crt. referință
1.
2019-1-RO01- Liceul Pedagogic
Creative and Inclusive Aprobat
KA102”Gheorghe Sincai” Zalău
Educational Approach 91,930.00
062685
DOMENIUL Educație școlară, acțiunea KA2-Schimb interșcolar
Nr.
Număr de
Unitatea de
Titlul
Rol
Grant
crt.
referință
învățământ
proiectului
1.
2019-1-RO01Liceul Tehnologic
Click on e-CLI Coord.
Aprobat
KA229-063080
”Octavian Goga”
1108,865
Jibou
2.
2019-1-RO01Liceul Tehnologic Reading For Life Coord.
Aprobat
KA229-063065
„Octavian Goga”
150,730
Jibou
3.
2019-1-TR01-KA| Scoala Gimnaziala Happy School
ParteAprobat
229-077378_4
”Lucian
Blaga” Has Happy
ner
20.032
jibou
Students
6.

IMPLEMENTARE PROIECTE:
➢ Proiecte ERASMUS+ implementate de ISJ Sălaj
Titlul proiectului : ”Mobilités pour l'amélioration du climat scolaire (MAX)”
Beneficiar: Academie de Créteil, Franța
Partener : ISJ Sălaj
Perioada: 22-26 octombrie 2018
Unități de învățământ implicate ca școli resurse de bune practici: Şcoala Gimnazială „Lucian
Blaga” Jibou, Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou, Școala Gimnazială ”Marcus Aurelius”
Creaca, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, Școala Gimnazială ”Porolissum” Zalău,
Grădinița cu program prelungit ”Ion Creangă” Zalău.
http://www.isjsalaj.ro/proiecte/Resume_Projet_Erasmus+_MAX-fr-eng.pdf
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http://www.isjsalaj.ro/proiecte/Proiect_ERASMUS+_KA1-Lamelioration_du_climat_scolaire.pdf
➢
Proiecte ERASMUS+ în școli: În anul școlar 2018-2019 au fost finanțate
implementate un număr total de 8 proiecte noi în 11 unități școlare.
DOMENIUL Educație școlară, acțiunea KA1
Nr.
Unitatea de învățământ
Titlul proiectului
ID
crt.
aplicație
1.
Școala Gimnazială "Corneliu Crede. Privește. Învată. Ajută
1452663
Coposu" Zalău
2.
Școala Gimnazială Nr 1 Ip
Pasi mărunți, oportunități mari
1454955
DOMENIUL Formare profesională (VET), acțiunea KA1
Nr.
Număr de
Unitatea de învățământ
Titlul proiectului
ID
crt.
referință
aplicație
2.
2018-1-RO01Liceul Tehnologic "Ioan Oportunități de instruire 1452667
KA102-048107
Ossian” Șimleu Silvaniei în
exploatarea
automobilului
pentru
mecanicii auto prin
programul Erasmus+
3.
2018-1-RO01Liceul Tehnologic Nr.1
Noi și Erasmus+ pentru 1457096
KA102-048394
Nusfalău în consorțiu
un viitor mai bun!
cu: Liceul Tehnologic
”Cserey-Goga” Crasna,
Liceul
Tehnologic”Ioachim
Pop” Ileanda, Liceul
Tehnologic ”Liviu
Rebreanu” Hida
DOMENIUL Educație școlară, acțiunea KA2-Schimb interșcolar
Nr.
Număr de
Unitatea de
Titlul proiectului
Grant
crt.
referință
învățământ
1.
2018-1-RO01Liceul Tehnologic
Healthy Mind, Body and KA229-049263
„Octavian Goga”
Lifestyle
Jibou
2.
2018-1-EL01Scoala Gimnazială
School is the Flame
33804,00
KA229-047858_4 „Lucian Blaga” Jibou
3.
2018-1-IT02Scoala Gimnaziala
START UP!–Boost your 29453,00
KA229-048604_4 ”Porolissum” Zalău
entrepreneurial spirit early
on
4.
2018-1-UK01Gradinita cu PP ”Ion Let's Fly High in Europe
15660,00
KA229-047969_2 Creangă” Zalău

și

PROIECTE eTWINNING : În anul școlar 2018-2019 în județul Sălaj s-au derulat un număr de
149 proiecte în 127 de unități școlare cu participarea unui număr total de 395 cadre didactice,
dintre acestea, 23 fiind înscrise după 1 septembrie 2018.
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PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE):
În județul Sălaj, proiectele din cadrul programului ROSE au fost depuse conform graficului și s-au
derulat în 12 licee:
Nr.
Unitatea de învățământ
Denumire proiect
Tip
crt.
grant
1.
Liceul Tehnologic nr.1 Gîlgău
Elevi, dascăli și comunitate,
mic
împreună pentru viitor
2.
Colegiul Național ”Simion
O nouă șansă spre universitate
mediu
Bărnuțiu” Șimleul Silvaniei
3.
Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop
Împreună pentru un viitor de
mediu
de Băsești” Cehu Silvaniei
succes.
4.
Liceul Teoretic ”Ion Agârbiceanu” Împreună, elevi, profesori și
mic
Jibou
părinți spre performanță
5.
Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop”
Ne străduim împreună pentru un
mediu
Ileanda
viitor mai bun
6.
Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian
Ne pregătim pentru viitorul
mediu
”Șimleu-Silvaniei
nostru!
7.
Liceul cu Program Sportiv "Avram
mic
Iancu" Zalău
Privind spre viitor
8.
Liceul Reformat ”Wesselenyi”
Proiect privind Învățământul
mic
Zalău
Secundar (ROSE)
9.
Seriozitatea, munca, ambiția,
Liceul Tehnologic ”Voievodul
reușita și toleranța – viitor
mare
Gelu” Zalău
garantat (SMART-VG)
10.
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Împreună construim cariere
mediu
11.
Împreună pentru un viitor mai
mic
Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalău
bun
12.
Liceul Tehnologic ”Liviu
Liviu Rebreanu Hida - promotor
mic
Rebreanu” Hida
al învățării creative și recreative

PROIECTE DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN (POCU/SEE): În anul școlar 2018-2019 au
fost derulate un număr total de 5 proiecte:
Nr.
Unitatea de învățământ
Număr de
Titlul proiectului
Rolul în
Crt.
identificare
proiect
proiect
1.
Școala Gimnazială ”Traian POCU/18/4.1/
Traisarel demno
Partener
Crețu” Năpradea
10.20.39
anda CHEUD
2.
Școala Gimnazială ”Lucian POCU/18/4.1/
Abordare integrată a Partener
Blaga” Jibou
101910
sărăciei și
excluziunii sociale
în beneficiul întregii
comunități
3.
Liceul Tehnologic
POCU/20/4.2/
Servicii
Partener
”Octavian Goga” Jibou
10.22.23
comunitarepentru o
viață de calitate
4.
Liceul Tehnologic ”Cserey- POCU/74/6/
Soliții inovative și
Partener
Goga” Crasna
18/10.64.14
integrate în educție
asociat
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pentru copii, părinți
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DISEMINARE:
o Actualizarea rubricii bune practici în educație pe site-ul ISJ Sălaj
o www.isj.ro
o http://www.isjsalaj.ro/index.php?opcio=bune_practici
o Organizarea Conferinței județene de valorizare Erasmus+ VET - 14.11.2018
o http://www.isjsalaj.ro/bune_practici/Conferinta_judeteana_VET_2018.pdf
o Actualizarea paginii de facebook https://www.facebook.com/sj.proiecte.7
o Articole și comunicate de presă:
o http://www.magazinsalajean.ro/invatamant/scoala-gimnaziala-silvania-din-simleu-a-primittitlul-de- scoala-europeana
o https://www.etwinning.net/…/rec…/etwinning-school-labels.htm...
o https://etwinning.ro/castigatori-premiile-nationale-etwinning-2018/
o http://www.isjsalaj.ro/comunicate_presa/Comunicat_de_presa_M4E_2019.pdf
o Mobilizarea echipelor de proiecte din școli pentru diseminarea rezultatelor învățării și a
produselor proiectelor în cadrul unor evenimente organizate la nivel județean: Cercul pedagogic
al directorilor de gimnazii-centrul metodic Zalău, Jebucu, 20.05.2019; Cercul pedagogic al
profesorilor de istorie/gimnaziu, Românași, 20.05.2019 ; Work-shop în cadrul Cercului
pedagogic al educatoarelor din bazinul Șimleu-Silvaniei, 07.05.2019; Transfer de bune practici
la Cercul pedagogic zonal, Matematică, 24.04.2019 ; Prezentare de produse finale la Concursul
”Made for Europe”, etapa județeană, 26.03.2019 și național, articolul despre Proiectul
Erasmus+ „Noi și Erasmus+ pentru un viitor mai bun” derulat în consorțiu VET, coordonat de
Liceul Tehnologic ”Petri Mor” Nușfalău, publicat în Newsletterul AN din iulie 2019.
o Participarea reprezentanților județului la concursurile specifice ”Școală Europeană” și ”Made
for Europe”, 2019.
MONITORIZARE: Monitorizarea proiectelor s-a realizat prin:
➢ Întocmirea graficului de monitorizare a proiectelor ;
➢ Vizite de monitorizare în școli;
➢ Discuții/reuniuni cu echipa de proiect;
➢ Asistentă la o activitate cu elevii la Liceul Tehnologic ”Gheorghe Pop de Băsești” CehuSilvaniei (04.02.2019) ;
➢ Observarea promovării/diseminării proiectelor în presa locală, la cercurile pedagogice ;
➢ Participare la selecția participanților și lansări de proiecte Erasmus+ în școlile: Școala
Gimnazială Nr 1 Ip, Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău, Școala Gimnazială
”Porolissum” Zalău, Liceul Tehnologic ”Ioachim Pop” Ileanda, Liceul Tehnologic ”Liviu
Rebreanu” Hida ;
➢ Studierea și avizarea dosarelor de mobilitate;
➢ Aplicarea de chestionare directorilor/participanților la mobilități;
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➢ Vizitarea site-urilor cu materiale de promovare ale proiectelor, poze de la activități, feedback din partea coordonatorilor/participanților, prezentări PPT ale proiectelor, postarea
fișelor cu bune practici pe site-ul ISJ Sălaj.
➢ Propunerea proiectelor ca exemple de bune practici către ANPCDEFP.
Nr.
Nume institutie vizitată
Titlul proiectului
Tipul
Data vizitei
crt.
proiectului
1.
Colegiul Tehnic ”Octavian
”Outdoor Learning- Erasmus+
21.01.2019
Goga” Jibou
Real Learning”
KA2
2.
Școala Gimnazială ”Lucian
”MMAOr Magic
Erasmus+
21.01.2019
Blaga” Jibou
Maths Around
KA2
Time”
3.
Liceul Tehnologic
Noi oferim ca
Erasmus+,
04.02.2019
”Gheorghe Pop de Băsești”
rezultate competența KA1, VET
Cehu-Silvaniei
4.
Școala Gimnazială
Start Up!Boost Your Erasmus+
13.06.2019
”Porolissum” Zalău
Entrepreneurial
KA2, schimb
Spirit Early on!
interșcolar
5.
Școala Gimnazială ”Lucian
”MMA or Magic
Erasmus+
18.06.2019
Blaga” Jibou
Maths Around
KA2, schimb
Time”
interșcolar
6.
Școala Gimnazială ”Corneliu ”Crede.Privește.
Erasmus+,
29.06.2019
Coposu” Zalău
Învață. Ajută”
KA1
7.
Școala Gimnazială Nr.1 Ip
Pași mărunți,
Erasmus+,
28.06.2019
oportunități mari
KA1
VALORIZARE:
➢ Zilele Erasmus+ la care au participat un număr total de 560 elevi și profesori (12-13
octombrie 2018),
➢ Concursuri și compeții județene:
➢ Concursul Național ”MADE FOR EUROPE”
Nr.
Unitatea de
Premiul
Profesor
Proiectul
Elev
crt.
învățământ
coordonator
Liceul Tehnologic
Premiul I
Equal, but Different
Sarca Roberta
1.
”Petri Mor”
Moisi Mirela
by Tradition
Ioana
Nușfalău
Premiul II
Gorgan
Laurențiu,
Liceul Tehnologic Quality
European
Ardelean Flavia
2.
Kovacs
Nr.1 Sărmășag
Practice for VET
Adriana
Krisztian,
Rostaș Daniel
Școala Gimnazială
Premiul III
Szőllősi
Hari
Tünde
3.
”Simion Bărnuțiu” Heted hét határon túl
Brigitta,
Hajnalka
Zalău
Nagy Zsanett
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➢ Olimpiada națională de argumentare și gândire critică ”TINERII DEZBAT”
Licee participante: 7, Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalău, Liceul Ortodox ”Sfântul
Nicolae” Zalău, Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu-Silvaniei, Liceul Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Hida, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” Șimleu-Silvaniei, Colegiul Național
”Silvania” Zalău, Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.
Echipaje -10 din care Avansați- 4, Începători- 6.
SECȚIUNEA
PREMIUL
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ECHIPE
/ Premiul I
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Începători
Premiul II
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu-Silvaniei
Premiul III
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Mențiune
Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău
ECHIPE/
Premiul I
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Avansați
Premiul II
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida
Premiul III
Colegiul Național „Silvania„ Zalău
Mențiune
Colegiul Tehnic ”Iuliu Maniu” Șimleu-Silvaniei
INDIVIDUAL/
Premiul I
Colegiul Tehnic”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Începători
Premiul II
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Premiul III
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Mențiune
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
INDIVIDUAL/
Premiul I
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Avansați
Premiul II
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău
Premiul III
Colegiul Național „Silvania„ Zalău
Mențiune
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida
Județul Sălaj a fost reprezentat la faza națională, 08-13.07.2019, Piatra-Neamț de echipele de la
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău.
➢ Concursuri și compeții naționale:
Nr.
Concursul/Competiția
Premiul/Titlul
Unitatea de învățământ
crt.
premiată
1.
ȘCOALA EUROPEANĂ
ȘCOALĂ
Școala
Gimnazială
EUROPEANĂ
”Silvania” Șimleu-Silvaniei
2.
ȘCOALA ETWINNING
ȘCOALĂ
Școala Gimnazială Nr.1
eTWINNING
Vârșolț
Liceul
Tehnologic
”Octavian Goga” Jibou
3.
PREMIILE ETWINNING PREMIUL III
ROMÂNIA 2018 ;
Liceul
Tehnologic
Proiecte
eTwinning
și
”Octavian Goga” Jibou
Erasmus+/KA2
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Liceul Tehnologic ”Petri
Mor” Nușfalău
Liceul Tehnologic Nr.1
Sărmășag

5.7 ACTIVITATEA EDUCATIVĂ NON-FORMALĂ ȘI INFORMALĂ
Activități educative școlare și extrașcolare
Sectorul activităților non-formale și informale este definit de existența relațiilor continue
și permanente de interdependență între cele două forme ale educației, contribuind la formarea
personalității elevilor, dar și la dezvoltarea sustenabilă a societății, prin stabilirea raportului de
intercondiționare.
Ofertele educaţionale ale unităţilor de învăţământ din domeniul activităţii educative
școlare și extraşcolare au fost eterogene și axate pe o serie de componente precum: învăţarea prin
acţiune, activități de voluntariat, învățare experiențială, dezvoltarea abilităților socio-emoționale
etc.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară este caracterizată de sfera largă a contextelor
în care poate fi dezvoltată și organizată. Rezultatele cantitative și calitative din anul școlar 20182019 indică importanța și impactul educației non-formale și informale.
Activităţile şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare care s-au desfăşurat, în anul
şcolar 2018-2019, în unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj au avut ca tematică: prevenirea
consumului de droguri, prevenirea traficului de persoane, măsuri de sprijin acordate copiilor cu
părinți plecați la muncă în străinătate, prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, măsuri
pentru creşterea siguranţei elevilor în şcoală, dezvoltare personală, învățarea prin experiență etc.
ACTIVITĂȚI ŞI PROIECTE DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
TIPURI DE ACTIVITĂȚI
ȘI PROIECTE
Proiecte şi activități de prevenire a
consumului de droguri
Proiecte şi activități de prevenire a
traficului de persoane
Proiecte şi activități cu tema:
măsurile de sprijin acordate
copiilor cu părinți plecați la muncă
în străinătate
Proiecte și activități pentru
prevenirea și combaterea violenței
în mediul școlar
Alte
proiecte
și
activități
desfăşurate în funcţie de profilurile
şi nevoile unităţilor de învăţământ
Total

SEMESTRUL
I

SEMESTRUL
AL II-LEA

78

51

68

49

TOTAL
AN ȘCOLAR
2018-2019
129
117
95

52

43

82

65

147

373
233

140

513

348

861
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Parteneriate ale unităților de învățământ realizate în vederea creșterii calității serviciilor
educaționale furnizate
Parteneriate
Parteneriate
Parteneriate
Școală- Familie
Școală și alte instituții
Școală și ONG-uri
73
239
130
Concursuri naţionale:
Concursul Național de Proiecte ale Consiliului de Elevi, ediția a XIX-a, etapa naţională,
Premiul al III-lea, Ilieş Cătălin.
Concursul Național cu tematică de protecție civilă, „Cu viața mea apăr viața“, Locul I,
etapa județeană, Şcoala Gimnazială „Silvania Șimleu Silvaniei (gimnaziu), Liceul Teoretic
„Ion Agârbiceanu“ Jibou (liceu), participare la etapa interjudeţeană.
Concursului Național „Prietenii Pompierilor“, Premiul I, etapa judeţeană, Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Românaşi.
Concursul Naţional de Proiecte Antidrog „Împreună”, Premiul I, etapa judeţeană, echipajul
format din elevii: Țicle Paula, Șandor Gabriel, Olar-Pop Alexandru, Boldea Alexandra din clasa
a X-a de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, participare la etapa naţională.
Concursul Național „Alege! Este dreptul tău!”, participare la etapa națională/ regiune (SJ,
BN, CJ), eleva Egri Anamaria, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian“ Zalău, eleva Ardelean
Crina, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“ Şimleu Silvaniei.
Activități extraşcolare naţionale, regionale, interjudeţene, judeţene, desfăşurate la
iniţiativa unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Sălaj
În anul școlar 2018-2019 s-au desfășurat activități educative, proiecte educaționale,
concursuri, competiții, festivaluri și simpozioane pe teme ale educației complementare, având ca
beneficiari direcți elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Sălaj.
STATISTICA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE, REGIONALE,
INTERJUDEȚENE ȘI JUDEŢENE: CAEN, CAER, CAERI ȘI CAEJ ÎN ANUL ŞCOLAR 20182019

CAEN

CAERI/CAER

CAEJ

FINANŢATE
NEFINANŢATE

3
38
51
6
9
TOTAL PROIECTE ÎNSCRISE ÎN CAEN, CAER, CAERI, CAEJ- 98
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Situația premiilor obținute în urma participării la concursurile din CAEJ, CAERI, CAER,
CAEN, CAENI inițiate de unitățile de învățământ din județul Sălaj și de alte unități de
învățământ din România
CALENDARUL
Premiul
Premiul
Premiul
Mențiuni
I
al II-lea
al III-lea
CAEJ 2019

512

434

392

357

CAERI/
CAER

884

563

325

233

CAEN

932

547

497

406

CAENI

170

82

42

41

I. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAŢIONALE FINANȚATE DE CĂTRE M.E.N.
– 2019
Nr.
Loc de
Denumirea proiectului
Perioada
Organizator
crt.
desfășurare
Festivalul internaţional „La
Clubul Copiilor
1.
februarie - iulie
Șimleu Silvaniei
fântâna dorului”
Șimleu Silvaniei
Festivalul internaţional de
folclor și meșteșuguri
Clubul Copiilor
2.
octombrie - august
Jibou
tradiționale „Someș,
Jibou
cântecele tale”
Colegiul Tehnic
Festivalul-concurs naţional
3.
octombrie - iunie
„Alessandr Papiu
Zalău
„Petale-n vânt”
Ilarian”Zalău
II. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAŢIONALE FĂRĂ FINANȚARE M.E.N 2019
Loc de
Nr.
Denumirea proiectului
Perioada
Organizator
desfășurare
Inspectoratul Școlar
1.
Festivalul Naţional al Științei ianuarie- iulie 2019
Zalău
Județean Sălaj
Concursul naţional de
Centrul Județean de
consiliere școlară prin
Resurse și de
2.
octombrie - mai
Zalău
artterapie „Exprimă-te
Asistență
liber!”
Educațională Sălaj
Festivalul naţional „Tinere
Clubul Copiilor
3.
ianuarie - iunie
Șimleu Silvaniei
Speranțe”
Șimleu Silvaniei
Concursul de interpretare
Liceul de Artă „Ioan
4.
vocal-instrumentală „Viva la octombrie - iunie
Zalău
Sima” Zalău
Musica”
Concursul naţional de
Palatul Copiilor
5.
ecologie, dendrologie și
octombrie - iunie
Zalău
Zalău
protecția mediului
Școala Gimnazială
Concursul naţional de
6.
septembrie - august „Silvania” Șimleu
Șimleu Silvaniei
matematică „Teodor Topan”
Silvaniei
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III. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE FĂRĂ
FINANȚARE M.E.N - 2019
Nr. crt.
Denumirea proiectului
Perioada de
Domeniul
Organizator
desfășurare
1.
Concurs de creație artisticoCultural artistic - arte Școala Gimnazială
plastică și literatură „Simfonia
ianuarie - iunie
vizuale
Nr. 1 Plopiș
primăverii”
2.
Concurs interjudețean
Cultural artistic - arte Grădinița cu P.P. Nr.
ianuarie - iunie
„Mărțișoare, mărțișoare”
vizuale
5 Zalău
3.
Concurs interjudețean „Zâmbet
Cultural artistic - arte Școala Gimnazială
octombrie - Iunie
de copil”
vizuale
Nr. 1 Pericei
4.
Școala Gimnazială
Concurs regional „Despre
Cultural artistic - arte
noiembrie - iunie
„Mihai Eminescu”
oameni”
vizuale
Zalău
5.
Școala Gimnazială
Concurs regional „Din suflet
Cultural artistic - arte
octombrie - mai
„Silvania” Șimleu
pentru, mama!”
vizuale
Silvaniei
6.
Concurs regional „Lumina
Cultural artistic - arte Grădinița cu P.P.
ianuarie - iunie
Învierii”
vizuale
„Voinicel” Zalău
7.
Concurs regional „Orașul
Cultural artistic - arte Școala Gimnazială
noiembrie - iunie
viitorului”
vizuale
„Iuliu Maniu” Zalău
8.
Concurs regional „Oriunde și
Cultural artistic - arte Grădinița cu P.P. Nr.
ianuarie - iunie
oricând, prieteni”
vizuale
5 Zalău
9.
Concurs regional „Simfonia
Cultural artistic - arte Grădinița cu P.P. Nr.
februarie - iulie
primăverii”
vizuale
3 Șimleu Silvaniei
10. Concurs regional „Toamna- un
Cultural artistic - arte Grădinița cu P.P. Nr.
octombrie - martie
cântec în culoare”
vizuale
3 Șimleu Silvaniei
11.
Școala Gimnazială
Concurs regional „Album de
Cultural artistic noiembrie - mai
„Silvania” Șimleu
familie”
culturi şi civilizaţii
Silvaniei
12. Concurs regional „Europa
Cultural artistic Clubul Copiilor
ianuarie - iunie
unită-europa noastră”
culturi şi civilizaţii
Cehu Silvaniei
13. Concurs regional
Cultural artistic Liceul Pedagogic
„Interculturalitate și
septembrie - iunie
culturi şi civilizaţii
„Gh. Șincai” Zalău
intertextualitate”
14. Concurs regional „Schimbarea
Cultural artistic Colegiul Tehnic „Al.
septembrie - iunie
e în noi”
culturi şi civilizaţii
Papiu Ilarian” Zalău
15.
Cultural artistic Grădinița cu P.P.
Concurs regional „Magia
noiembrie - iunie
folclor, tradiţii,
„Piticot” Cehu
măștilor”
obiceiuri
Silvaniei
16.
Cultural artistic Grădinița cu P.P. Nr.
Concurs regional „Ouă hazlii”
ianuarie - iunie
folclor, tradiţii,
1 Zalău
obiceiuri
17.
Cultural artistic Grădinița cu P.P.
Concurs regional „Sărbătoarea
noiembrie - iunie
folclor, tradiţii,
„Piticot” Cehu
paștelui prin ochi de copil”
obiceiuri
Silvaniei
18.
Cultural artistic Festival regional „Răsună,
Școala Gimnazială
septembrie - mai
folclor, tradiţii,
mândru răsună...”
nr. 1 Plopiș
obiceiuri
19. Festival regional „Revenirea la
Cultural artistic decembrie Liceul Tehnologic
tradițiile românești prin artă și
folclor, tradiţii,
septembrie
Nr. 1 Surduc
meșteșug”
obiceiuri
Cultural artistic 20. Festival regional „Și eu trăiesc
Grădinița cu P.P. Nr.
folclor, tradiţii,
noiembrie - iunie
alături de tine”
1 Zalău
obiceiuri
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martie - mai

Cultural artistic literatură

noiembrie - iunie

Cultural artistic literatură

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr.12 Zalău
Școala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de Jos

ianuarie - decembrie

Cultural artistic literatură

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Sărmășag

septembrie - August

Cultural artistic muzică

Concurs regional „Ecoadolescenții, eco-teens”

noiembrie - mai

Ecologie şi protecţia
mediului

Concurs regional „Pământul e
în mâinile tale”

Noiembrie - iulie

Ecologie şi protecţia
mediului

Școala Gimnazială
Nr. 1 Marca
Liceul
Tehologic„Voievod
Gelu” Zalău
Școala Gimnazială
„Silvania” Șimleu
Silvaniei

Concurs regional „Ziua
pământului - să păstrăm natura
vie!”

Noiembrie - iunie

Ecologie şi protecţia
mediului

21.
Concurs „În lumea poveștilor”
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Concurs regional „Avem o
tradiție care nu trebuie uitată”
Concurs regional de recitare și
desen „În amintirea lui ady
endre”
Concurs regional „Elevii au
talent„

Concurs regional „A.B.C.-ul
sănătății”

octombrie - Iunie

Concurs regional „Nu-ți frânge
zborul!”

septembrie - iunie

Proiect educativ interjudețean
„Copilul de azi, meseriașul de
mâine”
Proiect educativ regional
„Împreună în diversitate și
multiculturalitate”
Proiect educativ regional
„Muncești , dăruiești, oferi
căldură”
Proiect educativ regional
„Zâmbet pentru zâmbet”

Noiembrie - iunie

octombrie - august
Noiembrie octombrie
Noiembrie - iunie

Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile
Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile
Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile
Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile
Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile
Educaţie civică,
voluntariat, proiecte
caritabile

34.
Concurs regional tenis de masă
„Tinere speranțe”
35.
36.

37.

38.

Concurs regional „Știința
pentru toți”
Simpozion regional
„Învățământ de calitate în
școala românească”
Concurs regional „Firma de
exercițiu, o rampă de lansare în
carieră”
Festival regional „Festivalul
Ideilor Creative”

decembrie - iunie

Sportiv

octombrie - aprilie

Științific

ianuarie - iunie

Ştiinţific

noiembrie - mai

Tehnic

noiembrie - august

Tehnic

Școala Gimnazială
Nr. 1 Aghireș
Grădinița cu P.P. Nr.
2 Șimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic „Al.
Papiu Ilarian” Zalău/
CJRAE Sălaj
Grădinița cu P.P. Nr.
12 Zalău
Școala Gimnazială
Nr. 1 Pericei
Liceul Tehnologic
Nr. 1 Surduc
Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj
Palatul Copiilor
Zalău/Clubul
Copiilor Cehu
Silvaniei
Școala Gimnazială
Nr. 1 Panic
Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă
Șimleu Silvaniei
Colegiul Tehnic
„Alexandru Papiu
Ilarian”Zalău
Colegiul Tehnic
„Iuliu Maniu”
Șimleu Silvaniei

La nivelul unității de învățământ, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este
manageriată de coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
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Acțiunile în care au fost implicați coordonatorii pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare sunt extreme de numeroase.
Dintre acestea pot fi exemplificate:
• Săptămâna Educației Globale cu tema „Lumea se schimbă!Noi?” în perioada 20-25 noiembrie
2018.
Beneficiarii acțiunilor au fost 5800 de elevi, 350 de profesori și părinți, iar rezultatele
cantitative au constat în: dublarea numărului de elevi și cadre didactice implicate în organizarea
și desfășurarea activităților, față de anii anteriori, desfășurarea a peste 400 de activități în
unitățile de învățământ din județul Sălaj, participarea unui număr impresionant de părinţi în
cadrul activităţilor. Rezultatele calitative au fost: atingerea obiectivelor propuse prin activitățile
desfășurate, creșterea gradului de implicare a elevilor în luarea deciziilor, îmbunătăţirea relaţiilor
existente la nivelul unităţilor de învățământ între categoriile de beneficiari implicaţi în acţiune,
stabilirea unor relaţii de prietenie între elevi, conştientizarea importanţei protejării planetei în
calea dezvoltării accelerate din toate domeniile, îmbrățișarea muncii asistate de noile tehnologii.
• Organizarea activităților pentru „ Ziua internaţională a educaţiei”, 5 octombrie 2018
La nivelul județului Sălaj s-au desfășurat un număr de 203 activități specifice și au constat în:
ateliere de artă, expoziții, jocuri didactice, dezbateri, concursuri și demonstrații de navomodele,
carturi, etc.;
• Mobilizarea voluntarilor pentru acțiunile din cadrul „World Cleanup Day” din 15 septembrie
2018, mișcare civică în care s-au implicat 25 de unități de învățământ;
• Planificarea activităților de educație juridică la nivelul unităților de învățământ, efectuate de
procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj și unitățile subordonate, în perioadele 812 octombrie 2018 și 25- 29.03. 2019;
• Implicarea în desfășurarea Campaniei „Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!” în
lunile septembrie, octombrie 2018;
• Implementarea la nivelul unităților de învățământ a initiativei „Worlds Largest Lesson” în
perioada 24 septembrie- 20 noiembrie 2018;
• Participare la cursurile din domeniul prevenirii consumului de droguri în mediul școlar, din
oferta educațională a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj;
• Organizarea activităților specifice „Săptămânii Europene a alfabetizării media” în perioada
18-22 martie 2019;
• Coordonarea activităților din cadrul Programului național „Școala altfel”, ca membru în
echipa de coordonare a unității, conform art. 16 din OMENCS NR. 5034/2016.
Implementarea Programului național „Școala altfel”
În unitățile de învățământ din județul Sălaj, Programul național „Școala altfel” s-a
desfășurat conform O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei de
organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”, anexei la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016.
Planificarea s-a realizat la decizia unităților de învățământ, în perioada 1 octombrie 2018- 31 mai
2019, conform art. 5 din O.M.E.N. nr. 3.220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019.
Conform Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel”, activitățile
proiectate au avut ca scop dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale
în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Activitățile educaționale propuse au avut la bază interesele
şi opţiunile elevilor și au fost axate pe una sau mai multe dintre următoarele direcții:
transdisciplinaritate, experiențiale/de învățare prin experiență, proiectate în parteneriat cu elevi,
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părinți, instituții, organizații non-guvernamentale și/sau operatori economici, inovatoare pentru
contextul în care sunt derulate, bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din
domeniul educațional.
Tipologia activităţilor derulate în unitățile de învățământ a constat în: vizite
tematice/excursii/ activităţi derulate în cadrul unor programe de parteneriat, activităţi de
prevenire a consumului de droguri (mese rotunde, vizionări filme, concursuri, marş antidrog),
activităţi de prevenire a traficului de persoane, acţiuni de ecologizare, competiţii, concursuri,
jocuri sportive, acţiuni de voluntariat, activităţi ştiinţifice și culturale.
24,5% dintre unitățile de învățământ din județul Sălaj au optat pentru desfășurarea
aceastei săptămâni în semestrul I, în lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018, iar 75,5 %
au organizat activitățile specifice, în semestrul al II-lea, în lunile martie, aprilie și mai 2019.
Semestrul I
Semestrul al II-lea
28

86

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Martie

Aprilie

Mai

6

3

19

1

58

27

Programul național „Școala altfel” este benefic pentru dezvoltarea în rândul elevilor a
competenței de învățare, a abilităților socio-emoționale și a învățării experențiale. Conform
criteriilor specifice anexei la O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016, cel mai mare interes al elevilor
a fost manifestat pentru activități care au vizat componenta învățare experiențială (54%), urmate
de activități din sfera abilităților socio-emoționale (27,5%), iar 18,5% au optat pentru dezvoltarea
competenței a învăța să înveți, vezi figura și tabelele de mai jos.
A învăța să
înveți
18,5%

Învățare
experiențială
54%

Abilități socioemoționale
27,5%

Clasificarea activităților pe cele trei componente specifice Programului național „Școala altfel”
Statistica, în procente, a activităților defalcate pe cele 5 arii de dezvoltare ale copiilor
preșcolari/elevilor corespunzătoare componentei „abilități socio-emoționale”
Abilități socio-emoționale
Total 27,5%
Abilități
Abilități de
Abilitatea de
Autocunoaștere Autogestionare
sociale
relaționare
a lua decizii
17%
20%
25%
20%
18%
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Statistica, în procente, a activităților specifce componentei „Învățare experiențială”
Învățare experiențială
Total 54%
Vizite tematice Excursii Teatru forum Festivaluri Jocuri de rol Ateliere tematice
25,3%
21,7%
4,33%
2,25%
13,21%
33,43%
Din nevoia şi dorinţa de a exploata eficient resursele şi potenţialul acestui program
naţional, Inspectoratul Școlar Județean a inițiat proiectul Calitate și eficiență în implementarea
programului național „Școala altfel”.
Obiectivele proiectului au fost: creşterea eficienţei în proiectarea tuturor etapelor
programului naţional „Şcoala altfelˮ, identificarea strategiilor eficiente, personalizate în funcţie
de specificul unităţilor de învăţământ, crearea unor intrumente de lucru structurate pentru fiecare
etapă, construirea corectă a activităţilor de învăţăre, îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între
toţi factorii implicaţi: cadre didactice, elevi, părinţi, parteneri și creşterea eficienţei programului
naţional „Şcoala altfelˮ în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi partenerilor.
Proiectul Calitate și eficiență în implementarea Programului național „Școala altfel” a
cuprins mai multe tipuri de activităţi, care au constat în: sesiuni de instruire, workshop-uri,
dezbateri, sesiuni de prezentare a modelelor de bună practică şi a rezultatelor, întâlniri de lucru
ale inspectorului de specialitate și coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare. Workshop-urile au fost organizate în cele trei centre metodice: Zalău, Jibou, Șimleu
Silvaniei și au avut tema: Strategii eficiente în implementarea Programului național „Școala
altfel” din cadrul proiectului Calitate și eficiență în implementarea Programului național
„Școala altfel”.
Rezultate obținute de elevii și profesorii de la Palatul și Cluburile Copiilor:
PALATUL COPIILOR ZALĂU
Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

Premii
speciale

Menţiuni

Internaționale

29

28

8

1

13

Naționale

49

36

13

1

21

Regionale

13

12

11

2

10

Interjudeţene și
județene

16

18

14

4

10

Total

107

94

46

8

54

CONCURSURI

TOTAL PREMII = 309
CLUBUL COPIILOR JIBOU
CONCURSURI

Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

Premii
speciale

Menţiuni

Internaționale

60

16

6

3

3

Naţionale

84

14

9

2

1
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Regionale

6

1

-

2

-

Interjudeţene și
județene

18

2

-

1

-

Total

168

33

15

8

4

TOTAL PREMII = 228
CLUBUL COPIILOR ŞIMLEU SILVANIEI
Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

Premii
speciale

Menţiuni

Internaționale

18

7

16

-

-

Naţionale

10

7

15

-

Regionale

53

55

51

-

-

23

26

26

-

1

104

95

108

-

1

CONCURSURI

Interjudeţene
județene

și

Total

TOTAL PREMII = 308
CLUBUL COPIILOR CEHU SILVANIEI
Premiul
I

Premiul
II

Premiul
III

Premii
speciale

Menţiuni

Internaționale

10

8

4

-

4

Naţionale

4

4

6

6

2

Regionale

24

24

11

3

12

13

15

9

3

15

51

51

30

12

33

CONCURSURI

Interjudeţene
județene
Total

și

TOTAL PREMII = 177
Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în mediul şcolar
Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este o prioritate la nivelul unităților
de învățământ din județul Sălaj. Cadrul legislativ care a reglementat acțiunile acestui segment la
nivelul comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar a fost conform:
Strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de
violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată cf. O.M.E.C.T. nr. 1409/29.06.2007,
ordinului MENCS pentru aprobarea Statutului Elevului nr. 4742 din 10.08. 2016, OMENCS nr.
5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, OMEN nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea
Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, Legea nr. 35/2.03.2007
privind siguranţa în unităţile de învăţământ modificată şi completata de Legea nr. 29/2010,
Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
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PROIECTE ȘI ACTIVITĂȚI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI:

Activități educative
desfășurate
80

Proiecte desfășurate

Total instituții partenere

67

15

Situația cazurilor de violență:
An școlar 2018-2019
Nr.
crt
1
2
3
4

Categoria
Atac la persoană
Atentat la securitatea unității
școlare
Atentat la bunuri
Alte fapte de violență sau
atentate la securitate
TOTAL

An şcolar
2018-2019

174

Semestrul
I
Total semestrul
I
98

Semestrul
al II-lea
Total semestrul al
II-lea
76

0

0

0

27

9

18

25

19

6

226

126

100

Total categorie

Pentru monitorizarea și combaterea fenomenului violenței în mediul școlar, unităţile de
învăţământ au elaborat planuri operaționale, programe de prevenire şi combatere a violenţei, au
stabilit prevederi în planurile privind securitatea şi siguranţa şcolară, au adoptat sisteme de
reguli/proceduri speciale de pază şi protecţie/prevenire a actelor violente.
Unitățile de învățământ au analizat problematica prevenirii/diminuării violenţei şi
asigurarea securităţii elevilor în cursul anului scolar 2018-2019 (în orele de dirigenţie/ consiliere
şi orientare, în consiliile claselor, în şedinţe sau alte întâlniri cu părinţii, în adunări/ întruniri cu
elevii în prezenţa organelor de poliţie, a reprezentanţilor poliţiei de proximitate sau jandarmilor).

Inspector școlar,
Prof. dr. RUS MĂDĂLINA
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CAPITOLUL VI
ACTIVITATE UNITĂȚI CONEXE
VI.1. ACTIVITATEA CASEI CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2018-2019 s-a realizat în conformitate cu adresa
nr. 1769/DGISSEP/05.07.2019 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Învățământ
Secundar Superior și Educație Permanentă şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul
managerial pentru anul şcolar 2018-2019, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr.
482/11.09.2018 şi avizat de inspectorul şcolar general al județului Sălaj.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar
general, pentru anul şcolar 2018-2019.
Obiective
strategice PDI
2015 - 2019
Contribuţii la
susţinerea
reformei şi
inovaţiei în
învăţământul
sălăjean

Obiective generale
2018-2019

Obiective specifice
2018-2019

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

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

Creşterea
calităţii actului
educaţional prin
diversificarea
activităţilor de
formare
continuă

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

Diversificarea
activităţii CCD
Sălaj prin
extinderea
colaborării cu

OG3. Dezvoltarea
profesională prin
proiecte şi parteneriate
educaţionale

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
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parteneri interni
şi externi
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.

parteneriate în vederea
iniţierii şi implementării
de proiecte educaţionale.
OS1. Editarea de
publicaţii şi materiale
didactice;
OS2. Asigurarea
accesului cadrelor
didactice la resurse
educaţionale.

Casa Corpului Didactic
Sălaj, în calitate de
aplicant / partener
Domeniul IV.
Editare şi difuzare de
carte şi de publicaţii
Domeniul VII.
Marketing educaţional,
publicitate/ diseminare

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane.
Obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean
Obiectivele generale ale Casei Corpului
Sălaj
Didactic Sălaj
1. Dezvoltarea sistemului de formare
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare
continuă a personalului didactic,
continuă a personalului didactic prin
monitorizarea unităţilor şcolare cu privire la
monitorizarea impactului programelor de
valorizarea resurselor umane, utilizarea
formare la nivelul clasei şi al unităţii de
corectă şi eficientă a resurselor materiale şi
învăţământ preuniversitar.
financiare în vederea creşterii calităţii actului
educaţional.
2. Accesarea programelor europene de
OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin
educaţie şi formare în sprijinul creşterii
diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
calităţii actului educaţional, dezvoltării
culturale.
instituţiilor educaţionale, asigurării unui
climat optim în şcoală.
3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor
OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin participarea acestora la
didactice prin proiecte şi parteneriate
programe de formare / mobilităţi în cadrul
educaţionale.
proiectelor cu finanţare europeană.
4. Promovarea unui management eficient al
OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei
acţiunilor de informare şi documentare care
Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
să conducă la realizarea obiectivelor
învăţământ preuniversitar sălăjean.
strategice de dezvoltare a sistemului de
formare continuă a personalului didactic.
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente / comentarii.
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele
specifice aferente şi indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei
Corpului Didactic Sălaj şi activităţile planificate.
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de
învăţământ preuniversitar.
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Argumente / comentarii
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

S-a realizat analiza nevoii de formare, pentru anul şcolar 2018-2019, prin:
o prelucrarea a 108 rapoarte de analiză întocmite de responsabilii cu
dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar, ce au la
bază 2394 chestionare aplicate cadrelor didactice;
o consultările cu inspectorii școlari, directorii unităţilor de învăţământ şi
responsabilii cu dezvoltarea profesională.
Realizarea analizei nevoii de formare continuă înregistrată cu Nr. 478 din
10.09.2018 aprobată în Consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic
Sălaj în data de 11.09.2018 şi transmisă la Ministerul Educației Naționale
Realizarea Ofertei de programe de formare continuă înregistrată cu Nr. 481
din 11.09.2018 avizată de inspectorul şcolar general şi transmisă la Ministerul
Educației Naționale;
Publicarea Ofertei de programe de formare continuă - aprobată prin Adresa
M.E.N Nr. 38169/DGISSEP/12.10.2018 - pe website-ul Casei Corpului
Didactic Sălaj - www.ccdsalaj.ro şi în Buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”
din semestrul I.
Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu Oferta de programe de formare
continuă, care au fost transmise în toate unităţile de învăţământ.
Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de programe de formare
continuă primite de la alţi furnizori de formare (MEN, SIVECO, universităţi,
ONG-uri etc.).
Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail cadrelor didactice
referitor la oportunităţile de formare continuă;
Realizarea evidenţei cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat;
Consultanţă de specialitate, conform graficului afişat pe site-ul Casei
Corpului Didactic Sălaj.
Am derulat 17 programe de formare din cele 57 existente în Oferta de
programe de formare continuă avizată MEN. Din cele 57 programe din Oferta
de programe de formare a Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar
2018-2019, 7 sunt acreditate;
S-au derulat programe de formare continuă cu 30 grupe, însumând 807
formabili;
La programele de formare derulate prin Casa Corpului Didactic Sălaj au
participat un număr de 807 cadre didactice, personal de conducere, îndrumare
și control şi personal didactic auxiliar;
Au fost acreditate programele de formare continuă Integrarea copiilor cu
cerințe educaționale speciale (CES) în învățământul de masă, categoria 3, 83
ore şi 20 CPT, pentru 3 ani, conform OMEN nr. 3861/04.04.2019 și Cultura
emoțională în cariera didactică, categoria 3, 60 ore şi 15 CPT, pentru 4 ani,
conform OMEN nr. 4482/15.07.2019;
Au fost actualizate următoarele baze de date: date de contact bibliotecari,

Grad de
realizare
100 %
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•
•

•

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 Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, bază de date cu
formatorii Casei Corpului Didactic Sălaj, bază de date cu metodişti ai
Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, bază de date parteneri ai Casei Corpului
Didactic Sălaj, bază de date cu reţeaua şcolară din judeţul Sălaj, bază de date
cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din judeţul Sălaj;
Au fost aplicate chestionare cursanţilor în cadrul programelor de formare,
pentru obţinerea feedback-ului privind calitatea activităţii de formare;
În calitate de 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 continuă asupra calităţii
actului educaţional.
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OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale.
Grad de
realizare
Argumente / comentarii
La cele 20 activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 1559 persoane.

100 %

Activități metodice
•
Prezentarea Ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului
Didactic Sălaj și a Raportului de activitate al Casei Corpului Didactic Sălaj
pentru anul școlar 2017-2018 (semestrul I) - activitate cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională;
•
Prezentarea modului de completare a chestionarelor și a machetei
centralizatoare privind interpretarea chestionarelor pentru identificarea nevoii
de formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 (semestrul al II-lea) activitate cu responsabilii pentru dezvoltarea profesională;
•
Modalități de stimulare și formare a capacității creatoare a elevilor la orele
de informatică și TIC;
•
Activități privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de elevii cu
dizabilități și/sau CES din școlile de masă;
•
Motivația - modalitatea fundamental în formarea personalității elevilor;
•
Metode de combatere a agresivității la copii;
•
Formarea inițială în cariera didactică;
•
Consfătuirile bibliotecarilor școlari;
•
Cercul pedagogic al bibliotecarilor - semestrul I, cu tema Contribuția
bibliotecii școlare la dezvoltarea gustului de a citi;
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•

Cercul pedagogic al bibliotecarilor - semestrul al II-lea, cu tema
Creativitatea pedagogică - modalitate de stimulare a utilizatorilor.
Activităţi ştiinţifice:
•
Simpozionul judeţean cu tema Personalități ale Marii Uniri - destinat
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar sălăjean
•
Simpozionul judeţean cu tema Rolul educației non-formale în activitatea
didactică - destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar sălăjean
•
Săptămâna Europeană a Roboticii
•
Fii curios, experimentează și descoperă!
Activităţi culturale:
•
Bibliotecar pentru o zi;
•
Cercul literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj;
•
Vernisajul expoziției de pictură cu tema Lumină și culoare, autor: prof.
Maria Negreanu Iuga, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău;
•
Expoziție de carte - Provocarea la lectură - ediții și scriitori sălăjeni;
•
Apa - sursă și resursă a vieții, expoziție tematică, autori: elevi de la Școala
Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău;
•
Expoziție caritabilă - Flori și mărțișoare - dăruind vei dobândi.
OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin proiecte şi parteneriate
educaţionale.
Argumente / comentarii
•

•

•
•

•

•

•

Încheierea unui parteneriat Centrul Cultural Britanic, în vederea organizării
unor cursuri şi seminarii de formare profesională pentru profesorii din judeţul
Sălaj;
Încheierea unui parteneriat cu Organizația Salvați Copiii, cu scopul derulării
programului de formare Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de
către copii;
Încheierea unui parteneriat cu CCD Brăila, pentru derularea programului de
formare acreditat Informatică și TIC pentru Gimnaziu - clasa a V-a;
Încheierea unui parteneriat cu Ministerul Educației Naționale - Centrul
Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în vederea
derulării programului de formare acreditat JOBS - formare pentru orientare și
consiliere în carieră a elevilor;
Încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în vederea
derulării proiectului Flashmob - România 100 - mai uniți, mai puternici, ce
cuprinde: simpozionul județean cu tema Personalități ale Marii Uniri,
expoziția de postere Mândru că sunt român;
Încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cu scopul
realizării simpozionului județan cu tema Rolul educației non-formale în
activitatea didactică;
Încheierea unui parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în vederea derulării
simpozionului național cu tema Utilizarea tehnicilor artterapeutice în procesul

Grad de
realizare
100 %
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•
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•

•

•
•

educațional pentru dezvoltarea personală a elevilor;
Încheierea unui parteneriat pentru dezvoltarea formărilor tehnice și
profesionale în sectorul industrial din județul Sălaj cu Ambasada Franței la
București, Institutul Francez din România, Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj,
Municipiul Zalău, Orașul Jibou, S.C. Electro Grup S.R.L., S.C. Michelin
România S.A., Universal CO SA Zalău, S.C. Silcar Prod SRL, ERM
Automatismes Industriels, S.C. Milmetacon S.R.L., Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău,
Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj,
Camera de Comerț și Industrie Sălaj, Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania,
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;
Încheierea unui parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în vederea
derulării unor activităţi cu ocazia manifestării Ziua Mondială a Educație;i
Încheierea unui parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul
Școlar Județean Sălaj, Consiliul Județean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău,
în vederea organizării Festivalului Naţional al Știinţei, ediţia a XII-a, CAEN mai 2019;
Încheierea unui parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ialomița, în vederea
realizării unor reviste și a unui schimb de bune practici;
Încheierea unui parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău pentru organizarea unui târg caritabil cu produse realizate în cadrul
proiectului Petale-n vânt;
Încheierea parteneriatului Bibliotecar pentru o zi, cu 19 unități școlare din
județul Sălaj, în vederea realizării unor activități interactive, prezentări de
carte;
Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău pentru
derularea proiectului cu tema Orașul Viitorului;
Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău
pentru derularea proiectului cu tema Despre oameni.
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OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
învăţământ preuniversitar sălăjean.
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
100
•
Au fost elaborate, editate şi difuzate prin Editura „Şcoala Noastră” 4 numere
din revista „Şcoala Noastră”, 2 numere din buletinul informativ „Şcoala
Sălăjeană”;
•
Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura „Şcoala Noastră”, 32 exemplare de
DVD-uri cu ISBN „Rolul educației nonformale în activitatea didactică” cu
ocazia simpozionului judeţean cu acelaşi nume;
•
Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura „Şcoala Noastră”, 48 exemplare
de DVD-uri cu ISBN „100 de ani de unitate – Personalități ale Marii Uniri”, cu
ocazia simpozionului judeţean cu acelaşi nume;
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Prin Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate
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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 editura „Şcoala Noastră”;
Au fost realizate pliante cu Oferta de programe de formare continuă şi
difuzate în toate unităţile de învăţământ;
A fost actualizată permanent pagina web a instituţiei www.ccdsj.ro.

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în
planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2019 - 2020).
•
atragerea de venituri extrabugetare;
•
iniţierea de activităţi pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din
cadrul activităţilor desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj;
•
acreditarea 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 naționale) capabile să conducă la activităţi
structurate pe eficienţă şi diversitate;
•
creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;
•
îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de
nevoi de formare a personalului didactic şi auxiliar;
•
analizarea şi redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de
personal;
•
studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în şcoli
de responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor de formare
continuă pentru anul şcolar 2019 - 2020.
I. a) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciați că au condus la
creșterea calității actului didactic în școlile din județ.
•
consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea Ofertei de programe de formare
continuă pentru anul şcolar 2018 - 2019;
•
formatorii Casei Corpului Didactic Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii
şcolari ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;
•
colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea, în vederea efectuării pregătirii
examenului naţional de definitivare în învăţământ;
•
cuprinderea celor trei profesori metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj în rândul
metodiştilor Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, calitate în care au efectuat inspecţii de
specialitate;
•
includerea celor 3 profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj în cadrul
inspecțiilor tematice organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
•
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj au fost realizate:
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o Simpozionul Național cu tema Învățarea, între necesitate și atractivitate
o Simpozionul Național cu tema Utilizarea tehnicilor artterapeutice în procesul
educațional pentru dezvoltarea personală a elevilor (în parteneriat cu CJRAE Sălaj)
o Simpozionul Judeţean cu tema Personalități ale Marii Uniri
o Simpozionul Judeţean cu tema Rolul activităților non-formale în activitatea didactică
o Ziua Mondială a Educației - 5 octombrie 2018 (alţi parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj,
Primăria Municipiului Zalău);
o Festivalul Naţional al Știinţei - ediţia a XII-a - CAEN 2019
•
•

participarea personalului didactic al Casei Corpului Didactic Sălaj la activităţile metodice ale
directorilor unităţilor de învăţământ organizate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
participarea personalului didactic al Casei Corpului Didactic Sălaj în comisiile de selectare a
profesorilor metodişti ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, pentru anul şcolar 2018 - 2019.

b) Activități de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la cursuri de
formare continuă realizate de CCD/de ISJ/CCD în colaborare cu ISJ. Se vor prezenta
constatări/rezultate.
Au fost aplicate chestionare de monitorizare a impactului participării cadrelor didactice la
programele de formare continuă realizate de Casa Corpului Didactic Sălaj. Din cele 204 de
chestionare aplicate cursanților la cursurile acreditate, s-a constatat faptul că majoritatea
cursanților apreciază că programele de formare au fost bine planificate, au obiective clare,
îmbunătăţindu-le competenţele în diferite domenii. De asemenea, apreciază că aplicațiile și
exemplele realizate în cadrul activităților de formare sunt utile, clare și relevante, având o
contribuţie clară în procesul instructiv-educativ. Cu privire la procesul de organizare a
programelor de formare, cursanții au afirmat că s-au asigurat condiţii tehnice foarte bune pentru
participarea la cursuri, s-a asigurat o comunicare și o informare eficientă, iar formatorii au
demonstrat că dețin competențele necesare domeniului educațional, pregătind şi conducând
eficient activitățile din programele de formare.
La întrebarea nr. 5 din chestionarul aplicat, 53,87% dintre repondenţi sunt de părere că
competenţele dobândite prin programele de formare ale Casei Corpului Didactic Sălaj i-au ajutat
„foarte mult” la eficientizarea activităţii didactice, 38,10% apreciază cu „mult”, 6,92% apreciază
cu „puţin” şi doar 1,18% apreciază că competenţele dobândite prin programele de formare nu i-a
ajutat „deloc” în eficientizarea activităţii didactice.
c) Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au participat
directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic
Tema inspecției: Verificarea stadiului formării continue a cadrelor didactice din unitățile
de învățământ
Unități școlare inspectate: 19
Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” Creaca, Școala Gimnazială „Vasile Lucăcel” Someș
Odorhei, Școala Gimnazială „Traian Crețu” Năpradea, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”
Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de
Băsești” Cehu Silvaniei, Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei, Liceul
Tehnologic „Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, Școala
Gimnazială „Petre Dulfu” Sălățig, Școala Gimnazială Nr. 1 Aghireș, Liceul Tehnologic
„Voievodul Gelu” Zalău, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Grădinița cu P.P. „Piticii
isteți” Zalău, Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău,
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Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău,
Colegiul Național „Silvania” Zalău.
Cei trei profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj și directorul Casei Corpului
Didactic Sălaj au fost cuprinși în inspecțiile tematice organizate de ISJ Sălaj în unitățile de
învățământ din județ în anul școlar 2018 - 2019, conform graficului unic de monitorizare și
control al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, afișat pe site-ul instituției. În cadrul inspecțiilor
tematice efectuate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj în anul școlar 2018 - 2019, domeniul
formării continue s-a regăsit printre obiectivele verificate (monitorizarea activității de formare
continuă a cadrelor didactice în semestrul I al anului școlar 2018-2019), fiind efectuate 19
inspecții, în perioada 21.01.2019-23.01.2019, în cadrul Inspecției tematice a Inspectoratului
Școlar Județean Sălaj, cu tema Calitatea demersului didactic în semestrul I al anului școlar
2018-2019. Au fost purtate discuții informale cu directorii și cu responsabilii cu dezvoltarea
profesională din unitățile de învățământ vizate, au fost verificate documentele manageriale de
proiectare și portofoliul responsabilului cu dezvolatarea profesională și s-au făcut recomandări în
funcție de constatările rezultate în urma monitorizării realizate.
De asemenea, profesorii metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj, în calitate de
profesori metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, au realizat 4 inspecții de specialitate
pentru obținerea gradelor didactice, la disciplinele: limba și literatura română (Gregorovici
Corina - profesor metodist), geografie (Bulgărean Sanda - profesor metodist), informatică și TIC
(Mureșan Alexandru - profesor metodist).
II. 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:
Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic
încadrat

4

4

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar
1.75

Total
personal
didactic
auxiliar
încadrat
2

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic
încadrat

Număr
total
posturi
existente

Total
personal
existent

1

1

6.75

7

c) Filiale ale CCD
Casa Corpului Didactic Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii din
subordinea Casei Corpului Didactic Sălaj) sunt repartizate în toate zonele judeţului; astfel, prin
intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi cadrele didactice.
d) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic,
conform OM 5554/2011, art.14: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Agrij, Şcoala Gimnazială Nr. 1
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Almaşu, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Jebucu, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băbeni, Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Bălan, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bănişor, Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș, Şcoala
Gimnazială „Gheorghe Şincai” Bobota, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Borla, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Boghiş, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Buciumi,
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Carastelec, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Chieşd, Şcoala Gimnazială
„Horea” Șimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Coşeiu, Şcoala Gimnazială „Marcus
Aurelius” Treznea, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cristolţ, Şcoala Gimnazială „Vasile Breban”
Crișeni, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dobrin, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dragu, Liceul Tehnologic Nr.
1 Gîlgău, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gîrbou, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hereclean, Liceul
Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei, Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Ip, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Letca, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lozna, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Măierişte, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Aghireş, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mirşid,
Şcoala Gimnazială „Trăian Creţu” Năpradea, Liceul Tehnologic Nr. 1 Nușfalău, Şcoala
Gimnazială Nr. 1 Pericei, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plopiş, Şcoala Gimnazială „Gheorghe
Munteanu” Poiana Blenchii, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Românaşi, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rus,
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag, Şcoala Gimnazială „Ady Endre” Lompirt, Şcoala Gimnazială
„Petre Dulfu” Sălățig, Școala Profesională Sîg, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Şimişna, Liceul
Tehnologic Nr. 1 Surduc, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sînmihaiu Almaşului, Şcoala Gimnazială Nr.
1 Someş Odorhei, Şcoala Gimnazială „Szikszay Lajos” Șamșud, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valcău
de Jos, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vîrşolţ, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Zalha, Şcoala Gimnazială Nr.
1 Zimbor, Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou,
Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou, Şcoala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei,
Şcoala Gimnazială „Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei, Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu”
Șimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic „Ioan
Ossian” Șimleu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei, Şcoala
Gimnazială „Gyulaffy Laszlo” Cehu Silvaniei, Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băseşti”
Cehu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Cehu Silvaniei, Şcoala Gimnazială „Simion
Bărnuţiu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”
Zalău, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu”
Zalău, Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, Liceul
Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău, Liceul Tehnologic
„Mihai Viteazul” Zalău, Liceul cu Program de Sportiv „Avram Iancu” Zalău, Liceul de Artă
„Ioan Sima” Zalău.
e) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate în județ
Statutul
Nr.
Unitatea şcolară /
Responsabil
responsabilului
crt.
localitatea
CDI
CDI*
Şcoala Gimnazială
Morlocan
1.
„Silvania” Şimleu
Marioara
Bibliotecar
Silvaniei
Elisabeta

Studii**

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

Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău
Liceul Tehnologic
„Cserey-Goga” Crasna
Şcoala Gimnazială
„Petre Hossu” Cheud
Școala Profesională Sîg
Şcoala Gimnazială
„Avram Iancu” Halmăşd
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei
Liceul Tehnologic Nr. 1
Nuşfalău

Iepure Ioana

Profesor
documentarist

Matiş Ramona

Profesor/voluntar

Nemeș Elena Gabriela
Gui Maria
Angela
Şandor Florica
Gabriela

Profesor/voluntar
Profesor/voluntar

Superioare/ Limba
şi literatura română
Biblioteconomie
Superioare/ Limba
şi literatura română
Superioare/Limba și
Literatura Română
Superioare/ Limba
şi literatura română

Educatoare/voluntar Medii

Kovacs Emese

Prof. învăţământ
preşcolar/voluntar

Mocan Felicia

Profesor/voluntar

Superioare - de
scurtă durată
Superioare/ Limba
şi literatura română
Superioare/Curs
postuniversitar
profesor
documentarist
Superioare/ Limba
şi literatura română

9.

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Surduc

Dîngă Ioan

Bibliotecar

10.

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

Ardelean Ioana
Daniela

Profesor/voluntar

Mărieş Silvia

Bibliotecar

Medii

Erdei Gabriella

Bibliotecar

Biblioteconomie

Nagy Edit

Bibliotecar

Biblioteconomie

Gîrboan Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

Busa Maria
Nicoleta

Educatoare/voluntar Medii

Boboiu Maria

Administrator
financiar/voluntar

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Superioare

Strapec ClaudiaEducatoare/voluntar Medii
Ionela
Chiorean Maria Prof. învăţământ
Superioare - de
Angela
preşcolar/voluntar
scurtă durată
Superioare/
Mureșan
Profesor/voluntar
Limba și literatura
Luminița
română
Stoica Terezia

Învăţătoare/voluntar Medii

f. 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.
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2. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN
Denumirea programului
Integrarea copiilor cu
CES în învățământul de
masă
Strategii eficiente de
evaluare
Elaborarea şi
implementarea unui
Curriculum la decizia
şcolii
Management educaţional
şi dezvoltare în carieră
Total programe: 4

Nr. deciziei
de acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total **

Cost credit/
cursant ***

3861/
04.04.2019

20 CPT

2/50

12942

12.94

5670/
18.12.2017

25 CPT

2/51

14752

11.57

5670/
18.12.2017

20 CPT

2/51

10623

10.41

4586 /
09.08.2017

30 CPT

2/52

14284

9.16

Total participanți: 204

b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat

Denumirea
programului

Nr. deciziei
de acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Centrul
Național de
Dezvoltare a
Învățământului
Profesional și
Tehnic

JOBS –
formare pentru
orientare și
consiliere în
carieră a
elevilor

OMEN
4586/09.08.2017

12
CPT

2/50

Cost
credit/
cursant
***
14670 24.45
Cost
total
**

Total participanți: 50

Total programe: 1

c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale
MEN, organizate prin casa corpului didactic
Nr.
crt.
1.

2.

Tema
programului

Nr. adresei MEN
de convocare

Grup ţintă

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

Adresa MEN
2688/DGISSEP/
22.08.2018

Învățători/
profesori
pentru
învățământul
primar

16 ore/
grupă

1/29

Cost
total
**
1192

Adresa MEN
2688/DGISSEP/
22.08.2018

Metodiști ai
ISJ Sălaj, pe
discipline

20 ore/
grupă

2/58

2776

Durata

Nr.
cursanţi

Cost ora/
cursant***

2.57

1.19
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Total participanți 87

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Cost Cost ora/
Nr.
Nr.
Teme din categoria:
Durata
total
cursant
crt.
cursanţi
**
***
Abilitarea curriculară a cadrelor didactice
1. din învăţământul primar pentru clasa
1192
2.56
16 ore
1/29
pregătitoare
2. Metodistul ISJ – partener în procesul de
2776
1.20
20 ore
2/58
îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare
Diferențele de gen la vârsta timpurie.
3. Strategii didactice de valorificare a
2980
1.13
20 ore
2/66
dimensiunii de gen la vârsta timpurie.
4. Modalități de eficientizare a activității la
4470
1.02
20 ore
3/73
clasele cu predare simultană
5. Educația formală și nonformală – tehnici de 20 ore
3044
1.15
2/66
învățare
Pregătirea debutanților în vederea
6. susţinerii examenului național de
1388
2.24
20 ore
1/31
definitivare în învățământ
Debutul în cariera didactică. Prezent și
7.
1394
3.48
20 ore
1/20
perspective.
Managementul comportamentului în relația
8.
1527
2.63
20 ore
1/29
cadru didactic - elev în învățământul primar
Pregătire cadrelor didactice suplinitoare în
9. vederea participării la susținerea
4165
0.80
20 ore
3/87
concursului național de ocupare a
posturilor vacante
10. Folosirea utilă, creativă și sigură a
0
0
20 ore
1/31
internetului de către copii
11. Școala părinților
2980
1.52
20 ore
2/49
12. Mentenanța în industrie
0
0
20 ore
1/14
Total programe: 12
Total participanți 553
e) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea
profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ
Locul
Nr.
Tema activității de
Nr.
desfășurării Durata
crt.
instruire/ formare
participanți
activității
Prezentarea Raportului
de activitate al CCD
Sălaj, a Ofertei de
Casa
programe de formare
Corpului
1.
3 ore
103
continuă pentru anul
Didactic
școlar 2018-2019 și a
Sălaj
instrumentelor de lucru
specifice RDP

continuă și dezvoltarea
Cost
Cost ora/
total** participant***

-

-
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Prezentarea
chestionarelor și a
machetei
centralizatoare privind
2.
identificarea nevoilor
de formare continuă şi
perfecţionare pentru
anul şcolar 2019-2020
Total activități: 2

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

3 ore

97

-

-

Total participanți: 200

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă
a)

Categoria de personal
Personal didactic:
-educatoare
-învăţători/institutori
-profesori
-maiştri instructori
-personal didactic cu funcţii
de conducere, de îndrumare
şi de control
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

2993,98
513
608,31
1616,86
94,31

Nr.
personal
existent
în judeţ
3330
563
612
1844
148

161,50

163

46

351,04
810,49
4155,51

435
871
4636

2
0
807

Nr. posturi cf. machetei
transmise de
ISJ

Nr. personal participant la
acţiuni de formare desfăşurate
în anul şcolar 2018 - 2019

203
291
244
21

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
17
0
17

Nr. participanţi
494
313
807
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Beneficiarii programelor de formare continuă, pe mediii de
proveniență
Rural
39%

Urban
Rural
Urban
61%

4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
Personalul Casei Corpului Didactic Sălaj a asigurat informare, documentare şi
consultanţă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru
personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar sălăjean. Problematica a fost diversă
şi a cuprins atât informaţii legate de legislaţie, metodologii, oportunităţi de formare, credite
profesionale transferabile, programe şcolare, CDI-uri, organizare a activităţilor cu elevii, cât şi
consultanţă editorială şi informatică etc.
•
Cu prilejul întâlnirilor periodice ale directorilor unităţilor de învăţământ, directorul Casei
Corpului Didactic Sălaj a prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta
de programe de formare continuă şi calendarul acesteia;
•
Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost diseminată
în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din
şcoli, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice, pe site-ul instituţiei
www.ccdsj.ro şi publicată în buletinul informativ „Şcoala sălăjeană”, semestrul I;
•
Profesorii metodişti au participat la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate
în unităţile şcolare din judeţ, în scopul publicităţii / diseminării acţiunilor Casei Corpului
Didactic Sălaj;
•
S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli nou-numiţi pentru întocmirea unor proiecte de
dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale;
•
S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat, cărora li s-a acordat consultanţă de specialitate;
•
Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul Casei
Corpului Didactic în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate
şi comunicări ştiinţifice;
•
Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca Casei Corpului
Didactic Sălaj, cu privire la: programe şcolare, manuale şcolare, literatură de specialitate,
programe pentru susţinerea examenelor de definitivat, gradul didactic II şi titularizare;
•
Au fost elaborate materiale informative dedicate informării şi documentării cadrelor
didactice: pliante cu oferta de formare, pliante cu prezentarea bibliotecii documentare a Casei
Corpului Didactic Sălaj şi a fondului de carte veche al acesteia;
•
A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi din cele 20 de Centre de Documentare
şi Informare, prin îndrumarea acordată periodic de bibliotecarul Casei Corpului Didactic
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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 în învățământ;
•
S-a acordat consultanţă de specialitate cu privire la publicarea manualelor, dicţionarelor,
ghidurilor, auxiliarelor didactice, revistelor şcolare etc., la obţinerea codurilor ISBN / ISSN
şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi privind reglementările
legale în vigoare;
•
S-au postat în pagina web a instituţiei informaţii referitoare la publicaţiile periodice şi
titlurile de carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj;
•
S-a acordat consultanţă informatică pentru toate unităţile şcolare din judeţ;
•
Pagina web a instituţiei a fost actualizată permanent cu noutăţi legislative şi informaţii
referitoare la activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj;
•
S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.
5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Locul
Tipul
desfăşurării
activităţii:
Cost
activităţii
Nr.
Cost ora /
Simpozioane
Denumirea
total
(CCD, filiale, participarticipant
/ sesiuni /
activităţii
**
CDI, unităţi
panţi
***
schimburi
de
de
experienţă
învăţământ)
Prezentarea Ofertei de
programe de formare continuă
a CCD Sălaj și a Raportului de
Casa
activitate al casei Corpului
Activitate
Corpului
103
Didactic Sălaj pentru anul
metodică
Didactic
școlar 2017-2018 (semestrul I)
Sălaj
- activitate cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională
Prezentarea modului de
completare a chestionarelor și
a machetei centralizatoare
peivind interpretarea
Casa
chestionarelor pentru
Activitate
Corpului
97
identificarea nevoii de formare metodică
Didactic
continuă pentru anul școlar
Sălaj
2019 -2010 (semestrul al IIlea) - activitate cu responsabilii
pentru dezvoltarea profesională
Modalități de stimulare și
Casa
formare a capacității creatoare Activitate
Corpului
30
a elevilor la orele de
metodică
Didactic
informatică și TIC
Sălaj
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Activități privind dezvoltarea
unei atitudini pozitive față de
elevii cu dizabilități și/sau CES
din școlile de masă

Activitate
metodică

Motivația – modalitatea
fundamentală în formarea
personalității elevilor

Activitate
metodică

Metode de combatere a
agresivității la copii

Activitate
metodică

Formarea inițială în cariera
didactică

Activitate
metodică

Consfătuirile bibliotecarilor
școlari

Activitate
metodică

Cercul pedagogic al
bibliotecarilor – sem I, cu tema
Contribuția bibliotecii școlare
la dezvoltarea gustului de a citi

Activitate
metodică

Cercul pedagogic al
bibliotecarilor – sem II, cu
tema Creativitatea pedagogică
– modalitate de stimulare a
utilizatorilor
Simpozionul judeţean cu tema
Personalități ale Marii Uniri destinat cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
sălăjean
Simpozionul judeţean cu tema
Rolul educației non-formale în
activitatea didactică - destinat
cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
sălăjean
Săptămâna Europeană a
Roboticii
Fii curios, experimentează și
descoperă!

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj
Casa
Corpului
Didactic
Sălaj
Casa
Corpului
Didactic
Sălaj
Casa
Corpului
Didactic
Sălaj
Casa
Corpului
Didactic
Sălaj
Școala
Gimnazială
„Mihai
Eminescu”
Zalău

25

-

-

18

-

-

40

-

-

100

-

-

28

27

Activitate
metodică

Liceul
Teoretic „Ion
Agârbiceanu”
Jibou

26

Activitate
științifică

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

32

-

-

Activitate
științifică

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

30

-

-

Casa Corpului
Didactic Sălaj

110

-

-

Colegiul
Național

33

-

-

Activitate
științifică
Activitate
științifică
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Bibliotecar pentru o zi

Cercul
literar al
cadrelor
didactice
din
judeţul
Sălaj

Prof. Balogh
Lucian

Vernisajul
expoziției de
pictură cu tema
Ziua
Lumină și culoare,
Mondială
autor: prof. Maria
a
Negreanu Iuga,
Educației
Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău
Expoziție de carte
-Provocarea la
lectură - ediții și
scriitori sălăjeni

Expoziții

Apa - sursă și
resursă a vieții,
expoziție tematică,
autori: elevi de la
Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu”
Zalău
Expoziție
caritabilă - Flori și
mărțișoare dăruind vei
dobândi

Total activităţi: 20

Activitate
culturală

„Silvania”
Zalău
Biblioteca
CCD Sălaj și
19 biblioteci
din unități
școlare din
județ
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463

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

40

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

60

-

-

Activitate
culturală

Biblioteca
Casei
Corpului
Didactic
Sălaj

72

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

135

-

-

Activitate
culturală

Casa
Corpului
Didactic
Sălaj

80

-

-

Total participanți: 1549
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În semestrul I al anului școlar 2018 - 2019 (08.11.2018) a avut loc activitatea metodică a
responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care au
participat 103 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Ordinea de zi
a activităţii a fost:
•
Prezentarea obiectivelor generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj pentru anul şcolar 2018
- 2019;
•
Prezentarea raportului de activitate al Casei Corpului Didactic Sălaj pe anul şcolar 20172018;
•
Prezentarea Ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj
pentru anul şcolar 2018 - 2019;
•
Discuţii.
În semestrul al II-lea al anului școlar 2018 - 2019 (05.06.2019) a avut loc activitatea
metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la
care au participat 97 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Scopul
acestei întâlniri a fost: prezentarea modului de completare a chestionarelor și a machetei
centralizatoare privind identificarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare pentru anul
şcolar 2019-2020.
Ziua Mondială a Educației, aniversată în data de 5 octombrie în toată lumea, a fost
marcată la Casa Corpului Didactic Sălaj prin vernisajul Expoziției de pictură „Lumină și
culoare”, a doamnei Mariana Negreanu Iuga, profesor la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian”. Au fost expuse 23 de tablouri cu o tematică diversă, realizate în tehnici diferite. Sunt
lucrări ce surprind prin diversitate, prin combinații cromatice care încântă ochiul, în ipostaza lui
de timpan al sufletului, cu care privește și ascultă fiecare creator coordonatele spațio-temporale
ale universalității. Avalanșa culorilor vii, finețea ideii de absolut, precum și harul artistic de a
ciopli efemerul din prezent, sunt valențe deosebite și demne de un artist.
În expoziție se pot distinge două direcții ale preocupărilor artistice ale pictoriței: o primă
direcție, preocuparea pentru flori și natură statică, în care metafora plastică transformă staticul și
îi dă viață prin diversitatea alăturării cromatice, astfel încât fiecare imagine se construiește ca o
consecință a descoperirii unui adevăr neașteptat, a unui adevăr ascuns. Preocuparea pentru peisaj
formează o altă direcție a picturii sale. Planurile sunt clare, surprinde cromatica acestora, care
pune în evidență elementele naturii, plăcerea artistei de a contempla efemerul și de a se pierde
printre acestea, iar când se regăsește, intonează cu pensula un imn. Numele date lucrărilor sunt
criptate în metafore, cum ar fi: „Clarviziune”, „Dezinvoltură”, „Inocență”, impresionând prin
bogăția coloristică. Au participat 60 de cadre didactice, elevi și iubitori de artă.
În data de 28 februarie 2019, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat Expoziția de
pictură „Flori și mărțișoare – dăruind vei dobândi”, realizată de prof. Mariana Negreanu Iuga,
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. Expoziția a avut un scop caritabil: susținerea
financiară a unui elev din clasa a X-a de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău,
care și-a pierdut ambii părinți.
În cadrul Cercului literar al cadrelor didactice, organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj
în data de 13 mai 2019, a avut loc prezentarea cărții domnului profesor Balogh Lucian-Claudiu,
de la Liceul Reformat „Wesselenyi” Zalău, „Repere privind educaţia reformată din Zalău.
Perioada interbelică (1919-1939)”. Volumul a apărut la Editura Caiete Silvane, Colecția
„Memoria”, Zalău, 2019, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.
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Volumul cuprinde un număr de opt capitole, care ilustrează traiectoria învățământului
reformat din Zalău, de la începutul secolului al XX-lea, din perioada interbelică. Ca element de
noutate, volumul prezintă școli reformate din Zalău, care au fost mai puțin amintite până în prezent
de bibliografia de specialitate. Este vorba despre Școala Civică Reformată de Fete și Școala
Reformată de Educatoare.
Bazată pe o minuțioasă și amplă cercetare, care a valorificat, printre multe alte resurse,
documente din Arhivele Naționale Române ale Județului Sălaj din secolele XVIII, XIX și XX,
cartea oferă o prezentare documentată și clară a situației învățământului reformat zălăuan din
perioada interbelică. Însoțită de o bibliografie bogată și de ilustrații excelente, semnate de
regretatul nostru artist plastic sălăjean Szabo Vilmos, lucrarea constituie un aport important la
patrimoniul cultural al județului nostru.
În cadrul aceluiași eveniment, s-a desfășurat un moment artistic, susținut de prof. Fazakas
Istvan și de corul Liceului Reformat „Wesselenyi” Zalău.
Activitatea metodică „Activități privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de elevii
cu dizabilități și/sau CES din școlile de masă” s-a desfășurat în data de 21.03.2019 la Școala
Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău și a fost susținută de consilier școlar, prof. psiholog Dragoș
Anca Corina, de la Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj. La această activitate
metodică au participat 25 de cadre didactice din județul Sălaj, venind în sprijinul cadrelor
didactice din județul Sălaj cu informaţii utile şi exemple de bune practici cu privire la
dezvoltarea unei atitudini pozitive față de elevii cu dizabilități și/sau CES.
În data de 15.04.2019 s-a derulat activitatea metodică „Motivația - modalitatea
fundamentală în formarea personalității elevilor”, susținută de prof. înv. primar. Corina
Crăciunaș, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău. Făcând parte din sistemul reglator
și energetic al personalității, alături de afectivitate, motivația, prin structurile ei, determină o
persoană să îndeplinească o anumită acțiune sau să se orienteze spre anumite scopuri.
Considerată o dimensiune fundamentală, motivația îndeplinește rol de suport în elaborarea
diferitelor procese și capacități psihice, furnizând totodată energia necesară funcționării și
menținerii lor în stare activă.
Motivaţia pentru învăţare influențează procesul de învăţare în sine şi, implicit, rezultatele
acestui proces. Sintagmele și etichetările negative, precum „elevii nu mai sunt interesați să
învețe, n-au drag de carte, nu sunt motivați să învețe”, au apărut deseori în investigațiile realizate
recent de cercetătorii ISE în unitățile școlare. Este o realitate semnalată frecvent de profesorii din
țara noastră și o problemă actuală, la care specialiștii din domeniul științelor educației, dar și
practicienii au încercat să caute soluții. Datorită importanței sale, literatura de specialitate s-a
focalizat mult asupra acestei teme care își păstrează actualitatea. Specialiștii au încercat să
identifice pârghiile prin care se declanșează motivația pentru învățare, dar și acele tehnici și
strategii prin care adulții din școală - în principal profesorii și directorii - pot crește gradul de
motivare a elevilor.
La această activitate metodică au participat 18 profesori pentru învăţământul primar din
unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj, venind în sprijinul cadrelor didactice din învăţământul
primar cu informaţii utile şi exemple de bune practici cu privire la motivație, ca modalitate
fundamentală în formarea personalității elevilor din învăţământul primar.
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În data de 27 mai 2019, la sediul Casei Corpului Didactic Sălaj s-a desfăşurat
Simpozionul judeţean cu tema „Rolul educației non-formale în activitatea didactică”. Articolele
prezentate în cadrul simpozionului au fost publicate în volumul intitulat „Rolul educației nonformale în activitatea didactică”, ISBN 978-973-1854-81-6, editat în format exclusiv electronic
sub egida Editurii „Şcoala Noastră”, distribuit ulterior tuturor participanţilor la simpozion,
împreună cu diploma de participare.
Activitatea metodică „Formarea inițială în cariera didactică”, organizată de Casa
Corpului didactic Sălaj în data de 13 iunie 2019 și susținută de inspector școlar Cernucan Lorena
de la Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, a venit în sprijinul cadrelor didactice care urmează să
susțină examenul național de Definitivare în învățământ, cu exemple de bune practici, precum și
noțiuni elementare de teorie pedagogică. La această activitate au participat 100 de cadre
didactice din județul Sălaj.
În anul în care sărbătorim cu toții Centenarul Marii Uniri, dascălii sălăjeni, în special cei
care predau disciplina Istorie, au considerat că este oportun să elaboreze și să publice o serie de
referate, în cuprinsul cărora să fie rememorată viața și activitatea unor personalități marcante din
generația de aur a Marii Uniri. În acest sens, Casa Corpului Didactic Sălaj, în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, a derulat simpozionul județean cu tema „Personalități ale
Marii Uniri”, din data de 27 mai 2019.
În volumul electronic, o parte dintre autori au ales să evidențieze activitatea unor
personalități sălăjene reprezentative, precum Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Băsești, Victor
Deleu, Iulian Andrei Domșa, comandantul gărzilor naționale române din Sălaj, Vasile L. Pop,
liderul românilor din zona Meseșului sau Valentin Coposu, tatăl Seniorului Corneliu Coposu,
delegat ales în cercul electoral al Șimleului și semnatar al Unirii Transilvaniei cu România. De
asemenea, în același volum a fost evidențiată o personalitate cu origini sălăjene mai puțin
cunoscută. Este vorba de Ioan Aurelian Mierea, născut în localitatea Bodia, dar care a participat
la Adunarea Națională de la Alba Iulia din partea localității Ciutelec, județul Bihor.
Alți dascăli au ales personalități marcante ale istorie noastre naționale, precum Regele
Ferdinand I al României, supranumit și Întregitorul, Alexandru Vaida Voevod, prieten apropiat
al lui Iuliu Maniu și cu un rol deosebit la Conferința de Pace de la Paris, Vasile Lucaciu, leul din
Șișești și Pantelimon Halippa, unul dintre principalii artizani ai unirii Basarabiei cu România.
Lucrările publicate în volumul electronic au la bază studiul unei bibliografii inedite și constituie
o componentă a activității profesorilor de Istorie, acea de a veni cu informații noi, în completarea
manualelor școlare. De asemenea, prin prezentarea lor în cadrul unui simpozion științific,
profesorii au câștigat experiența de a prezenta informații și în fața publicului, nu numai a
elevilor.
Articolele prezentate în cadrul simpozionului au fost publicate în volumul intitulat
„Personalități ale Marii Uniri”, ISBN 978-973-1854-81-6, editat în format exclusiv electronic
sub egida Editurii „Şcoala Noastră”, distribuit ulterior tuturor participanţilor la simpozion,
împreună cu diploma de participare.
În data de 22 aprilie 2019, cu ocazia Zilei planetei Pământ, Casa Corpului Didactic, în
colaborare cu Colegiul Național „Silvania” Zalău, a organizat o activitate științifică cu elevii
clasei a VII-a, în cadrul căreia elevilor le-au fost prezentate exemple de acțiuni dăunătoare
mediului și experimente cu un grad ridicat de originalitate și li s-a oferit posibilitatea să
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realizeze ei experimentele care le-au atras atenția. În urma acestor activități, elevii au fost ajutați
să-și dezvoltarea capacitatea de explorare/investigare a realităţii şi de relaţionare cu mediul
înconjurător; să preceapă, să înţeleagă şi să reprezinte spaţiului geografic local; să cunoască şi să
înţeleagă mecanismele naturale şi formarea unui comportament civilizat faţă de natură, de
ocrotire şi protejare a ei; să-și formeze o conduită ecologică și să-și dezvolte capacitatea de
comunicare eficientă prin folosirea unor termeni şi noţiuni specifice. Activitatea a fost realizată
de prof. Jozsa-Fechete Anamaria de la Colegiul Național „Silvania” cu 33 de elevi.
Ziua Mondială a Apei, care are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor
legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor și de a pune în adevărata lumină
rolul, îndatoririle și responsabilitățile celor cu atribuții în întreținerea, valorificarea și protejarea
surselor de apă, a fost sărbătorită de Casa Corpului Didactic Sălaj, împreună cu Școala
Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, prin realizarea unei expoziții care să atragă atenția asupra
importanței apei. Realizatorii acestei expoziții cu tema „Apa sursă și resursă a vieții!” au fost
prof. Bulgărean Sanda și prof. Biriș Simona de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău.
Expoziția a fost vizitată de elevi şi cadre didactice din unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj.
În luna mai a anului școlar 2018 – 2019, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat
activitate metodică „Metode de combatere a agresivității la copii”, susținută de prof. Urs Mihaela
de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău. Activitatea a avut loc la Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu” Zalău, unde au participat 40 de cadre didactice din mai multe unități de
învățământ din județ.
„Săptămâna Europeană a Roboticii” a fost marcată de Casa Corpului Didactic Sălaj în
parteneriat cu Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și Școala Gimnazială „Simion
Bărnuțiu” din Zalău prin activitatea științifică: „Săptămâna Europeană a Roboticii”, derulată în
perioada 16 - 25 noiembrie 2018. Această activitate a avut ca obiectiv stimularea elevilor de
orice vârstă să urmeze o educație tehnologică, fie ea programare, robotică, inginerie sau alte
domenii tehnice. Au participat trei clase de gimnaziu de la Școala Gimnazială „Simion
Bărnuțiu”, elevi de liceu din echipa de robotică „Brainstorms” de la Colegiul Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian” și cadre didactice din unitățile de învățământ partenere.
Casa Corpului Didactic Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cu
sprijinul inspectorului școlar de informatică - prof. Pușcaș Florica, a organizat, în data de 20
noiembrie 2018, activitatea metodică a profesorilor care predau Informatică și TIC în unitățile de
învățământ, având ca temă „Modalități de stimulare și formare a capacității creatoare a elevilor la
orele de informatică și TIC”. Activitatea metodică s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Nr. 1
Sărmășag și a avut ca obiectiv prezentarea unor exemple de activități curriculare care pot
dezvolta creativitatea la orele de Informatică și TIC. Au participat 30 cadre didactice care au
evidențiat importanța educației curriculare realizată la orele de Informatică și TIC, propunând o
serie de activități care să ajute la dezvoltarea capacităților creatoare a elevilor, cum ar fi:
1. Cercuri de informatică - în cadrul lor elevii pot rezolva o gamă mai largă de probleme de
informatică, pot învăța alte limbaje de programare, altele decât cele studiate prin oferta
curriculară (Scratch, C# etc.)
2. Cluburi ale copiilor - elevii au ocazia să învețe programare cu Alice3, să realizeze proiecte
în care imaginația lor să fie pusă la încercare;
3. Club de robotică - elevii de liceu și nu numai pot învăța să construiască roboți, să-i
programeze, dar și să-i mânuiască.
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6. Elaborare, editare și difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct materialele
elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
În anul şcolar 2018-2019, Editura Şcoala Noastră a acordat consultanţă editorială la
solicitare, venind în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-şi pună în valoare activitatea
didactică, ştiinţifică şi literară. A fost actualizat fondul de carte, îndeosebi fondul de monografii
şcolare şi locale existent în momentul de faţă în editură (inclusiv titluri de carte prezentate la
Zilele Învăţământului Sălăjean). În funcţie de necesităţi, au fost desfăşurate activităţi de relaţii cu
publicul, acordând consultanţă editorială tuturor solicitanţilor, în vederea publicării în format
electronic şi tipărit a unor lucrări literare sau publicaţii cu caracter strict ştiinţific, articole şi
lucrări de specialitate, materiale prezentate la diferite simpozioane judeţene şi naţionale,
desfăşurate pe raza judeţului Sălaj. A existat o colaborare eficientă între editură şi Biblioteca
Judeţeană, respectiv Biblioteca Naţională, la nivel de consultanţă editorială şi alte servicii
furnizate de acestea din urmă. S-a participat la diferite manifestări (vernisaje de expoziții, lansări
de carte, weekend-uri culturale) organizate de Biblioteca Judeţeană, Muzeul de Istorie şi Artă,
Centrul de Cultură al Judeţului Sălaj și alte instituții de cultură.
Au fost consultate arhiva revistei „Şcoala Noastră”, colecţia de reviste şi alte periodice
existente la biblioteca CCD (inclusiv fondul de carte veche), pentru recuperarea unor documente
de arhivă şi a unor articole de specialitate publicate în revistă şi în presă. Au fost desfăşurate o
serie de activităţi de secretariat redacţional și relații cu publicul pentru publicaţiile periodice
editate sub egida CCD şi ISJ. Astfel, au fost publicate, în luna noiembrie, nr. 1/2018-2019 al
buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi 31-32/2018 al revistei „Şcoala Noastră”, iar în luna
mai, nr. 2/2018-2019 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi nr. 33-34/2019 al revistei
„Şcoala Noastră”. A fost promovată şi publicată Oferta de programe de formare a CCD Sălaj. Au
fost publicate rezultatele obţinute de elevii sălăjeni la Olimpiade şi concursuri şcolare, etapele
judeţene, naţionale şi internaţionale, pentru toate specialităţile de bază.
În acest an școlar, s-au acordat 6 coduri ISBN, fiind publicate 7 titluri, după cum urmează:
•
ISBN 978-973-1854-72-4*: CCD Sălaj – 100 de ani de unitate – Personalități ale Marii
Uniri, conține lucrări prezentate în cadrul unui simpozion ocazional, titlu unic publicat în
format strict electronic (*cod ISBN acordat în anul școlar 2017-2018, titlul de carte aferent
publicat pe parcursul anului școlar 2018-2019);
•
ISBN 978-973-1854-75-5: Delia Ioana Chiș, Lucia Bolojan, Marosy Stefania –
Arhitectura viitorului, conține lucrări prezentate în cadrul unui simpozion ocazional, titlu
unic publicat în format strict electronic;
•
ISBN 978-973-1854-80-9: Hari Tunde Hajnalka – Învățarea între necesitate și
atractivitate, conține lucrări prezentate în cadrul unui simpozion ocazional, titlu unic publicat
în format strict electronic;
•
ISBN 978-973-1854-81-6: CCD Sălaj – Rolul educației non-formale, conține lucrări
prezentate în cadrul unui simpozion ocazional, titlu unic publicat în format strict electronic;
•
ISBN 978-973-1854-82-3: CJRAE Sălaj – Artterapia în procesul educațional, conține
lucrări prezentate în cadrul unui simpozion ocazional, titlu unic publicat în format strict
electronic;
•
ISBN 978-973-1854-83-0: Floare Taloș – Limba română – teste grilă, titlu unic publicat
în format strict electronic;
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•

ISBN 978-973-1854-84-7: Corina Ioana Crăciunaș – Teste de evaluare pe unități de
învățare pentru clasa pregătitoare și clasa I, titlu unic publicat în format strict electronic;
În acest an școlar nu s-au acordat coduri ISSN.
Reviste, periodice
Buletine informative,
Culegeri, manuale
Alte publicaţii
(denumire, nr.
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
(denumire, nr.
exemplare,
(denumire, nr.
exemplare,
exemplare, elaborate
elaborate / editate / exemplare, elaborate elaborate / editate /
/ editate / difuzate)
difuzate)
/ editate / difuzate)
difuzate)
Elaborate
1. Şcoala noastră
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj – 100
ISSN: 1223-8449
Şcoala Sălăjeană
de ani de unitate –
(nr. 31-32/2018 –
ISSN: 2069-1556
Personalități ale
170 exemplare,
(nr. 1/2018-2019 –
Marii Uniri, ISBN
nr. 29-30/2018 –
140 exemplare,
978-973-1854-72-4
170 exemplare)
nr. 2/2018-2019 – 140 (CD-ROM – 40
exemplare).
exemplare);
2. CCD Sălaj –
Rolul educației
non-formale în
activitatea didactică
ISBN: 978-9731854-81-6 (CDROM – 32
exemplare)
Editate
1. Şcoala noastră
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj – 100
ISSN: 1223-8449
Şcoala Sălăjeană
de ani de unitate –
(nr. 31-32/2018 –
ISSN: 2069-1556
Personalități ale
170 exemplare,
(nr. 1/2018-2019 –
Marii Uniri, ISBN
nr. 33-34/2019 –
140 exemplare,
978-973-1854-72-4
170 exemplare)
nr. 2/2018-2019 – 140 (CD-ROM – 40
2. Geographica
exemplare).
exemplare);
ISSN: 2248-0765
2. CCD Sălaj –
(1 număr/an, 50
Rolul educației nonexemplare/număr)
formale în
3. Gazeta
activitatea didactică
Învăţătorilor
ISBN: 978-973ISSN: 2069-2293
1854-81-6 (CD(2 numere/an, 150
ROM – 32
exemplare/număr)
exemplare)3. Delia
4. De la mental la
Ioana Chiș, Lucia
comportamental în
Bolojan, Marosy
şcoală
Ștefania –
ISSN: 2248-1036
Arhitectura
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(1 număr/an, 150
exemplare/număr)
5. Despre oameni
ISSN 2501-0441
ISSN-L 2501-0441
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
6. Gândurile
noastre ISSN
2501-2436
ISSN–L 2501-2436
(2 numere/an, 50
exemplare/număr)
7. Minunata lume a
copilăriei
ISSN 2501-7985
ISSN-L 2501-7985
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
8. Copilăria în
imagini şi cuvânt,
ISSN 2537-5148,
ISSN-L 2537-5148,
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
9. Reflexii silvane,
ISSN 2344-505X
ISSN-L 2344-505X
(1 număr/an, 50
exemplare/număr)
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viitorului, ISBN:
978-973-1854-75-5
(CD-ROM – 50
exemplare);
4. Hari Tunde
Hajnalka –
Învățarea între
necesitate și
atractivitate, ISBN:
978-973-1854-80-9
(CD-ROM – 50
exemplare);
5. CJRAE Sălaj –
Artterapia în
procesul
educațional, ISBN
978-973-1854-82-3
(CD-ROM – 100
exemplare).
6. Floare Taloș –
Limba română –
teste grilă, ISBN
978-973-1854-83-0
(CD-ROM – 20
exemplare).
7. Corina Ioana
Crăciunaș – Teste de
evaluare pe unități
de învățare pentru
clasa pregătitoare și
clasa I, ISBN 978973-1854-84-7 (CDROM – 20
exemplare).

7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar
•
Vernisajul expoziției de pictură cu tema Lumină și culoare, autor: prof. Maria Negreanu
Iuga, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, realizat cu ocazia Zilei Mondiale a
Educației (5 octombrie). Cele 23 de tablouri în ulei pe pânză au fost expuse la etajul 1 al
Casei Corpului Didactic Sălaj, iar expoziţia a fost vizitată de către elevi şi cadre didactice din
judeţul Sălaj;
•
Expoziția de carte având ca temă Provocarea la lectură - ediții și scriitori sălăjeni a fost
realizată în sala de lectură a bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj, având ca scop
promovarea scriitorilor sălăjeni;

130

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

•

Expoziția tematică Apa - sursă și resursă a vieții cuprinde postere și colaje realizate de
elevi de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, cu ocazia Zilei mondiale a apei (22
aprilie);
Expoziția de pictură cu tema Flori și mărțișoare - dăruind vei dobândi a cuprins 43 de
pânze în ulei, ce surprind prin diversitate și prin combinații cromatice care încântă ochiul și
sufletul. Expoziția a avut un caracter caritabil, iar sumele obținute din vânzarea acestor pânze
au fost donate unui elev din clasa a X-a de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”
Zalău, care, în cursul anului trecut, și-a pierdut ambii părinți.

•

8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Parteneri
Nr.
Denumirea
crt.
programului
Din ţară
Internaţionali
1.

Parteneriat

Centrul Cultural Britanic: Consiliul
Britanic

2.

Parteneriat

Organizația Salvați Copiii

3.

Parteneriat

Casa Corpului Didactic Brăila

4.

Parteneriat

Ministerul Educației Naționale Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic

5.

100 de ani de
unitate

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj,
Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională

6.

7.

Rolul educației
non-formale în
activitatea
didactică
Utilizarea
tehnicilor
artterapeutice
în procesul
educațional
pentru

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Sălaj;
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Forma de finalizare
Organizarea de cursuri şi
seminarii de formare
profesională pentru profesori
din judeţul Sălaj.
Derularea programului de
formare Folosirea utilă,
creativă și sigură a
Internetului de către copii
Derularea programului de
formare acreditat
Informatică și TIC pentru
Gimnaziu - clasa a V-a
Derularea programului de
formare acreditat JOBS formare pentru orientare și
consiliere în carieră a
elevilor
Flashmob – România 100 –
mai uniți, mai puternici
Simpozion de comunicări
științifice Personalități ale
Marii Uniri
Expoziție de postere
Mândru că sunt român
Simpozion judeţean

Simpozion național
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dezvoltarea
personală a
elevilor

8.

9.

Parteneriat
pentru
dezvoltarea
formărilor
tehnice și
profesionale
în sectorul
industrial din
județul sălaj

Parteneriat

10.

Parteneriat

11.

Festivalul
Naţional al
Ştiinţei

Judeţul Sălaj
Ambasada Franței la București;
Institutul Francez din România;
Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic;
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
Municipiul Zalău;
Orașul Jibou;
S.C. Electro Grup S.R.L.;
S.C. Michelin România S.A.;
Universal CO SA Zalău;
S.C. Silcar Prod SRL;
ERM Automatismes Industriels;
S.C. Milmetacon S.R.L.;
Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău;
Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul”
Zalău;
Liceul Tehnologic „Octavian Goga”
Jibou;
Agenţia de Dezvoltare Regională NordVest;
Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Sălaj;
Camera de Comerț și Industrie Sălaj;
Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania;
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă.

Derularea programului de
formare avizat prin Oferta
de programe de formare a
Casei Corpului Didactic
Sălaj Mentenanța în
industrie

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Activităţi derulate cu ocazia
manifestării Ziua Mondială
a Educației

Colegiul Național „Silvania” Zalău,
Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău, Zalău, Colegiul
Național „Simion Bărnuţiu” Şimleu
Silvaniei, Liceul Tehnologic „Octavian
Goga” Jibou, Şcoala Gimnazială
„Lucian Blaga” Jibou, Grădiniţa cu
P.P. „Ion Creangă” Zalău
Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj
Consiliul Judetean Sălaj, Primăria
Municipiului Zalău

Desfăşurarea în bune
condiţii a programelor din
Oferta de programe de
formare a Casei Corpului
Didactic Sălaj

Festivalul Naţional al
Știinţei, ediţia a XII-a,
CAEN - mai 2019
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12.

Acord de
parteneriat

Casa Corpului Didactic Ialomița

13.

Petale-n vânt

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

14.

Bibliotecar
pentru o zi

19 unități școlare din județul Sălaj

15.

Parteneriat

16.

Parteneriat

Total parteneriate:
16

Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”
Zalău
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Zalău

Colaborare reviste și schimb
de bune practici
Organizarea unui târg
caritabil cu produse realizate
în cadrul parteneriatului
Activități interactive,
prezentări de carte
Proiectul
Orașul Viitorului
Proiectul
Despre oameni

Total parteneri: 50

9. Marketing educaţional (publicitate/diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituţională
•
Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2018 – 2019,
avizată MEN prin adresa nr. 38169/DGISSEP/12.10.2018, care cuprinde 7 programe de
formare acreditate, 4 programe propuse spre acreditare şi 46 de programe de formare
avizate, totalizând 57 de programe de formare continuă;
•
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 2018 2019.
b. Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei
•
Realizarea şi distribuirea unor pliante cu Oferta de programe de formare continuă în toate
unităţile de învăţământ cu ocazia activităţilor metodice cu responsabilii cu dezvoltarea
profesională din şcoli, bibliotecarii şcolari, responsabili CDI şi directorii unităţilor de
învăţământ;
•
S-au realizat materiale promoţionale personalizate;
•
Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a
instituţiei – www.ccdsj.ro;
•
Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: responsabili cu
dezvoltarea profesională, bibliotecari, responsabili CDI, directori, informaticieni etc.;
•
Prezentarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj
în mass-media locală: ziarele Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean şi Sălăjeanul.

Director Casa Corpului Didactic Sălaj,
prof. Corina-Emilia FORȚ
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1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ
1.1. Prezentarea generală a domeniilor de activitate ale C.J.R.A.E. Sălaj
MISIUNEA
Misiunea asumată de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
(C.J.R.A.E.) Sălaj constă în sprijinirea elevilor, a părinţilor, a cadrelor didactice şi a altor membri
ai comunităţii în creșterea calității vieții, fundamentată pe educaţie, care să conducă la
valorizarea şi stimularea fiecărei persoane spre dezvoltarea propriului potenţial. De asemenea,
C.J.R.A.E. Sălaj promovează dezvoltarea competenţelor interculturale ale copiilor şi ale
adulţilor, parteneriatul educaţional, comunicarea interinstituţională şi implicarea comunităţii în
educaţie.
VIZIUNEA
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj reprezintă o organizaţie care
oferă și promovează încrederea şi respectul faţă de copil/tânăr/părinți/cadre didactice/membri ai
comunității/şcoală, manifestă deschidere spre toleranţă şi egalitate, abordare constructivă și
creativitate. Țintim spre evoluţie și tehnologizare și ne adaptăm în mod constant la nevoile
beneficiarilor noștri.
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj îşi propune să devină o
resursă importantă la nivelul comunităţii, implicată activ alături de ceilalţi parteneri în demersul
de susţinere a elevului în procesul devenirii lui.
În acord cu prioritățile naționale, județene și locale, C.J.R.A.E. Sălaj va oferi şanse egale,
va promova demnitatea şi valorile individuale în vederea creşterii calităţii vieţii
copiilor/elevilor/tinerilor prin promovarea sănătăţii şi a stării de bine, dezvoltare personală și
activităţi de prevenţie şi intervenţie în situaţii de risc.
PRINCIPIILE care guvernează activitatea C.J.R.A.E. Sălaj sunt:
I. Principiul respectării drepturilor şi demnităţii oricărei persoane
Orice persoană are dreptul să-i fie apreciată valoarea înnăscută de fiinţă umană, valoare
care nu este sporită sau diminuată de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex sau orientare
sexuală, statut marital, abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice altă
caracteristică personală, condiţie sau statut.
II. Principiul responsabilităţii profesionale şi sociale
Personalul angajat al C.J.R.A.E. Sălaj manifestă responsabilitate maximă pentru
promovarea și îmbunătățirea stării de bine a oricărei persoane, a familiei, a grupului ori a
comunităţii faţă de care îşi exercită rolul.
III. Principiul integrităţii profesionale
Personalul angajat al C.J.R.A.E. Sălaj va da dovadă de integritate morală şi profesională
în toate relaţiile pe care le dezvoltă. Personalul didactic îşi va prezenta onest pregătirea şi
calificările oriunde s-ar afla în relaţii profesionale şi nu vor permite sau tolera practicile incorecte
şi/sau discriminatorii.
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VALORILE care constituie fundamentul activităților desfășurate de către personalul
C.J.R.A.E. Sălaj sunt:
✓ Profesionalism;
✓ Calitate;
✓ Competenţă;
✓ Responsabilitate;
✓ Empatie;
✓ Comunicare;
✓ Creativitate;
✓ Receptivitate la nevoile educaţionale ale beneficiarilor serviciilor oferite;
✓ Deschidere multiculturală;
✓ Toleranţă;
✓ Echilibru;
✓ Dezvoltare profesională continuă.
STRUCTURI AFLATE ÎN COORDONAREA C.J.R.A.E. SĂLAJ
CENTRUL ŞI CABINETELE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (C.J.A.P.)
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (C.J.A.P.) este structură în cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj (C.J.R.A.E.), care oferă servicii de
asistenţă psihopedagogică/psihologică, în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, funcţionează în fiecare judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti şi
este finanţat, coordonat, monitorizat şi evaluat de către C.J.R.A.E..
Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţi de învăţământ
preuniversitar şi asigură asistenţa psihopedagogică pentru minim 800 de elevi sau 400 de
preşcolari.
Cabinetele de asistenţă psihopedagogică funcţionează în unităţile de învăţământ la care
sunt înmatriculaţi cel puţin 800 de elevi. În unităţile de învăţământ cu mai puţin de 800 de elevi
funcţionează cabinete interşcolare arondate unui cabinet de asistenţă psihopedagogică, în funcţie
de resursele umane calificate şi dotările materiale specifice.
Se pot înfiinţa cabinete interşcolare de asistenţă psihopedagogică pentru un număr minim
de 400 preşcolari. Unui cabinet interşcolar i se pot aronda şi unităţi de învăţământ preşcolar.
C.J.A.P. sunt instituţii subordonate financiar, metodologic şi organizatoric, C.J.R.A.E..
Activităţile cabinetelor de asistenţă psihopedagogică sunt coordonate metodologic de către
C.J.A.P..
ATRIBUŢIILE C.J.A.P.:
➢ oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi,
educatoare, învăţători, institutori şi profesori pe diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere;
➢ sprijină adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea
relaţiilor şcoală-elevi-părinţi;
➢ asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specific, prevenirea şi
diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau
disconfort psihic; tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot
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fi utilizate doar de profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din
România;
➢ asigură examinarea psihologică a elevilor, la cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor
şcolare în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte; examinarea şi testarea psihologică
sunt efectuate doar de profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului Psihologilor
din România, pe baza metodologiei unitare elaborate de Colegiul Psihologilor şi avizate de
Ministerul Educaţiei Naționale;
➢ propune şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în şcoli;
➢ asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
➢ coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din
unităţile de învăţământ preuniversitar;
➢ colaborează cu personalul de la centrele medicale de igienă şi profilaxie;
➢ colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
➢ sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor,
institutorilor, profesorilor şi diriginţilor;
➢ elaborează studii psiho-sociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând
calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de şcoli din
cadrul reţelei;
➢ înaintează ISJ, prin Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, studii de
specialitate privind elementele de prognoză şi analiză referitoare la oferta pieţei forţei de muncă
în zonă (evoluţie, dinamică, profesii în dispariţie, profesii noi), în vederea orientării şcolare,
profesionale şi a carierei elevilor din judeţ;
➢ este implicat, alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în examinarea propunerilor tuturor
unităţilor şcolare din reţea şi a ofertei privind planul de şcolarizare;
➢ coordonează acţiunea de derulare a proiectelor/programelor, parteneriatelor educaţionale
interne sau internaţionale derulate pe plan local, vizând problematica consilierii, orientării
şcolare, profesionale şi a carierei elevilor în parteneriat cu autorităţile de învăţământ, autorităţile
locale, asociaţii şi fundaţii cu preocupări în domeniu;
➢ monitorizează, prin intermediul echipei operative a profesorilor din centru, situaţiile
deosebite din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ (abandon şcolar ridicat, risc privind
consumul de droguri, tulburări comportamentale) în care din motive obiective nu au putut fi
normate catedre în cabinete şcolare, urmând să prezinte rapoarte semestriale;
➢ recomandă părinţilor, consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de
competenţa C.J.A.P. (centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinetele
psihologice etc.);
➢ coordonează şi sprijină cadrele didactice din centru şi din cabinete în vederea perfecţionării
curente şi prin grade didactice;
➢ colaborează cu cabinetele logopedice;
➢ colaborează cu mediatorii şcolari;
➢ asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educative
speciale.
ATRIBUŢII specifice cabinetelor de asistenţă psihopedagogică şi cabinetelor interşcolare:
a) oferă informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi,
educatoare, învăţători, institutori şi profesori pe diferite teme: cunoaştere şi autocunoaştere,
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adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor
şcoală-elevi-părinţi;
b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi
diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau
disconfort psihic. Tehnicile de intervenţie în domeniul psihoterapiei şi consilierii psihologice pot
fi utilizate doar de profesorul psiholog, conform atestării din partea Colegiului Psihologilor din
România;
c) asigură examinarea psihologică atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, la cererea
părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare, în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar,
conflicte. Examinarea şi testarea psihologică sunt efectuate doar de profesorul psiholog, conform
atestării din partea Colegiului Psihologilor din România, pe baza metodologiei unitare elaborate
de Colegiul Psihologilor şi avizate de Ministerul Educaţiei Naționale;
d) propune şi organizează programe de orientare a carierei elevilor în şcoli;
e) asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi;
f) coordonează şi sprijină cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi cabinetele interşcolare din
unităţile de învăţământ preuniversitar;
g) colaborează cu personalul de la centrele medicale de igienă şi profilaxie;
h) colaborează cu personalul de la agenţiile locale de ocupare şi formare profesională;
i) sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a educatoarelor, învăţătorilor,
institutorilor, profesorilor şi diriginţilor.
Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă
psihopedagogică se stabilește în baza prevederilor art. 262 din Legea nr.1/2011 şi art.14 (1), (2)
din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. 5555/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare și Cap.
2, Art.8, Al.4. al Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460/12.11.2018 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2019-2020 și O.M.E.N. 3886/2019 pentru modificarea și completarea Metodologiei –
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul
şcolar 2019-2020.
Norma didactică aferentă postului de profesor consilier şcolar din cabinetele de asistenţă
psihopedagogică cuprinde un număr de 40 de ore/saptămână, repartizate astfel:
a). 18 ore/saptămână care constau în: activităţi de asistenţă psihopedagogică, desfăşurate
individual şi colectiv cu preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolară şi profesională, activităţi
de consiliere a preşcolarilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, activităţi/ore în cadrul
curriculumului la decizia şcolii, în funcţie de solicitările unităţii de învățământ şi în acord cu
planul-cadru;
b). 22 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi
complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie
psihoeducaţională, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale, participarea
la şedinte şi lectorate cu părinţii, la comisiile metodice şi consiliile profesorale cu tematică
specifică;
c). Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică
efectuează 2-4 ore/săptămână de predare în specialitate sau ore în cadrul curriculumului la
decizia şcolii din ariile curriculare om şi societate, consiliere şi orientare, ori în cadrul
programului „A doua şansă”, în acord cu planul-cadru, conform specializării/specializărilor
înscrise pe diploma/diplomele de studii, în concordanţă cu Centralizatorul.
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CENTRELE ŞI CABINETELE LOGOPEDICE INTERŞCOLARE (C.L.I.)
Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare, denumite în continuare C.L.I., sunt
structuri de învăţământ special integrat ale învăţământului preuniversitar, finanţate, coordonate,
monitorizate şi evaluate de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
(C.J.R.A.E.).
C.L.I. sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe
educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de
învăţare specifice.
Activitatea desfăşurată în C.L.I. constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare,
precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare
principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.
Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie/circumscripţie logopedică de cel puţin
500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele Pregătitoare - IV. Pe parcursul unui an şcolar, un
profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15 - 40 copii/elevi cu tulburări de limbaj.
Activitatea desfăşurată in C.L.I. constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare.
În competenţa profesorilor logopezi din cadrul C.L.I. intră următoarele tulburări de limbaj şi de
comunicare:
a) tulburările de pronunţie/articulare;
b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;
c) tulburările limbajului scris-citit;
d) tulburările de dezvoltare a limbajului;
e) tulburările de voce;
f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.
ATRIBUȚIILE profesorilor logopezi:
a) depistarea, evaluarea şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare la copiii
preşcolari înscrişi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici;
b) asigurarea caracterului preventiv al activităţii de terapie logopedică, prin acordarea unei atenţii
prioritare copiilor preşcolari cu tulburări de limbaj înscrişi în grădiniţe, în scopul prevenirii
instalării dificultăţilor de învăţare a scrisului şi cititului la vârsta şcolară;
c) orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare
şcolară şi socială;
d) corectarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare, în vederea diminuării riscului de eşec
şcolar;
e) sprijinirea cadrelor didactice în abordarea personalizată a copiilor/elevilor cu tulburări de
limbaj şi comunicare.
Norma didactică aferentă postului de profesor logoped din C.L.I. cuprinde un număr de
40 de ore/săptămână, repartizate astfel:
a) 16 ore/săptămână desfăşurate în cadrul C.L.I., care constau în: depistarea, evaluarea şi
identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare; corectarea tulburărilor de limbaj şi de
comunicare prin programe de intervenţie specifice; consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice
în problematica specifică;
b) 24 de ore/săptămână care constau în: activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi
complementară, stabilirea măsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie
logopedică, activităţi metodico-ştiinţifice, colaborarea cu comunităţile locale.
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Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) are
ca scop evaluarea, asistenţa psihoeducațională, orientarea/reorientarea școlară și profesională a
copiilor, elevilor și a tinerilor cu C.E.S., precum și identificarea nevoilor specifice ale acestora,
asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.
Conform O.M.E.C.T.S. 6552/2011 în vederea evaluării, asistenței psihoeducaționale,
orientării școlare și profesionale a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale
speciale s-a înființat, în cadrul C.J.R.A.E. Sălaj, Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și
Profesională (S.E.O.S.P.).
În S.E.O.S.P. Sălaj și-au desfășurat activitatea pe parcursul anului școlar 2018-2019
(conform O.M.E.N.C.S. nr. 5805/2016): doi consilieri școlari cu specializarea psihologie și
atestat în psihologie educațională, un profesor logoped și un asistent social.
ATRIBUȚIILE S.E.O.S.P. în etapa de evaluare complexă a copilului cu C.E.S.:
a) verifică îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și
profesională;
b) verifică la D.S.P. atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în
alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci cand Fișa de
evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră
necesar;
d) programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării
psihoeducaționale;
e) orientează părinții/reprezentantul legal la I.S.J. în situația în care aceștia doresc să
viziteze unitatea de învățământ propusă;
f) aplică criteriile de orientare școlară și profesională, precizte în anexa nr. 14, din
O.M.E.N.C.S. nr. 5805/2016;
g) intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază
părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
h) ține evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale; în acest sens,
la nivelul S.E.O.S.P. se realizează un registru propriu;
i) înaintează C.O.S.P. dosarul copilului, care cuprinde documentele menționate la art. 45, la
care se adaugă fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și
proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
j) înaintează C.O.S.P. dosarul copilului fără C.E.S., nedeplasabil din motive medicale, la
care adaugă raportul sintetic de evaluare.
COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (C.O.S.P.)
Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se
asigură educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice
şi psihologice ale individului.
Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a
intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi
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psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională
adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.
Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor cu C.E.S. se
realizează de către C.O.S.P., numită prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului Sălaj.
COMPONENŢA C.O.S.P.:
a) directorul C.J.R.A.E., preşedinte al comisiei;
b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, vicepreşedinte al comisiei;
c) un reprezentant al C.J.R.A.E. Sălaj membru al consiliului de administraţie;
d) un reprezentant din partea D.G.A.S.P.C. Sălaj;
e) un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Sălaj;
f) câte un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică,
respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie incluzivă;
g) reprezentantul Asociației ,,Prader Willi” din România – Centrul NoRo Zalău, cu rol de
observator;
h) asistentul social din cadrul S.E.O.S.P., cu rol de secretar al C.O.S.P.
Hotărârea privind orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu
cerințe educaționale speciale aparține Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, la
propunerea S.E.O.S.P. din cadrul C.J.R.A.E. Sălaj.
ATRIBUȚIILE C.O.S.P.:
analizează documentele primite de la S.E.O.S.P. și decide asupra orientării școlare și
profesionale a elevilor/copiilor cu C.E.S., respectiv ale copiilor fără C.E.S., nedeplasabili din
motive medicale;
a) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea S.E.O.S.P. din
cadrul C.J.R.A.E.;
b) colaborează cu D.G.A.S.P.C., cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile
persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății
civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu C.E.S. în concordanță cu
particularitățile lor individuale.
Orientarea/Reorientarea școlară și profesională se realizează, de regulă, cel mult o dată pe
an și cel puțin o dată pe nivel de învățământ sau la expirarea valabilității certificatului de
orientare școlară și profesională, la cererea părinților/reprezentantului legal, precum și ori de câte
ori este nevoie.
C.O.S.P. se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este necesar în ședințe
extraordinare și este legal constituită în prezența majorității membrilor săi.
C.O.S.P. eliberează certificatul de orientare școlară și profesională în 3 exemplare
originale: un exemplar pentru părinți/reprezentant legal, un exemplar pentru unitatea de
învățământ nominalizată în planul de servicii individualizat pentru furnizarea serviciilor
educaționale, un exemplar pentru S.E.O.S.P. Secretarul C.O.S.P. transmite certificatele în termen
de 5 zile de la eliberarea acestora conform unor proceduri de lucru, incluzând mijloacele de
comunicare și limitarea deplasărilor familiei.
Valabilitatea certificatului de orientare școlară și profesională este de minimum un an
școlar sau până la finalizarea nivelului de învățământ pentru care a fost orientat. Prevederile
certificatului de orientare școlară și profesională sunt executorii.
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Responsabilitatea mediatorului şcolar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din
comunitate la învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia
copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – școală.
Mediatorul şcolar este angajat de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către Centrul
judeţean/al municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, înfiinţat conform
Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 5418/2005.
Îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine Centrului judeţean/al
municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, iar coordonarea şi monitorizarea
activităţii mediatorului revin conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ preuniversitar în care îşi
desfășoară activitatea.
Mediatorii școlari colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu
consiliul părinţilor sau cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de unitatea de
învăţământ preuniversitar, cu autorităţile locale/judeţene, cu organizaţii nonguvernamentale şi cu
ceilalţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar care au ca scop creşterea gradului de
participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale. Aceștia îşi desfăşoară
activitatea în unităţile de învăţământ preuniversitar şi în comunităţile de care aparţin acestea.
ATRIBUȚIILE mediatorului şcolar:
➢ Facilitează dialogul școală – familie – comunitate;
➢ Contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate
şi a respectului şcolii faţă de comunitate;
➢ Monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi
sprijină familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora
în învăţământul preşcolar;
➢ Monitorizează copiii de vârstă şcolară, din circumscripţia şcolară, care nu au fost înscrişi
niciodată la şcoală, propunând conducerii școlii soluţii optime pentru recuperarea lor şi facilitând
accesul acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în învăţământul de masă la
cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în programul „A doua șansă” etc.);
➢ Sprijină organizarea de programe suport pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare
(programe de recuperare, programe de intervenţie personalizată, programe tip „Școala de după
şcoală” etc.);
➢ Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educaţie şi menţinerea
copiilor în sistemul educaţional obligatoriu;
➢ Consemnează cu acurateţe şi obiectivitate problemele educaţionale sau de altă natură care au
efect asupra participării la educaţie a copiilor din comunitate, informând familiile despre rolul
scolii şi despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educaţie.
➢ Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflaţi în pericol de abandon şcolar,
monitorizează situaţia şcolară şi activitatea extraşcolară a acestora, încurajând participarea lor la
educaţie;
➢ Transmite şcolii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluţiilor optime
pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor;
➢ Contribuie la deschiderea şcolii către comunitate şi la promovarea caracteristicilor
etnoculturale în mediul şcolar, prin implicarea în organizarea de activităţi cu părinţii/alţi membri

141

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

ai comunităţii, organizarea de activităţi cu dimensiune multiculturală, organizare de activităţi
extracurriculare etc.;
➢ Monitorizează şi încurajează prezenţa elevilor la orele din cadrul programelor alternative,
suplimentare/de sprijin;
➢ Sprijină elaborarea planului de desegregare şcolară şi implementarea acestuia, prin
colaborare cu conducerea şcolii;
➢ Informează autorităţile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului şi
sprijină demersurile acestora pentru soluţionarea situaţiilor respective.
1.2. Resurse umane la nivelul C.J.R.A.E.
1.3.1. Situația posturilor în anul școlar 2018-2019
NR. POSTURI
NORMATE

Anul școlar 2018-2019
Aparat propriu C.J.R.A.E.
C.J.A.P.
Cabinete școlare și interșcolare de
asistenţă psihopedagogică
Centre și cabinete logopedice
interșcolare
S.E.O.S.P.
Mediatori școlari
TOTAL C.J.R.A.E.

DINTRE CARE:
Didactic auxiliar
Nedidactic

Didactic
Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

5
3

1
3

0
0

Ocupate

3
0

Vacante

0
0

1
0

0
0

39

39

0

0

0

0

0

14

14

0

0

0

0

0

3
8

3
0

0
0

0
8

0
0

0
0

0
0

72

60

0

11

0

1

0

1.3.2. Situația numărului de persoane în anul școlar 2018-2019
Anul școlar 2018-2019
Aparat propriu C.J.R.A.E.
C.J.A.P.
Cabinete școlare și interșcolare de
asistenţă psihopedagogică
Centre și cabinete logopedice
interșcolare
S.E.O.S.P.
Mediatori școlari

NR.
PERSOANE
EXISTENTE
5
2
39

DINTRE CARE:
Didactic

Didactic auxiliar

Nedidactic

1
2
39

3
0
0

1
0
0

12

12

0

0

2
8
68

2
0
56

0
8
11

0
0
1

TOTAL C.J.R.A.E.

1.3.3. Date operaționale C.J.R.A.E.
Județ
SĂLAJ
Total

Nr.
cabinete
consilieri
85
85

Nr.
consilieri
41
41

Nr.
cabinete
logopezi
41
41

Nr.
logopezi

Nr.
mediatori

Secretar

Contabil

12
12

8
8

1
1

1
1

Didactic auxiliar
DocuAsistent
mentarist
social
1
0
1
0

Nedidactic
Administrator
patrimoniu

Șofer

Personal
întreținere

0
0

0
0

1
1

C.J.A.P.
Județ
SĂLAJ
Total

Funcții
personal
didactic
3
3

Nr. personal
didactic aferent
fiecărei funcții
2
2

Funcții personal
didactic auxiliar
0
0

Nr. personal didactic
auxiliar aferent fiecărei
funcții
0
0

Funcții
personal
nedidactic
0
0

Nr. personal
nedidactic aferent
fiecărei funcții
0
0
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S.E.O.S.P.
Județ

Funcții personal didactic

Nr. personal didactic
aferent fiecărei funcții

Funcții personal
didactic auxiliar

Nr. personal didactic auxiliar
aferent fiecărei funcții

SĂLAJ
Total

3
3

2
2

0
0

0
0

1.3.4. Situația necesarului de posturi la nivel de județ
NR. POSTURI
NECESARE

Anul școlar 2018-2019

DINTRE CARE:
Didactic
0

Didactic auxiliar
1

Nedidactic
0

Aparat propriu C.J.R.A.E.

1

C.J.A.P.

1

1

0

0

11,50

11,50

0

0

20,50

20,50

0

0

3

3

0

0

Mediatori școlari

16

0

16

0

TOTAL C.J.R.A.E.

53

36

17

0

Cabinete școlare și interșcolare de
asistenţă psihopedagogică
Centre și cabinete logopedice
interșcolare
S.E.O.S.P.

1.3.5. Situația gradelor didactice
An școlar

Debutant
(nr. persoane)

2018-2019

Definitivare în
învățământ
(nr. persoane)

2

Grad didactic II
(nr. persoane)

15

Grad didactic I
(nr. persoane)

10

29

Doctorat*
(nr. persoane care nu
au echivalat doctoratul
cu
gradul didactic I)
0

1.3.6. Numărul unităților de învățământ preuniversitar care beneficiază de serviciile oferite
Anul școlar
2018-2019

Nr. grădinițe
urban

Cabinete de
asistență
psihopedagogică
Cabinete
logopedice

21

Mediatori școlari

1

rural

Nr. școli gimnaziale
Nivel primar
urban rural

1

Total: 22
20

2

Nivel gimnazial
urban rural
13
28

Total:
17

Total: 41
2

Total: 22

Total: 19

7
Total: 8

1
7
Total: 8

0
1

Nr. licee și școli
profesionale
urban
rural
15

Nr.
total
unități

7

85

Gradul de
acoperire a
serviciilor
oferite (%)
82,52%

Total: 22

0

0

0

Total: 0

Total: 0

41

38,67%

7
Total: 8

0
2
Total: 2

8
8

30 %

1.3.7. Numărul unităților de învățământ preuniversitar arondate cabinetelor
Anul școlar
2018-2019

Nr. grădinițe
urban

Cabinete de
asistență
psihopedagogică
Cabinete
logopedice

rural

Nr. școli gimnaziale
Nivel primar
urban rural

94
1

Total: 94
6
Total: 7

Nivel gimnazial
urban
rural

38
0

Total: 38
2
Total: 2

10
0

Total: 10
0
Total: 0

Nr. licee și școli
profesionale
urban
rural
0

0

0

Total: 0
0
Total: 0

Gradul de
acoperire a
serviciilor
oferite (%)
58, 92%
3,73%

143

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

2. ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
(C.J.A.P.) ȘI A CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
2.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ
2.1.1.Număr de beneficiari
Număr de persoane distincte
care au beneficiat
de consiliere individuală
An școlar 2018-2019

Nivel
preșcolar
462

PREȘCOLARI / ELEVI
Nivel
Nivel
primar
gimnazial
651

958

PĂRINŢI

CADRE
DIDACTICE

1365

938

Nivel
liceal
904

2.1.2. Date statistice
Nr.
crt.

1.

Indicatori de performanţă
Beneficiari
Activităţi desfăşurate conform Registrului
de activităţi de la cabinetul de asistenţă
psihopedagogică

Programe de auto/ intercunoaştere/
dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se
include prevenirea bullyingului în spațiul
școlar,
a
violenței
domestice,
a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu
copiii cu C.E.S.)
Managementul
învăţării/
dezvoltare
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se
include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/ abandonului școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen
(se include prevenirea consumului de
substanțe cu risc, a traficului de ființe)
- altele =

Problematica (cazuistica) cu cea mai
mare frecvenţă înregistrată în unitatea
dvs.
2.

3.

(Ierarhizați problematica/ cazuistica
înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de
la 1 la 10, acordând 10 puncte problemei
cu cea mai mare frecvență și 1 problemei
cu cea mai mică frecvență)

Copii cu C.E.S. (cu certificat de
orientare școlară și profesională)

ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

Nr. elevilor
consiliaţi
individual

Nr. părinţi
consiliaţi
individual

CADRE
DIDACTICE
(în cabinet)
Nr. cadre didactice
consiliate
individual

1108

333

239

1163

526

404

716

255

221

689

218

103

246

74

75

Programe
de
auto/
intercunoaştere/
8
dezvoltare personală
Managementul emoţiilor
şi dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se
include prevenirea bullyingului în spațiul
10
școlar, a violenței domestice, a dificultăților
de relaționare, inclusiv cu copiii cu C.E.S.)
Managementul
învăţării/
dezvoltare
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se
9
include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/abandonului școlar)
Orientarea carierei
7
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se
include prevenirea consumului de substanțe
6
cu risc, a traficului de ființe)
- altele =
5
Nr. cazuri în unitatea
Nr. copii în proces de consiliere
şcolară (+arondări)
psihopedagogică
571
404
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4.

Copii ai căror părinți sunt plecați la
muncă în străinătate/remigrați

5.

Copii în risc de abandon școlar

Nr. cazuri în unitatea
şcolară (+arondări)
1223
Nr. cazuri în unitatea
şcolară (+arondări)
378

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică
353
Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică
133

2.2. CONSILIERE DE GRUP
2.2.1.Număr de beneficiari
Nivel preșcolar
Consilier
e de grup
în
cabinet

Nr.
grupur
i

Nr.
preșcolar
i

292

1004

PREȘCOLARI / ELEVI
Nivel
Nivel
primar
gimnazial
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
grupur elev grupur elev
i
i
i
i
268

811

348

119
4

154

CADRE
DIDACTICE

PĂRINŢI

Nivel
liceal
Nr.
Nr.
grupur elev
i
i
469

Nr.
grupur
i

Nr.
părinţ
i

Nr.
grupur
i

77

500

60

Nr.
cadre
didactic
e
249

2.2.2. Activităţi de consiliere de grup
Nr. crt.

1.

Nr. crt.

Număr
total
activități

Nr. crt.

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții
(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.)

Număr
total
beneficiari

17329

Număr
total
activități

Număr
total
beneficiari

352

2423

Număr
total
activități

Număr
total
beneficiari

Lectorate;
Workshop-uri;
Participare la ședințele cu părinții

278

3347

Observaţii/
rezultate
Îmbunătățirea
interrelaționării;
Întărirea
coeziunii
grupului de
copii;
Îmbunătățirea
competențelor
socioemoționale.

2745

Workshop-uri; Participare la ședințele cu părinții la ședințele cu
părinții la invitația învățătorului/ dirigintelui

1.

1.

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini,
abilități, activități formale, nonformale ș.a)
Dezvoltarea abilităților de comunicare și a competențelor socioemoționale;
Sesiuni de formare și informare pe tema prevenirii traficului de
persoane;
Atitudini și comportamente dezirabile în cadrul acțiunilor de
voluntariat;
Promovarea cabinetului de asistență psihopedagogică;
Autocunoaștere;
Bulliyng;
Rezistență emoțională;
Orientarea școlara și profesională
Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele
didactice
(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.)

Observaţii/
rezultate
Informare;
Îmbunătățirea
comunicării și
colaborării
Observaţii/
rezultate
Informare;
Dezvoltarea
abilităților
parentale

2.2.3. Programe de consiliere de grup
2.2.3.1. Tematica abordată
Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii
Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se
include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu C.E.S.)

Număr
total programe
539

Număr total
beneficiari programe
6138

864

8688
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Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității
(se
include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de
substanțe cu risc, a traficului de ființe)

274

3108

613

4513

277

4392

2.2.3.2. Detalierea programelor de consiliere de grup
Nr.
crt.

Titlul
programului de
consiliere de grup
a elevilor

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
benefici
-ari

Urban/rural

Elevi de
gimnaziu

35

490

Urban/rural

Elevi de
liceu

63

545

2.

„Cunoaște-ți
drepturile!
Respectă-ți
obligațiile!”

Urban/rural

Elevi de
liceu

28

417

3.

Proiect educațional
„Always”

Urban /rural

Eleve de clasa
a V-a

50

800

Urban/rural

Elevi de
gimnaziu și liceu

76

1010

Urban/rural

Preșcolari

183

802

Urban/rural

Elevi de
gimnaziu și liceu

205

1892

Preșcolari

131

720

Elevi de
Gimnaziu

129

1220

120

1400

70

620

89

415

60

400

48

620

39

237

1.

4.

5.

Prevenire traficului
de persoane

Dezvoltarea
inteligenței
emoționale

Autocunoaștere și
dezvoltare
personală

Urban/rural
6.

Orientare școlară și
profesională
Urban/rural

7.

8.

9.

Dezvoltarea
strategiilor de
învățare
Dezvoltarea
abilităților de
comunicare
eficientă
(relaționare
eficientă elev părinte - cadru
didactic; regulile în
cadrul unui grup;
coeziunea
grupului)
Prevenirea
consumului de

Urban/rural

Elevi de
liceu
Elevi de
gimnaziu
Elevi de
liceu
Preșcolari
Elevi de
gimnaziu
Elevi de
liceu

Urban/rural

Urban/rural

Preșcolari

30

214

Elevi de
liceu

150

920

Observaţii/ rezultate

Elevi informați pe tema
reducerii riscului de
victimizare privind traficul de
persoane sub toate formele
sale
Elevi informați pe tema
reducerii riscului de
victimizare privind
exploatarea prin muncă
Eleve informate pe tema
pubertății, a igienei intime și
a prevenirii sarcinilor
nedorite
Identificarea emoțiilor,
autocontrol emoțional
Deprinderile autonome și
stima de sine/Prevenirea
anxietății de
separare/Dezvoltarea
competențelor socioemoționale la preșcolari
Îmbunătățirea auto/
intercunoașterii
Identificarea intereselor și
abilităților personale,
explorarea profilelor
ocupaționale și educaționale,
planificarea carierei, decizia
de carieră, promovare
personală
Managementul informațiilor
și al învățării, luarea
notițelor, organizarea
timpului de studiu,
mnemotehnici

Stiluri de comunicare, reguli
în comunicare, relaționare
eficientă, dezvoltarea
empatiei în relația cu celălalt

Prevenirea consumului de
tutun, alcool, droguri,
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substanțe și a
comportamentelor
de risc
10.

11.

12.

13.

14.

Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Promovarea unui
stil de viață sănătos

19 zile de prevenire
a abuzurilor și
violențelor asupra
copiilor
Activități în cadrul
organizației FICE –
Campanie
Europeană de
Luptă împotriva
Violenței asupra
copiilor
Activități în cadrul
Programelor
Educaționale „DA,
poți" – „Știu, pot,
reușesc", „Timpul
poveștilor ce
vindecă",
Programul
educațional „Stop
bullying! Și
glumele dor!”
Titlul
programului de
consiliere de grup
a părinților
Stilurile parentale
Promovarea
cabinetului de
asistență
psihopedagogică/
Comunicarea cu
adolescenții
Specificul
adolescenței
Deprinderile
autonome și stima
de sine/Prevenirea
anxietății de
separare/Dezvoltar
ea competențelor
socio-emoționale la
preșcolari
Caracteristici ale
etapelor de
dezvoltare ale
copilului - vârsta 01, 1-3, 3-6 ani / pe
baza teoriei
psihosociale a lui
Erikson

substanțe cu proprietăți
psiho-active

Urban/rural

Urban

Elevi de
gimnaziu
Elevi de
liceu
Elevi de
liceu

28

516

22

330

15

250

Reducerea timpului petrecut
în mediul online, alternative
sănătoase de petrecere a
timpului liber
Identificarea cauzelor
agresivității din rândul
tinerilor și conștientizarea
consecințelor pe termen scurt
și lung

Rural

Elevi de
gimnaziu

27

230

Rural

Elevi de
gimnaziu

8

100

Prevenirea tuturor formelor
de violență asupra copiilor

Urban

Preșcolari

238

190

Dezvoltarea competențelor
emoționale și sociale la
preșcolari

Urban/Rural

Gimnaziu

76

180

Managementul conflictului și
prevenirea formelor de
bullying

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
benefici
ari

Observaţii/ rezultate

2

28

Părinți informați/mulțumiți

4

38

Informare

urban

urban

Părinții copiilor
de grupă mare
Părinții elevilor
din clasele a IXa și a XII-a

urban

Părinții elevilor
din clasa a IX

1

28

Părinți informați/mulțumiți

urban

Părinții copiilor
de la grupele
mari/părinții
copiilor de la
grupele mici

9

177

Părinți informați/mulțumiți

rural

Părinții copiilor
de grupă mare

3

60

Părinți informați/mulțumiți

147

Susținerea
copilului în
învățarea școlară
Depășirea
barierelor în
comunicarea
părinte -copil
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urban

Părinții elevilor
din clase primare

6

40

Părinți informați/mulțumiți

urban

Părinții elevilor
din clase
gimnaziale și de
liceu

4

80

Părinți informați/mulțumiți

Nr.
crt.

Titlul
programului de
consiliere de grup
a cadrelor
didactice

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Grup țintă

Durata
(număr
ore)

Nr.
benefici
ari

Observaţii/ rezultate

1.

Adolescența

urban

1

14

Înțelegerea caracteristicilor
adolescenței

6.

7.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Workshop
„Managementul
comportamentului”
Sesiune de
informare
„Adevărul despre
droguri”
Sesiune de
informare „Aspecte
privind implicarea
elevilor în activități
extrașcolare”
Rolul consilierului
școlar
Lectorat –
„Managementul
stresului –Burnout”
Jocuri dinamice în
activitatea
instructiveducativă

Cadre didactice
de gimnaziu

rural

Cadre didactice
de gimnaziu

2

24

Îmbunătățirea cooperării
dintre colegi

urban

Cadre didactice
de liceu

2

31

Informare

urban

Cadre didactice
de liceu

4

60

Informare

urban

Educatoare,
Cadre didactice
de gimnaziu și
liceu

2

33

Înțelegerea atribuțiilor
consilierului școlar

rural

Învățători

6

20

Informare

rural

Învățători

4

15

Informare

2.3. Situaţia cazurilor de agresivitate/bullying/violenţă şcolară
Număr de activităţi/programe de informare, prevenire și consiliere
Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente)
Număr de cadre didactice consiliate
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

332
408
3294
148
154
304

2.4. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ, C.J.R.A.E., alte
instituţii (numeric):
a) ca organizator
b) ca participant

8
3

Studii realizate:
▪ Percepția cadrelor didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați
în străinătate;
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Percepția cadrelor didactice cu privire la integrarea copiilor cu C.E.S. în învățământul de
masă;
Studiu privind opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a din județul Sălaj.
2.5. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):

Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare/proiecte educaționale de prevenție/intervenție la nivel colectiv
Inițiate de către consilierul școlar

Inițiate de către C.J.R.A.E. Sălaj

Numărul proiectelor/
activităților

Număr de clase beneficiare

Numărul proiectelor/ activităților

Număr de clase beneficiare

177

704

10

476

2.6. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii
timpurii a școlii
Perioada

Sem. I
An școlar
20182019

Nr. elevi
clasa a
VIII-a
care au
beneficiat
de servicii
de
orientare a
carierei

1323

Nr. elevi
din ÎPT
(învățământ
profesional
și liceu
tehnologic)
care au
beneficiat de
servicii de
orientare a
carierei

315

Buget alocat pentru activitatea de
consiliere psihopedagogică
(lei)
Total

DIN CARE:
buget
alocat
pentru
orientarea
carierei
elevilor de
clasa a
VIII-a

140902

140902

Tipurile de activităţi de consiliere a
carierei derulate cu:
elevii de clasa a
elevii din ÎPT
VIII-a

buget
alocat
pentru
orientare
a carierei
elevilor
din ÎPT

0

Activități din
cadrul
programului de
Consiliere în
carieră
„Motivați
pentru carieră”,
adresat elevilor
de clasa a VIIa/a VIII-a din
unitățile de
învățământ din
Zalău:
-Decizia de
carieră;
-Planificarea
carierei.
Activități
adresate
elevilor de clasa
a VII-a din
unitățile de
învățământ din
Zalău și Jibou
(individuale,
colective și de
grup):
Autocunoaștere
și dezvoltare
personală.

Activități de
consiliere în
carieră la nivel
individual,
colectiv și de
grup:
Autocunoaștere
și dezvoltare
personală;
-Explorarea
ofertelor școlare
și profesionale
– căutarea
locurilor de
muncă;
-Decizia de
carieră,
- Planificarea
carierei;
-Marketing și
promovare
personală (CV,
scrisoare de
intenție,
prezentarea la
un interviu de
angajare).

Obs.
(inclusiv
informații cu
referire la
sursele de
finanțare)

Programul
de consiliere
în carieră
„Motivați
pentru carieră”
este susținut și
finanțat de
către
Compania
TenarisSilcotu
b. În cadrul

149

Sem al IIlea
An școlar
20182019

1087

566

140902

140902

Activități în
cadrul
programului
de Consiliere
în carieră
„Motivați
pentru
carieră”
adresat elevilor
a VII-a din
unitățile de
învățământ din
Zalău și Jibou:
-Explorarea
ofertelor școlare
și profesionale;
-Decizia de
carieră.

0

Activități de
consiliere în
carieră la nivel
individual,
colectiv și de
grup:
Autocunoaștere
și dezvoltare
personală;
-Explorarea
ofertelor școlare
și profesionale căutarea
locurilor de
muncă;
-Decizia de
carieră,
- Planificarea
carierei;
-Marketing și
promovare
personală (CV,
scrisoare de
intenție,
prezentarea la
un interviu de
angajare).

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

programului,
elevii și
cadrele
didactice au
beneficiat de
produse de
protocol și
materiale
promoționale
(dulciuri - în
urma fiecărei
activități de
consiliere în
carieră
desfășurate,
rucsacuri,
pixuri, mape,
ghiduri).

3. ACTIVITATEA CENTRELOR ŞI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERŞCOLARE
3.1 Centralizarea datelor privind cazuistica:
An școlar Tulburǎri de Tulburǎri de Tulburǎri ale Tulburǎri de Tulburǎri Tulburări de limbaj
pronunţie/ ritm şi fluenţǎ limbajului dezvoltare a de voce
asociate cu
articulare
a vorbirii
scris-citit
limbajului
Sindrom Down,
autism
2018-2019
620

10

87

34

4

29

Alte tulburări
(de precizat)

Hipoacuzie 3
Mutism electiv 5
Afazie precoce 1
Hipotonia aparatului
fonoarticulator 1

3.2. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj:
An școlar
2018-2019

C.L.I. nr.
1

Şcolari
1899

Luaţi în corectare
Şcolari Preşc.
Total
427
374
801

Examinaţi
Preşcolari
1165

Şcolari
183

Total
3064

Corectaţi
Preşc.
Total
168
351

Şcolari
0

Depistaţi
Preşcolari
404

Şcolari
504
Retraşi
Preşc.
0

Total
0

Total
908

Amelioraţi
Şcolari Preşc. Total
243
198
441

3.3. Centralizarea datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul C.L.I.
An școlar
2018-2019

Copii logopați
Nr. preșcolari
Nr. școlari
371
425

Copii cu C.E.S.
Nr. preșcolari
Nr. școlari
32
78

Cadre
didactice
383

Părinți
573

150

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

3.4. Activităţi adresate părinţilor
Nr.
crt.

Tipul activității
(lectorate,
workshop-uri,
participare la
ședințele cu părinții
la invitația
educatorului/
învățătorului/ș.a..)

Titlul
activității

Grup țintă

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Durata
(număr
ore)

Nr.
participanți

172

663

9

27

154

216

19

43

Urban

Părinții
copiilor de
clasa
pregătitoare

4

54

Urban

Părinții
copiilor cu
tulburări de
pronunție

47

101

Urban

Părinții
copiilor
luați în
terapia
logopedică

1
Promovarea
serviciilor
de
logopedie

Ședințe cu părinții

„Cum pot să
îmi ajut
copilul?”

Consiliere
logopedică

Părinții
copiilor
luați în
terapia
logopedică

Urban

Rural

2

3

Părinţii
copiilor
logopaţi

Urban
Rural

„Vreau sămi ajut
copilul să
citească!”

Lectorat cu părinții

Exerciții de
pronunție

Teme pentru acasă
sub formă de
material verbal

4

5

Activitate
de
informare,
de instruire
și de
implicare a
părinților în
terapia
logopedică

Workshop

Observaţii/
rezultate

Optimizarea
intervenției
logopedice
și a relației
părintelogoped
Consilierea
părinților și
și implicarea
acestora în
procesul de
corectare
Implicarea
părintelui în
procesul
însușirii
cititului
Implicarea
părinților în
procesul de
corectare,
ameliorarea
dificultăților
Creșterea
șansei de
reușită
privind
intervenția
logopedică

28

64

Durata
(număr
ore)

Nr.
participanți

Observaţii/
rezultate

12

78

17

31

O colaborare bună
și sprijin privind
munca în echipă

171

219

3.5. Activităţi adresate cadrelor didactice
Tipul activității
(lectorate, workshopuri, participare la
ședințele cu părinții la
invitația educatorului/
învățătorului ș.a.)

Nr.
crt.

Titlul
activității

1.

Promovarea
serviciilor
de logopedie
în rândul
cadrelor
didactice

Ședințe cu cadrele
didactice, comisii
metodice

Dezvoltarea
limbajului și
a

Consiliere logopedică

2.

Locul de
desfășurare
(urban/rural)

Urban

Rural

Urban

Grup țintă

Cadrele
didactice care
au în
grupă/clasă
copii cu
tulburări de
limbaj și de
comunicare
Cadrele
didactice care
au în

Sprijin privind
munca în echipă

151

comunicării
Rural

3.

Informare și
consultanță
logopedică

Masă rotundă

Urban

4.

Dezvoltarea
conștiinței
fonologice

Lectorat

Rural

5.

Metode și
tehnici
pentru
consolidarea
pronunției
corecte

Workshop

Urban

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

grupă/clasă
copii cu
tulburări de
limbaj și de
comunicare
Cadrele
didactice care
au în
grupă/clasă
copii cu
tulburări de
limbaj și de
comunicare
Cadrele
didactice care
au în
grupă/clasă
copii cu
tulburări ale
conștiinței
fonolgice

Educatoarele de
la grupele mari

16

28

46

74

Eficientizareea
muncii în echipă

3

17

Suport pentru
cadre didactice

31

Creșterea șansei de
reușită privind
intevenția
logopedică

22

3.6. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):
191 de activități școlare și extrașcolare
4.
Nr.
crt.
1.

ACTIVITATEA MEDIATORILOR ŞCOLARI
Tematica activităților desfășurate
Întocmirea/reactualizarea bazei de date cu elevii
din comunitate

Număr total
activități
40

Număr total
beneficiari
600

2.

Însoţirea elevilor pe microbuzul şcolar în drum
spre şcoală şi retur

zilnic

150

3.

Monitorizarea elevilor în timpul orelor şi în pauze

zilnic

600

Organizarea și participarea la ședinţele cu părinţii

16

450

Întocmirea și înmânarea de informări părinților
asupra numărului de absențe și a situației școlare a
elevilor

70

180

Întocmirea și completarea fișei de monitorizare a
elevilor cu devieri de comportament

110

110

6.

Aplicarea unor chestionare elevilor, în vederea
stabilirii motivelor absenteismului

4

80

7.

Vizite la domiciliul elevilor

500

600

Participarea la activităţile judeţene (cerc pedagogic,
consfătuiri, ședință de informare asupra sistării
sporului pentru învățământul special, consilii

16

8

Observaţii
/ rezultate

4.
5.

8.
9.
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Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

profesorale)

10.

11.

12.

Întâlniri cu elevii sub forma de work-shop-uri sau
dezbateri pe diferite teme (drepturile copilului,
abuz, etc)

10

100

Colaborare cu alte instituții în ceea ce privește
desfășurarea unor activități de integrare a copiilor
din comunități
Activităţi extraşcolare (serbări, activități organizate
de Ziua Naţională a Minorităţilor)

62

70

40

600

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
ȘI A COMISIEI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

5.

5.1. Evidența dosarelor instrumentate de către S.E.O.S.P./lună
NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE
Luna

Sept.

Nr. de
dosare

84

Oct.

85

Dec.

109

98

Nr. total
certificate
emise

Nr. total
copii/elevi
evaluaţi în
S.E.O.S.P.

cu
C.E.S.

676

6.
An școlar

2018-2019

7.

Febr.

30

35

Mar.

Apr.

31

39

Nr. total de copii/elevi cu C.E.S. care au
obținut certificate de orientare şcolară şi
profesională

fără
C.E.S.

Învățământ de masă

cu
servicii
educaţi
-onale
de
sprijin
676

Ian.

Mai

Iun.

52

92

Iul.

Aug.

0

21

Evidența certificatelor de orientare școlară și profesională

5.2.

Nr. total
cereri
înregistrate
la
S.E.O.S.P.

Nov.

662

14

531

dintre care,
școlarimenținere
zați la
în
domigrădiniță
ciliu
peste
vârsta
legală
18
42

Învățământ
special
(școala
specială
/clase
speciale)
dintre care,
scolarizaţi
la
domiciliu/
spital

4

Nr. de contestații ale
certificatelor de
orientare școlară emise
de C.O.S.P.
Menținerea
Emiterea
certificatuunui alt
lui emis
certificat

1

2

Nr. total
certificate
emise

676

Cereri care nu
s-au soluţionat
prin emiterea
certificatelor de
orientare şcolară
şi profesională
Număr

Motivare

0

0

SITUAȚIA EVALUĂRII PSIHOSOMATICE
Nr. recomandări pentru:

Nr. total
copii
evaluați

265

clasa
pregătitoare

grupa mare
grădiniță

241

10

evaluare
S.E.O.S.P
.
0

Nr. total
profesori
implicați

47

Nr. copii evaluați în vederea
retragerii,
dintre care:
Retrași
Retrași
din
din
clasa pregătitoare
clasa I
10
4

FORMAREA CONTINUĂ LA NIVELUL C.J.R.A.E.
7.1.

Organizarea
și
desfășurarea
activităților
metodice/cercurilor
pedagogice/schimburilor de experiență în cadrul C.J.R.A.E.

153

Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

An şcolar
2018-2019

Denumirea activității metodice/cercului pedagogic/schimbului de experiență

Număr
participanți

Data
desfășurării

12

05. 09. 2018

12

11. 10. 2019

12

09. 11. 2018

12

13. 12. 2018

12

17. 01. 2019

11

05.02.2019

11

21.03.2019

20

07.05.2019

12

06.06.2019

13

5. 09. 2018

13

19. 10. 2018

13

9. 11. 2018

Prezentarea, analizarea și avizarea punctajelor oferite de către consilierii
școlari pe fișele de autoevaluare anuală, pentru anul școlar 2017 – 2018.
Desemnarea responsabilului comisiei metodice pentru anul școlar 2018 –
2019.
Planificarea tematicilor Comisiilor metodice pentru anul școlar 2018 - 2019.
Realizarea unui studiu la nivelul Comisiei metodice privind copiii/elevii cu
părinți plecați în străinătate: „Percepția cadrelor didactice asupra adaptării
școlare a copiilor/elevilor cu părinți plecați în străinătate” stabilirea scopului,
a obiectivelor și a grupului țintă.
Selecția unor materiale informative ce vor fi utilizate în școli, în cadrul
proiectului privind prevenirea traficului de ființe umane: „Nu ești de vânzare –
Alege pentru binele tău”.
Elaborarea chestionarului adresat cadrelor didactice, pentru realizarea
studiului: „Percepția cadrelor didactice asupra adaptării școlare a
copiilor/elevilor cu părinți plecați în străinătate”.
Comisia metodică
Zalău 1
(licee și colegii din
Zalău)

Tehnici și strategii specifice în consilierea adolescenților.
Managementul conflictului (bune practici privind strategiile de dezvoltare a
abilităților de management al conflictului în cazul adolescenților).
Prezentarea rezultatelor cantitative în cadrul studiului „Percepția cadrelor
didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la
muncă în străinătate” și interpretarea calitativă a rezultatelor, extragerea
concluziilor, a direcțiilor viitoare de intervenție și a limitelor studiului.
Prezentarea rezultatelor calitative în cadrul studiului „Percepția cadrelor
didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la
muncă în străinătate”. Prezentarea concluziilor limitelor și a direcțiilor viitoare
de cercetare.
Discuții organizatorice legate de desfășurarea proiectelor C.J.R.A.E. Sălaj
Cercul pedagogic al consilierilor școlari din C.M. Zalău 1 și bazinul Șimleu
Silvaniei, tema: „Rolul jocurilor de energizare în activitatea de consiliere
colectivă”.
Managementul timpului - activități și exerciții practice ce pot fi desfășurate cu
elevii.
Managementul stresului în contextul educațional.

Comisia metodică
Zalău 2
(grădinițe și școli
gimnaziale din
Zalău)

Prezentarea, analizarea și avizarea punctajelor oferite în fișele de
evaluare/autoevaluare.
Planificarea activităților pentru anul școlar 2018-2019.
Analizarea impactului părinților plecați la muncă în străinătate asupra
adaptării școlare a copiilor/elevilor (realizarea structurii generale a studiului:
scop, obiective, grup țintă, beneficiari, durată, procedură).
Elaborarea chestionarului din cadrul studiului „Percepția cadrelor didactice
privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la muncă în
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Starea
învăţământului
sălăjean
2018-2019

străinătate”.
Cerc pedagogic
„Psihoigiena emotională a școlarului mic”
Prezentare studii de caz

Comisia metodică
Jibou - Cehu
Silvaniei

Comisia metodică
Șimleu Silvaniei

16

22. 11. 2018

13

20. 12. 2018

Gestionarea stresului - mecanisme de copying - referat
Prezentarea rezultatelor cantitative în cadrul studiului „Percepția cadrelor
didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la
muncă în străinătate” și interpretarea calitativă a rezultatelor, extragerea
concluziilor, a direcțiilor viitoare de intervenție și a limitelor studiului.
Prezentarea rezultatelor calitative în cadrul studiului „Percepția cadrelor
didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la
muncă în străinătate”. Prezentarea concluziilor, limitelor și a direcțiilor
viitoare de cercetare.
Discuții organizatorice legate de desfășurarea proiectelor C.J.R.A.E. Sălaj.
Prezentare material didactic „Consecințele divorțului asupra copilului”-discuții
și dezbateri.
Prezentare material didactic „Prevenirea tulburărilor de învățare la preșcolari”discuții și dezbateri
Analiza punctajelor obținute de consilierii școlari pe fișele de evaluare anuale.
Planificarea activităţilor din cadrul comisiei metodice pentru anul şcolar 20182019.
„Dezvoltarea inteligenţei emoţionale” – prezentare ppt;
Materiale pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale – workshop.
„Dezvoltarea morală la şcolarii mici” – referat;
„Identificarea nevoilor cadrelor didactice privind îmbunătățirea activității cu
copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.)” – studiu de cercetare
(elaborarea studiului şi a chestionarului).
„Rezilienţa la adolescenţi” - referat
„Greşeli frecvente de management al timpului” - referat;
„Identificarea nevoilor cadrelor didactice privind îmbunătățirea activității cu
copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.)” - studiu de cercetare
(interpretarea datelor obţinute).
„Managementul emoţiilor la preşcolari” - referat.
„Modalităţi şi tehnici de cercetare aplicate în şcoală” - work-shop;
„Identificarea nevoilor cadrelor didactice privind îmbunătățirea activității cu
copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.)”- studiu de cercetare
(interpretarea datelor obţinute, extragerea şi elaborarea concluziilor).
Activităţi de autocunoaştere şi intercunoaştere-aplicaţii practice, work-shop.
Cerc pedagogic „Formarea și dezvoltarea capacității de autocunoaștere – Cine
sunt eu?”
„Etape în dezvoltare” - prezentare ppt.
„Părinţi - Fiţi copii pentru o zi!” - consiliere parentală-aplicaţii practice work-shop.
Analiza punctajelor obținute de consilierii școlari pe fișele de evaluare anuale.
Planificarea activităților metodice. Diseminare proiect Erasmus+ „Tehnici de
mindfullness”.
Stabilirea obiectivelor și construirea chestionarului pentru
studiul
„Identificarea nevoilor cadrelor didactice privind îmbunătățirea activității cu
copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.)”.
Cerc pedagogic „Tehnici specifice de consiliere individuală”

13

18. 01. 2019

13

5. 02. 2019

13

21.03.2019

13

18.04.2019

13

6.06.2019

7

5.09.2018

7

25. 10. 2018

7

8.11.
2018

7

6. 12. 2018

8

31. 01. 2019

8

21.02.2019

8

21.03.2019

8

11.04.2019

17

7.05.2019

8

16.05.2019

8

6.06.2019

7

5. 09. 2018

7

25. 10. 2018

7

8.11.
2018

13

22. 11. 2018

„Dezvoltarea socio-emoțională la preșcolari” – referat
Abordarea copiilor cu C.E.S. în activitatea de consiliere.
Analiza rezultatelor obținute în studiul „Identificarea nevoilor cadrelor
didactice privind îmbunătățirea activității cu copiii/elevii cu cerințe
educaționale speciale (C.E.S.)”
Modalităţi de realizare a O.Ș.P.; Propunerea unor modalităţi de îmbunătăţire a
activităţilor specifice O.Ș.P. în şcoli.

7

14.02.2019

7

28.03.2019

8

11.04.2019
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Comisia metodică
a profesorilor
logopezi

7.2.

Comunicarea nonviolentă- teorie și aplicații;
Analiza impactului/eficienței activităților din cadrul proiectului „Părintele –
partener în educație”.
Prezentarea, analizarea și avizarea punctajelor oferite de către logopezii școlari
pe fișele de autoevaluare anuală, pentru an școlar 2017 - 2018;
Desemnarea responsabilului comisiei metodice pentru anul școlar 2018 2019;
Planificarea tematicilor Comisiilor metodice pentru anul școlar 2018-2019
Stabilirea obiectivelor și construirea chestionarului pentru studiul „Percepția
cadrelor didactice privind adaptarea școlară a elevilor cu tulburări specifice de
învățare”
Cerc pedagogic „Tehnici și metode pentru prevenirea tulburărilor de scriscitit”
Prezentarea materialului „Evaluarea abilităților de calcul la elevii de clasa
pregătitoare”
„Tehnici și metode pentru corectarea dislaliei”
Diseminarea rezultatelor studiului „Percepția cadrelor didactice privind
adaptarea școlară a elevilor cu tulburări specifice de învățare”
Cerc pedagogic „Exerciții și jocuri pentru dezvoltarea conștiinței fonologice”
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8

16.05.2019

14

04.09.2018

14

15.11.2018

14

22.11.2018

14

05.02.2019

14

21.03.2019

14

15.04.2019

14

07.05.2019

Activități de formare/dezvoltare profesională
Număr participanți

Denumirea
cursului/programului

Tehnici inovative de educaţie
Practica Integrării și
Incluziunii Copiilor cu C.E.S.

An şcolar
2018 2019

Metode inovative în evaluarea,
diagnosticarea şi recuperarea
limbajului la copii/copii cu
autism şi adulţi cu afazie
„Jobs - Orientare profesională
- instruire în întreprinderi și
școli”
Programul de formare –
Metodistul
I.S.J. – partener în procesul de
îmbunătățire a calității
inspecției școlare.

Furnizorul
Asociația Română
pentru Cercetare și
Inovație – ARCI
Asociația Română
pentru Cercetare și
Inovație
Asociaţia Institutul de
Promovare a
Psihologiei
Experimentate
Casa Corpului Didactic
Sălaj

Buget
alocat de
C.J.R.A.E.

Observații
(inclusiv cu
privire la
sursele de
finanțare)

Profesori
consilieri
școlari

Profesori
logopezi

33

8

C.J.R.A.E.
Sălaj

35

11

C.J.R.A.E.
Sălaj

5

1

Surse proprii
de finanţare

2

0

C.J.R.A.E.
Sălaj

Casa Corpului Didactic
Sălaj

4

1

Ministerul
Educației
Naționale
I.S.J. Sălaj

Prevenția în contextul
tulburărilor de scris-citit

Asociația specialiștilor
în Terapia Tulburărilor
de Limbaj din România

1

0

Surse proprii
de finanțare

Conferința
SuperTeach+Workshop
,,Profesorul mindfull și
rezilient”

Educativa

1

0

Surse proprii
de finanțare

Depreter-Terapia științifică a
depresiei

Organizație
de cercetare-dezvoltare
Cognitrom
Cluj Napoca

1

0

Surse proprii
de finanțare

Seminarul Transnațional
Cross Border

Institutul de Științe ale
Educației și
Euroguidance România

0

Institutul de
Științe ale
Educației și
Euroguidanc

1
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e România
Schema Therapy

Holo – Psihologie
pentru comunitate
(PSYLIFE C.L.I.N.I.C.
SRL)

1

1

Surse proprii
de finanțare

Educația prin cunoașterea
funcționării creierului

ARCI

1

1

Surse proprii
de finanțare

COPSI
Institutul de Psihologia
Dezvoltării și Minnie
Psychological Center

3

1

Surse proprii
de finanțare

Autism Voice București

1

1

DALL Autism Project

1

0

Casa Corpului Didactic
Bihor

4

1

Artterapia ca metodă în
dezvoltarea comportamentală,
emoțională și socială a elevilor
Managementul stresului

Casa Corpului Didactic
Bihor

4

0

Surse proprii
de finanțare

Asociația Educațională
Zece Plus

2

1

Surse proprii
de finanțare

Curs de formare în cadrul
proiectului Young Digital
Leaders

Google, Institutul
pentru Dialog Strategic
și GEYC, Cluj Napoca
Platforma educațională
School Gateway
Education

1

0

Surse proprii
de finanțare

1

1

Curs gratuit

Platforma educațională
School Gateway
Education

1

0

Curs gratuit

Sănătate şi asistenţă
pedagogică /
asistent medical generalist

Școala Postliceală
Sanitară
Zalău

1

0

Surse proprii
de finanțare

Pregătiți pentru viață

Life learning

1

0

0

4

0

5

Surse proprii
de finanțare

0

1

Surse proprii
de finanțare

Asociația ProHelpers
Târgu- Mureș

0

1

Surse proprii
de finanțare

Asociația
Psihopedagogilor
Maghiari din România

0

2

Surse proprii
de finanțare

Simptomele psihotice la copil
Tehnici ABA în tulburările de
spectru autist
Seminar Terapeuți ABA
DALL
Educație și intervenție prin
povești terapeutice

Curs de formare online
,,Bullying! Not in my class!”
Curs de formare online
,,Learning with creativity: Let
the game begin!”

Curs formator
Aplicații PEAFC: Evaluarea și
Antrenarea Fluenței în Vorbire
și Citit/Scris
Intervenții logopedice
specifice-Mobilizarea
orofacială
Conferința Internațională a
Specialiștilor în Asistență și
Suport
Conferința Internațională a
Psihopedagogilor Maghiari din
România

EDU ZECE PLUS, SC
Doctus Sibiu
Asociația Specialiștilor
în Terapia Tulburărilor
de Limbaj din România
Asociația Specialiștilor
în Terapia Tulburărilor
de Limbaj din România

Surse proprii
de finanțare
Surse proprii
de finanțare
Surse proprii
de finanțare

Surse proprii
de finanțare
Surse proprii
de finanțare

Alte activități
An şcolar

2018 – 2019

Număr participări la simpozioane,
sesiuni de comunicare

Număr articole/cărți
publicate

Număr de
apariții la
radio, TV,
media

37

19

5
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8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV
COMPARTIMENTUL SECRETARIAT:
Secretariatul este considerat ca o interfață a directorului instituției de învățământ cu
personalul angajat și cu persoanele din afara instituției. Astfel, secretara, preia o serie de atribuții
privind personalul, activități administrative, activități de relații cu publicul.
În anul şcolar 2018 – 2019, activitatea de secretariat a fost centrată pe dezvoltarea unor
relații de bună colaborare și întâmpinarea nevoilor personalului unităţii şi a altor persoane din
afara unității care au apelat la serviciile oferite de C.J.R.A.E. Sălaj. Având ca punct de reper
planul managerial al unităţii, activitatea serviciului secretariat s-a adaptat nevoilor şi necesităţilor
unităţii, venind în sprijinul desfăşurării activităţilor specifice cu metode de lucru noi, care să
îmbunătăţească activitatea compartimentului și nu numai.
Pe parcursul anului şcolar 2018 – 2019 au fost realizate următoarele activități:
a fost întocmit un plan de muncă anual care să vină în sprijinul activităţii de
secretariat care a fost adus la cunoştinţă directorului, în vederea aprobării;
s-a efectuat verificarea corespondenței electronice și scrise, a diferitelor programe
informatice cu care operăm la nivelul C.J.R.A.E. Sălaj și au fost redactate documentele
de proiectare folosind resursele TIC;
au fost redactate și înregistrate în regim special deciziile emise de directorul
unităţii, cum ar fi: încadrarea titularilor, încadrarea suplinitorilor calificați, încadrarea cu
plată cu ora, acordarea sporului de vechime, grade didactice, gradaţie de merit,
constituirea consiliului de administrație, coordonatorii C.J.A.P. și C.L.I., revenirea din
concediul pentru creșterea copilului, secretarul consiliul profesoral, stabilirea zilelor de
concediu de odihnă pentru didactic, didactic auxiliar și nedidactic, constituirea comisiei
de mobilitate, a comisiei pentru echivalarea creditelor profesionale transferabile,
restructurarea și modificarea numărului de ore pentru personalul didactic, comisii
C.I.E.C.;
a fost întocmită baza de date cu titularii, suplinitorii calificați, detașații;
la începutul fiecărui an şcolar și ori de câte ori solicită Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj, se realizează situațiile privind încadrarea și normarea personalului
didactic, didactic auxiliar și nedidactic;
au fost transmise la termen personalului din unitate și tuturor celor vizați, deciziile
elaborate în compartiment şi aprobate de director, precum şi toate notele de serviciu;
au fost înregistrate și transmise către Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, în
termenul prevăzut de lege, contractele individuale de muncă și modificările acestora, prin
programul naţional REVISAL;
au fost gestionate la zi dosarele personale ale cadrelor didactice, didactic - auxiliar
şi nedidactic;
au fost și sunt întocmite evidenţe în ceea ce privește zilele de concediu medical,
concedii fără plată, concedii de odihnă;
au fost centralizate și întocmite pontajele lunare;
au fost transmise la termen toate situaţiile solicitate de forurile superioare;
corespondența oficială a insituției a fost înregistrată în registrul intrare-ieşire şi a fost
adusă la cunoştinţă directorului unităţii şi a compartimentelor vizate;
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s-a răspuns, în termen, tuturor solicitărilor venite din partea personalului din
unitate, beneficiarilor serviciilor oferite de instituție sau de la alţi parteneri ai instituției, a
fost realizată evidenţa primirii faxurilor, copierea şi înregistrarea/îndosarierea lor în
bibliorafturi (primite-trimise);
au fost aduse la cunoştinţa conducerii unităţii toate situaţiile şi problemele
serviciului secretariat;
au fost dezvoltate și promovate relaţiile principiale cu toţi solicitanţii serviciilor
oferite de C.J.R.A.E. Sălaj;
au fost aduse la cunoştinţă beneficiarilor, termenele de primire/de rezolvare a
solicitărilor;
a fost asigurat un bun circuit al comunicării și corespondenței cu Inspectoratul
Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, alte unităţi de învăţământ, Consiliul
Județean Sălaj, parteneri, beneficiari ai serviciilor C.J.R.A.E. Sălaj, în mod direct sau prin
telefon, fax, e-mail;
a fost asigurată confidenţialitatea datelor angajaţilor instituţiei, precum și a
informaţiilor specifice activităţilor desfășurate la nivelul compartimentului și la nivelul
instituției;
au fost stabilite și întreținute relații adecvate de comunicare și colaborare cu personalul
didactic din Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, din cadrul
celorlalte departamente/compartimente ale unității precum și cu reprezentanți ai instituțiilor
partenere Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, Consiliul Județean
Sălaj, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj etc.;
s-a manifestat
interes pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentului
secretariat şi au fost stabilite nevoile de dezvoltare profesională;
a fost asigurată legătura permanentă a instituţiei cu instițuțiile ierarhice (M.E.N.,
I.S.J.), cu autoritățile județene și locale, cu celelalte C.J.R.A.E. din țară, unități de
învățământ din județ, fiind adusă la cunoştinţă directorului C.J.R.A.E. toată
corespondenţa desfăşurată;
au fost completate documentele necesare corespondenței realizate de instituție
prin poștă;
secretarul unității a contribuit la promovarea imaginii unităţii prin consolidarea
unei relaţii bazate pe respect şi asigurarea unui climat corespunzător principiilor
educaţiei, utilizând în acest sens toate mijloacele de care dispune unitatea în vederea
promovării intituției;
au fost întocmite situaţiile specifice desfășurării procesului educativ şi a
activităţilor de secretariat, utilizându-se în acest sens produsele software din dotarea unităţii.
secretarul unității a participat la cursuri de formare organizate de terţi parteneri cu
privire la gestionarea resurselor umane din C.J.R.A.E., Inspectoratul Teritorial de Muncă
Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, a respectat prevederile R.O.I. De asemenea, la
începutul fiecărui an școlar şi la fiecare angajare, realizează demersurile necesare în
vederea efectuării controlului medical al angajaţilor din punct de vedere al sănătăţii în
muncă, răspunde de sigiliul unității, de gestiune, de casierie, de P.S.I. şi I.S.U., pentru
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul C.J.R.A.E. Sălaj.
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COMPARTIMENTUL FINANCIAR:
Pe parcursul anului școlar 2018-2019, administratorul financiar al C.J.R.A.E. Sălaj a
desfășurat, în conformitate cu fișa postului, următoarele categorii de activități:
- studiul permanent al legislației specifice domeniului de activitate al C.J.R.A.E., în
vederea respectării și implementării corecte a operațiunilor economico-financiare și contabile;
- au fost întocmite și depuse actele financiar-contabile, atât pe suport de hârtie, precum și
online, conform prevederilor legislative, cu încadrarea în termenele prevăzute și specificate de
către legislația în vigoare;
- au fost realizate toate documentele specifice bugetului de venituri și cheltuieli, a fost
asigurată acoperirea cheltuielilor de personal și a celor de natură materială la termenele stabilite,
prin efectuarea acestor plăți conform legislației în vigoare, au fost depuse, în mod corect și la
termenele prevăzute de lege, situațiile lunare, trimestriale, semestriale și anuale;
- s-a manifestat un interes crescut pentru realizarea actualizării programelor de
contabilitate și a celor utilizate, în vederea întocmirii și depunerii actelor și a declarațiilor, astfel
încât să fie în conformitate cu modificările legislative, în colaborare cu firmele de prestări
servicii cu care instituția are contracte încheiate în acest sens;
- a fost realizată verificarea modului de încadrare și de salarizare a personalului cuprins
în Statul de Personal și a fost întocmit Statul de Plată, respectând modificările prevăzute de
legislație. A fost efectuată plata cheltuielior salariale, s-au întocmit statele de plată rectificative
(acolo unde a fost nevoie) pentru plata ulterioară a unor drepturi salariale care, din lipsă de
fonduri, nu s-au putut achita la termen și s-a realizat îndrumarea activității de salarizare și
normare, precum și activitatea de gestionare a bunurilor din cadrul instituției;
- au fost întocmite statele de plată și s-a realizat plata efectivă a persoanelor care fac parte
din Comisia de Orientare Școlară și Profesională și din Comisia de contestații a certificatelor de
orientare școlară și profesională;
- a fost efectuată bugetarea și plata sumelor necesare transportului navetei cadrelor
didactice;
- împreună cu directorul unității, a fost fundamentat bugetul instituției, proiectul de buget
fiind înaintat spre aprobare ordonatorilor de credite.
De asemenea, alături de conducerea instituției, au fost întocmite și înaintate adrese pentru
clarificarea modului de salarizare și încadrare a unor categorii de angajați, necuprinse și
neclarificate de către legislația în vigoare, precum și alte adrese oficiale privind nevoile
financiare ale instituției.
În vederea efectuării achiziționării bunurilor și materialelor necesare funcționării
instituției, s-a realizat documentarea în vederea gestionării optime a platformei de achiziții
publice (S.I.C.A.P.).
Activitățile didactice specifice desfășurate la nivelul instituției au implicat o serie de
activități economico-financiare, ceea ce a contribuit la identificarea celor mai bune strategii
pentru soluționarea acestora.
Activitățile financiar-contabile specifice pentru derularea proiectului „Motivați Pentru
Carieră” au fost efectuate la timpul și termenele stabilite, iar evidența contabilă a fost condusă
sistematic și cronologic potrivit legislației.
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Comunicare și relaționare
Pe tot parcursul anului școlar 2018-2019 a fost asigurat fluxul informațional al
compartimentului financiar contabil atât în cadrul unității, cât și cu instituțiile colaboratoare.
Managementul carierei și a dezvoltării profesionale
În ceea ce privește dezvoltarea personală, administratorul financiar al C.J.R.A.E. a
participat la activități și programe de perfecţionare organizate de către C.E.C.A.R., A.N.A.F.,
M.F.P., I.S.J. Sălaj, cu scopul îmbunătățirii activității specifice, în acord cu noutăţile din
domeniul economic.
La nivelul compartimentului este susţinut şi promovat un stil de comunicare şi cooperare
care reflectă o gândire deschisă, pozitivă, permanent preocupată de dezvoltarea profesională şi
intelectuală, receptând prompt şi cu discernământ orice gen de informaţie relevantă.
Dezvoltarea instituției și promovarea imaginii acesteia
Prin planificările bugetare realizate împreună cu directorul unității în vederea obținerii
sumelor necesare desfășurării activităților specifice, precum și pentru dezvoltarea și
îmbunătățirea resurselor și a promovării instituției, atât din surse de stat, cât și din surse
extrabugetare, administratorul financiar a contribuit la dezvoltarea instituției.
9.

ALTE TIPURI DE ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE DERULATE (județene, regionale,
naționale, cu/fără finațare, proiecte de voluntariat)
▪

▪

▪

Programul de consiliere în carieră „Motivați pentru carieră” - Explorarea opțiunilor și
resurselor personale ale elevilor prin metode moderne de consiliere în carieră, în scopul
orientării școlare și profesionale realizat în parteneriat cu TenarisSilcotub, Consiliul
Județean Sălaj și Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Scopul general al proiectului de
orientare școlară și profesională a elevilor este acela de a oferi sistemului educațional,
prin mijloace moderne, posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VII-a din
școlile de nivel gimnazial din Zalău și Jibou, Testul Toolkit și Chestionarul privind
opțiunile școlare și profesionale ale elevilor, precum și de a centraliza informațiile
rezultate în cadrul platformei educaționale online AMN Insight, urmând ca rezultatele
obținute să constituie o bază de date relevantă, din punct de vedere al intereselor și
aptitudinilor elevilor, atât pentru mediul educațional, cât și pentru mediul economic;
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 1613 elevi şi un număr de 92 cadre didactice
voluntare, de la toate nivelele de învăţământ, din 7 de unităţi şcolare din judeţ); „Ajută-l
pe Moş Crăciun!” (în campanie s-a implicat un număr de aproximativ 1600 de elevi din
21 unități de învățământ care au oferit cadouri unui număr de aproximativ 1000
beneficiari);
Proiectul de prevenire a traficului de persoane „Nu ești de vânzare - Alege pentru
binele tău!” realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj (activităţi în
cadrul proiectului: ateliere de lucru și flash-mob). La acest proiect au participat
aproximativ 1000 de elevi din Zalău și aproximativ 300 de elevi din Șimleu Silvaniei,
Cehu Silvaniei și Jibou;
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Proiectul județean de parteneriat educațional „Colind din suflet, pentru suflet …” ediția
a VI-a, inițiat în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, în parteneriat cu
Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău și Casa
de Cultură a Sindicatelor Zalău;
Campania națională de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării prin
muncă „Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!”, campanie inițiată de către
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și unitățile de învățământ în care își desfășoară
activitatea consilierii școlari;
Proiectul de prevenire a traficului şi a consumului de NSP (noi substanțe cu proprietăți
psihoactive/etnobotanice) S.O.S., N.S.P. - Consumă adevărul!, realizat în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Sălaj și cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj;
Concursul național de consiliere şcolară prin artterapie - „Exprimă-te liber!”, înscris în
CAEN 2019, Anexa nr. 8 la OMEN 3016/2019, poziția 17, Domeniul Cultural artistic arte vizuale, realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar
Județean Sălaj, C.J.R.A.E. Alba, C.J.R.A.E. Bacău, C.J.R.A.E. Bihor, C.J.R.A.E.
Bistrița – Năsăud, CMBRAE București, C.J.R.A.E. Cluj, C.J.R.A.E. Constanța,
C.J.R.A.E. Covasna, C.J.R.A.E. Gorj, C.J.R.A.E. Maramureș, C.J.R.A.E. Mureș,
C.J.R.A.E. Satu - Mare, C.J.R.A.E. Sibiu, C.J.R.A.E. Suceava și C.J.R.A.E. Timiș. În
cadrul concursului s-a desfășurat și Simpozionul național cu tema „Utilizarea tehnicilor
artterapeutice în procesul educațional pentru dezvoltarea personală a elevilor”;
Proiectul de parteneriat educațional privind prevenirea comportamentelor de tip bullying
în mediul școlar: „Școala anti-bullying” realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Județean Sălaj și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj-Compartimentul de Analiză și
Prevenire a Criminalității;
Proiectul de orientare în carieră - Târgul Ofertei Educaționale - „Paşi în carieră” și
„Marșul carierei”, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj,
Consiliul Judeţean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă Sălaj;
Concurs regional de dans „Împreună pentru viitor!”, realizat în cadrul Strategiei
Naționale de Acțiune Comunitară - etapa regională fiind organizată de către C.J.R.A.E.
Sălaj în Zalău;
Colaborarea cu C.J.R.A.E. Maramureș în vederea elaborării și depunerii și aplicării
proiectului cu titlul „Proces educațional optimizat prin activități de educație
incluzivă/ integrată pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și de
depășire a unor situații de criză/ vulnerabile în rândul copiilor și tinerilor”, proiect
cu finanţare europeană prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în
cadrul apelului deschis de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații
de risc”, Aria 8 “Copii și tineri în situații de risc”.
Participarea directorului C.J.R.A.E. la dezbaterea „Școală, familie, comunitate paradigma succesului educațional, organizată de Comisia pentru învățământ,
știință, tineret și sport din Camera Deputaților, desfășurată în data de 27 noiembrie
2018, la Palatul Parlamentului.
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10. RELAŢIA CU COMUNITATEA LOCALĂ
DENUMIREA PROGRAMULUI

Programul de consiliere în carieră „Motivați pentru
carieră” - Explorarea opțiunilor și resurselor
personale ale elevilor prin metode moderne de
consiliere în carieră, în scopul orientării școlare și
profesionale
Campania umanitară din cadrul SNAC „Săptămâna
legumelor şi fructelor donate”
Campania umanitară din cadrul SNAC „Ajută-l pe
Moș Crăciun!”
Proiectul de prevenire a traficului de persoane „Nu
ești de vânzare - Alege pentru binele tău!”
Proiectul județean de parteneriat educațional
„Colind din suflet, pentru suflet …”
Campania națională de prevenire a traficului de
persoane în scopul exploatării prin muncă
„Cunoaște-ți drepturile! Respectă-ți obligațiile!”,
Proiect de orientare în carieră -Târgul Ofertei
Educaționale- „Paşi în carieră”

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

Proiectul de parteneriat educațional privind
prevenirea comportamentelor de tip bullying în
mediul școlar: „Școala anti-bullying”
Proiectul de prevenire a traficului şi a consumului de
NSP (noi substanțe cu proprietăți
psihoactive/etnobotanice) „S.O.S., N.S.P. Consumă adevărul!”
Concurs regional de dans „Împreună pentru
viitor!”

PARTENERI
(interni / externi)

FORMA DE
FINALIZARE
(acord, protocol,
convenție etc.)

TenarisSilcotub,
Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj

Protocol

Unitățile de învățământ din județul Sălaj

Protocol

Unitățile de învățământ din județul Sălaj

Protocol

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj,
Unitățile de învățământ din județul Sălaj

Protocol

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău,
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Zalău,
Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău

Protocol

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj,
Unitățile de învățământ din județul Sălaj

Protocol

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Consiliul
Judeţean Sălaj,
Centrul de Cultură și Artă Sălaj
Consiliul Judeţean Sălaj, Inspectoratul Şcolar
Județean Sălaj,
C.J.R.A.E. Alba, C.J.R.A.E. Bacău,
C.J.R.A.E. Bihor, C.J.R.A.E. Bistrița –
Năsăud, CMBRAE București, C.J.R.A.E. Cluj,
C.J.R.A.E. Constanța, C.J.R.A.E. Covasna,
C.J.R.A.E. Gorj, C.J.R.A.E. Maramureș,
C.J.R.A.E. Mureș, C.J.R.A.E. Satu – Mare,
C.J.R.A.E. Sibiu, C.J.R.A.E. Suceava și
C.J.R.A.E. Timiș.
Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj și
Inspectoratul de Poliţie Judeţean SălajCompartimentul de Analiză și Prevenire a
Criminalității
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Centrul de
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Sălaj și Direcția de Combatere a Criminalității
Organizate Sălaj
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj,
Consiliul Judeţean Sălaj,
Casa Municipală de Cultură
Zalău,
Unități de învățământ din Regiunea nord-vest
(voluntari și beneficiari)

Protocol

Protocol

Protocol

Protocol

Protocol

11. MARKETING INSTITUȚIONAL/ EDUCAȚIONAL
▪

Postarea pe site-ul C.J.R.A.E. Sălaj și pe pagina de socializare a instituției, a activităților
desfășurate, a unor documente utile și a unor imagini sugestive din cadrul proiectelor
realizate;
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Realizarea unor materiale informative oferite elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe
teme de specialitate;
Realizarea unui nou număr al revistei C.J.R.A.E. Sălaj „De la mental la comportamental
în școală” și a unui nou număr al anuarului C.J.R.A.E. „Experiență și Profesionalism”.

12. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII C.J.R.A.E. ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- consilieri şcolari cu iniţiativă, deschişi spre dezvoltare personală şi
profesională;
- creşterea numărului beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre didactice);
- derularea cu succes a unor acţiuni care sunt benefice pentru
dezvoltarea comunităţii şcolare şi locale (programe de prevenţie,
cercetări, apariţie de broşuri şi articole în materiale de specialitate,
editarea periodică a revistei C.J.R.A.E. Sălaj „De la mental la
comportamental în școală” și a anuarului C.J.R.A.E. „Experiență și
profesionalism” programe vocaţionale), publicarea în format
electronic a lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului național
„Utilizarea tehnicilor artterapeutice în procesul educațional pentru
dezvoltarea personală a elevilor”;
- includerea tuturor elevilor de clasa a VII-a din Zalău și Jibou și a
părinților acestora într-un program de orientare școlară și
profesională „Motivați pentru carieră”, program finanțat extrabugetar
de către TenarisSilcotub, o companie multinațională.

- număr redus de cabinete școlare de
asistență psihopedagogică/consilieri școlari,
comparativ cu nevoile şi solicitările
grupurilor ţintă (elevi, părinţi, cadre
didactice);
- servicii de asistenţă psihopedagogică,
limitate în mediul rural;
- număr mare de unități de învățământ
arondate unui singur consilier școlar;
- dotare deficitară a unor cabinete de
consiliere psihopedagogică.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

- colaborarea permanentă cu alte instituţii (din interiorul şi exteriorul
sferei educaţionale) care sprijină dezvoltarea copilului;
- stimularea schimbului de informaţii între consilieri (prin sesiuni de
referate, lecţii deschise, studii de caz);
- suportul C.J.R.A.E., I.S.J. şi C.C.D. în punerea în practică a
iniţiativelor C.J.A.P.

- lipsa unor întâlniri periodice la nivel
naţional;
- existenţa (încă) în Regulamentul-cadru al
cabinetelor
școlare
de
asistență
psihopedagogică/ al centrelor și cabinetelor
logopedice a precizării numărului de elevi
(800 de elevi, respectiv 400 de preșcolari/
500 de preșcolari și elevi) pentru o normă,
fără a se ţine seama de nevoile beneficiarilor
și natura problematicilor pentru care se
solicită intervenția consilierului și a
logopedului școlar.

Director CJRAE Sălaj,
Prof. dr. GÂRDAN MELANIA
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Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj are drept scop selecţia, pregătirea şi promovarea
elevilor capabili de performanţă, conducându-i pe aceştia cât mai atent spre obţinerea de
rezultate înalte în cadrul concursurilor şi al olimpiadelor şcolare. Totodată, ne dorim o foarte
bună inserţie şcolară şi, mai târziu, profesională a acestor tineri, o confirmare peste timp a valorii
lor.
Planul managerial pentru anul școlar 2018– 2019 și planurile operaționale au fost elaborate
prin corelarea cu obiectivele planului managerial de la nivel județean.
Planul managerial a avut în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la
atingerea acestor standarde şi îşi propune, de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne ale
unităţii de învăţământ care au fost propuse prin Ordinul 3410/ 08.05.2014.
Analiza instituţională SWOT
PUNCTE TARI:
• Selecţia elevilor realizată prin metode obiective, dublată de testarea psihologică;
• Validarea elevilor în concursuri și olimpiade școlare;
• Creșterea numerică și calitativă a premiilor obținute de către elevii Centrului, față de anii
școlari anteriori;
• Pregătirea atentă și eficientă a profesorilor în domeniul specialităţii, dar şi imediată pentru
activitate;
• Desfăşurarea de activităţi diverse – Tabăra de matematică, parteneriate, în perioadele
precompetiționale, care au determinat concentrarea interesului elevilor și al profesorilor;
• Dotarea Centrului cu obiecte de inventar necesare bunei funcționări și pregătirii probelor
teoretice și practice ale olimpiadelor școlare;
• Creșterea interesului elevilor și al profesorior implicați în actul educativ prin propunerea și
realizarea de activități multiple și concentrate în vacanțele intrasemestriale și intersemestriale;
• Revista Centrului și mapa de prezentare au realizat o popularizare a rezultatelor și a
activității CJEx.
• Transmiterea în timp util a noutăților legislative specifice domeniului.
PUNCTE SLABE:
• Probleme cu transportul elevilor
• Imposibilitatea realizării unor activităţii complexe – concursuri precompetiționale în
parteneriat cu alte Centre Judeţene de Excelenţă
• Insuficienta preocupare a unor manageri și a unor cadre didactice pentru diseminarea
informațiilor cu privire la admiterea in CJEx.;
• Existența unor situații dificile de constituire a catedrelor prin refuzul cadrelor didactice de a
realiza activități complexe, dar slab remunerate;
OPORTUNITĂȚI:
• Atragerea de fonduri din surse extrabugetare care să permită plata suplimentară/bonificarea
profesorilor;
• Premierea elevilor cu rezultate deosebite;
• Creșterea interesului din partea autorităților locale/județene și a comunității pentru viața școlii;
• Colaborarea eficientă a unităților de învățământ cu partenerii sociali și implicarea acestora în
numeroase proiecte educative școlare și extrașcolare;
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• Dezvoltarea proiectelor de parteneriat la nivel regional, național;
• Posibilitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile;
• Posibilitatea dezvoltării unor echipe de lucru în funcție de nevoile unităților de învățământ,
prin promovarea cadrelor didactice cu inițiativă în dezvoltarea instituțională;
• Optimizarea rețelei școlare și a ofertei educaționale în funcție de factorii specifici;
AMENINȚĂRI:
• Slaba motivare financiară a cadrelor didactice;
• Nivelul ridicat de cerinţe la anumite discipline la etapa naţională descurajează elevii (fizică,
chimie, biologie şi matematică)
• Existența unor grupuri sociale defavorizate care nu pot susține activitatea de performanță;
• Incapacitatea financiară a unor autorități publice locale de a asigura fonduri pentru naveta
cadrelor didactice
Efectivele şcolare
La începutul anului şcolar 2018-2019, au fost înscrişi 750 de elevi, în 39 de grupe. Planul
de şcolarizare a fost realizat integral.
Situația comparativă a numărului elevilor înscriși, de la înființarea Centrului, este următoarea:
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DOMENIUL CURRICULUM
Proiectarea activităților didactice, a unităților de învățare s-a realizat conform
programelor școlare in vigoare, conform recomandărilor inspectorilor de specialitate și în
funcție de programele specifice pentru etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor
de specialitate. Toate cadrele didactice au întocmit proiecte de activitate didactică, respectiv
schițe de lectii pentru toate activitătile la grupă.
Întreaga activitate didactică și parcursul educațional al elevilor se regăsesc în portofoliile
personale și în portofoliul grupei.
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PARTENERIATELE CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ SĂLAJ-2018-2019
1.PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL “ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ
A SISTEMELOR BIOCHIMICE ȘI BIOFIZICE”- inițiat în 8.11.2018-inclus în CAER
2.PROIECT ONLINE DE INFORMATICĂ INFO (1) EXCELLENCE CUP – etapa națională
23 februarie și etapa internațională 24 februarie- PARTENERIAT CU CJEX PRAHOVA
3.ACORD DE PARTENERIAT ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII CULTURAL-ARTISTICEWORKSHOP-PERFORMANȚA ÎN EDUCAȚIE -14.01.2019-PARTENERIAT CU CJEX
OLT
4.PROIECTUL CENTRULUI JUDEȚEAN AL TINERILOR CAPABILI DE PERFORMANȚĂ
MARAMUREȘ-DINCOLO DE ȘTIINȚE-ETAPA a II-a- APRILIE –MAI 2019: PROIECTUL
Radioactivitatea naturală a radonului şi efectele acestuia asupra organismului uman,
coordonat de Prof.drd. Gabriela Carmen Olar, susținut de elevele Oana Moşincat și Daria Nuţ,
Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj, Colegiul Naţional Silvania Zalău, judeţul Sălaj a obținut
PREMIUL I
5. SCRIITORI TRANSILVĂNENI CONTEMPORANI CU MAREA UNIRE - DECEMBRIE
2018
6.PARTENERIATUL CU AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ - ZIUA
MONDIALĂ A MEDIULUI -5 IUNIE 2019
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Calitatea în educaţie trebuie să urmărească dezvoltarea şi valorificarea întregului
potenţial al elevilor concretizat în sistemul de cunoştinţe şi de competenţe necesar integrării în
viaţa socială. Activitatea Centrului Județean de Excelență Sălaj se înscrie pe aceste coordonate
care au ca țintă dezvoltarea unui sistem educațional

PERFORMANT,

INOVATIV și

COMPETITIV.

Director CJEX,
Prof. dr. TUDUCE Ioana
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CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV
VII.1 FACILITĂȚI ACORDATE ELEVILOR
Programul național de protecție socială „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.
1.

Baza legală

H.G. Nr. 1488/2004

Număr de beneficiari
pentru anul școlar
2018-2019
280

Total sume plătite

550.980 lei

Programul național de protecție socială „Bursa Profesională“
Programul 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.
2.

Baza legală

H.G. Nr. 1062/2012
3.

Număr de beneficiari
pentru anul școlar
2018-2019
890

Total sume plătite

1.435.435 lei

Decontarea transportului elevilor – anul școlar 2018-2019
Baza legală

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

Număr de beneficiari
pentru anul școlar
2018-2019
2062

Total sume plătite

1.278.875 lei

4. Programul național „Lapte-corn”
Programul pentru școli al Uniunii Europene este un program menit să creeze
obiceiuri alimentare sănătoase și să ducă la creșterea consumului de produse locale în rândul
copiilor. Se urmărește distribuția de lapte de consum și produse lactate, fără adaos de lapte
praf și punerea în aplicare de măsuri educative aferente, conform HG 640/2017 cu
modificările și completările ulterioare.
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Semestrul I- an școlar 2018-2019

Nivel preșcolar
3898

Număr beneficiari
Nivel primar
Nivel gimnazial
10886
8066

TOTAL
22850

5.Concursul „COȘUL DE FRUCTE – COȘUL DE SĂNĂTATE”, în vederea implementării
măsurilor adiacente distribuției de produse lactate, în anul școlar 2018-2019, s-a desfășurat în 28
unități de învățământ și au participat la acest concurs 2063 de elevi din învățământul primar.
Semestrul II- an școlar 2018-2019.

Nivel preșcolar
3961

Număr beneficiari
Nivel primar
Nivel gimnazial
10901
8042

TOTAL
22909

Unitatea de învăţământ din judeţul Sălaj în care s-a organizat concursul „CONSUMUL
DE LAPTE ÎN OCHII COPIILOR” – EDIŢIA a VIII-a, în vederea implementării măsurilor
adiacente în semestrul al II-lea, an școlar 2018-2019 a fost Școala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr”
Zalău, învățământ primar, cu un număr de 430 de elevi beneficiari.

Economist,
CHEȚE Corina
Responsabil Program „Lapte-corn”,
SZIGYARTO Monica
VII.2 COMPARTIMENTUL JURIDIC
1.Activitatea Compartimentului Juridic constă în:
• Reprezentarea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în faţa instanţelor de judecată și a altor
autorități și instituții de orice natură (notari publici, executori judecătorești, autorități publice
locale și județene, parchete etc.);
• Avizarea pentru legalitate a actelor cu caracter juridic, a contractelor, a deciziilor
diferitelor compartimente ale Inspectoratului Școlar Județean Sălaj;
• Redactarea acţiunilor depuse la instanţele de judecată și păstrarea evidenței dosarelor de
instanță;
• Participarea în cadrul comisiilor constituite la nivelul instituţiei, consiliului de
administrație al ISJ Sălaj, Colegiului de Disciplină de pe lângă ISJ Sălaj;
• Consilierea juridică a inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți,
compartimentelor din cadrul instituției, a unităților de învățământ;
1.1.Activitatea de reprezentare
•
Reprezentarea ISJ Sălaj în fața instanțelor de judecată: Judecătoria Zalău, Tribunalul
Sălaj, Curtea de Apel Cluj la termenele de judecată, atât în primă instanță, cât și în căile de
atac;
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• Redactarea actelor procedurale depuse la instanțele judecătorești în procesele în care ISJ
Sălaj are calitate procesuală;
• Consiliere în vederea redactării acțiunilor și a actelor procedurale de către unitățile de
învățământ de pe raza teritorială a județului Sălaj;
• Procesele în care consilierul juridic a oferit reprezentare și consiliere juridică ISJ Sălaj și
unităților de învățământ s-au desfășurat în materia litigiilor de muncă, în materie civilă și de
contencios administrativ și fiscal.
• În cauzele în care consilierul juridic a reprezentat ISJ Sălaj au fost părți în proces:
Ministerul Educației Naționale, sindicatele din învățământul preuniversitar de stat, diferite
autorități publice locale, persoane juridice de drept privat, persoane fizice.
1.2 Activitate de avizare și consiliere juridică
• Avizarea pentru legalitate a actelor juridice, a deciziilor care provin de la compartimentele
instituției și întocmirea de documente;
• Avizarea pentru legalitate a contractelor și verificarea juridică a clauzelor acestor
contracte;
• Avizarea pentru legalitate a criteriilor specifice de înscriere în clasa pregătitoare și la
grădiniță în anul școlar 2018-2019;
• Consilierea juridică a inspectorului școlar general, inspectorilor școlari generali adjuncți,
compartimentelor din cadrul instituției, unităților de învățământ și a persoanelor fizice
interesate (părinți, elevi, personal didactic de predare și auxiliar, personal nedidactic etc.).
1.3. Activitatea de participare în cadrul comisiilor constituite la nivelul ISJ Sălaj
Participarea în calitate de membru în cadrul următoarelor comisii:
• Comisia județeană de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar;
• Comisia județeană de monitorizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;
• Comisia de înscriere și evaluare a portofoliilor candidaților la concursul de selecție a
cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul
educațional, seria a 14-a;
• Participarea în calitate de membru la ședințele consiliului de administrație al ISJ Sălaj.
1.4. Obiective pentru anul școlar 2019-2020
Pentru anul școlar 2019-2020 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului
profesional prin îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la
schimbările legislative. Se va urmări de asemenea consilierea personalului din cadrul
unităților de învățământ în zonele cu probleme în ceea ce privește aplicarea legislației în
vigoare prin organizarea de cursuri.
Consilier juridic,
NECULAU Andreea
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VII.3 COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN
În anul școlar 2018-2019, în baza planului anual de audit avizat de Compartimentul audit
intern din cadrul M.E.N., s-au realizat 4 misiuni de audit în Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și
14 unități de învățământ preuniversitar din județul Sălaj.
Tematicile misiunilor de audit au fost:
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1. Respectarea modalității de încadrare a cheltuielilor de personal în bugetul aprobat în exercițiul
bugetar 2018, respectiv, asigurarea plății integrale atât a drepturilor salariale cât și a
contribuțiilor reținute de la angajați și a celor datorate de angajator

2. Evaluarea acordării dobânzilor legale remuneratorii și a drepturilor salariale prevăzute în
titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământul
preuniversitar de stat.
3. Evaluarea sistemului de elaborare a deciziilor.
4. Evaluarea sistemului de prevenire a corupției.
În urma misiunilor de audit s-au formulat recomandări din care 17 au fost implementate,
iar 15 sunt în curs de implementare pe parcursul anului școlar 2019-2020.
Auditor intern,
AVRAM Adela
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CAPITOLUL VIII
ACTIVITATEA BIROULUI DE PRESĂ
VIII. 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.
Rolul mijloacelor audio-vizuale a devenit unul foarte important, în societatea
contemporană, având un puternic impact asupra ascultătorilor, telespectatorilor şi cititorilor de
ziare. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și-a propus, astfel, o comunicare
deschisă cu presa, comunicare bazată pe transparenţă, pe informarea promptă și corectă a opiniei
publice cu privire la activitățile desfășurate în învățământul sălăjean, atât în școli (proiecte,
parteneriate educaționale, activităţi specifice, lectorate cu părinții etc.), cât și la nivel de
inspectorat ( inspecții școlare generale, inspecții tematice, organizarea examenelor naționale, a
olimpiadelor și a concursurilor școlare, a perfecționării cadrelor didactice, calendarul mobilităţii
personalului didactic şi încadrarea cu personal didactic calificat ș.a.).
De asemenea, s-a urmărit popularizarea exemplelor de bună practică, a activităților din
cadrul săptămânii „Şcoala Altfel,” din cadrul Zilei Mondiale a Educaţiei, a rezultatelor deosebite
pe care elevii și profesorii le-au obținut, la diferite competiții școlare naţionale şi internaţionale
precum și la Examenele Naționale (Evaluarea Naţională şi Examenul de.Bacalaureat Naţional).
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj își dorește, pe mai departe, ca Școala sălăjeană și
activitatea ei de-a lungul unui an şcolar să fie reflectate, în presă, obiectiv și nepărtinitor, pentru
ca atât elevii, cât și părinții să aibă o imagine corectă asupra a ceea ce se petrece în învățământ.
VIII.2 ACTIVITĂȚI SPECIFICE DERULATE CU REPREZENTANȚII MASS-MEDIA
A fost creată o adresă de e-mail a biroului de presă. Orice știre importantă a constituit, de
fiecare dată, subiectul unui comunicat de presă, comunicat transmis tuturor
publicațiilor/televiziunilor sălăjene și postat, imediat, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean
Sălaj, în cadrul rubricii „comunicate de presă”.
De asemenea, mass-media a fost invitată, de fiecare dată, să participe la evenimentele
importante organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (Festivitatea de premiere a
aboslvenților care au obținut media generală 10, la Evaluarea Națională și la Examenul de
Bacalaureat Național; „Starea învăţământului”; „Gala Olimpicilor” etc.).
În anul școlar 2018-2019, s-au transmis, în total, 64 comunicate de presă și s-a răspuns la
49 solicitări scrise ale ziariștilor.
Astfel, i-au fost furnizate mass-mediei peste 100 de știri (multe dintre ele, de ultimă oră).
VIII.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 de colaborare cu mass-media. Câteva propuneri
ar putea fi benefice, în acest sens:
- inspectorul școlar general și biroul de presă solicită directorilor să îi informeze, imediat, atât
asupra aspectelor pozitive, cât și a incidentelor petrecute în școală;
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- la finalul fiecărei săptămâni, prin intermediul consilierului educativ vor fi furnizate informații
cu privire la cele mai importante evenimente desfășurate în școală sau în care școala a fost
implicată, proiecte judeţene, naţionale, europene etc.;
-inspectorul școlar general, biroul de presă, 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 de profesionalismul
fiecăruia, acordându-se atenție echilibrului surselor consultate (respectiv consultarea a cel puţin
două surse!), pluralismului de opinie, prezentării veridice a faptelor și - mai ales! - utilizării unui
limbaj corect, în conformitate cu normele actuale ale limbii române.

Biroul de presă
al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj
(prof.LUCACIU Marcel, prof. RUS Mădălina, prof. CRIȘAN Laura)
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CAPITOLUL IX
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
• Gradul mare de acoperire a posturilor din unităţile de învăţământ din judeţ cu cadre didactice
calificate;
• Rezultatele foarte bune obținute de elevi la olimpiade și concursuri școlare, cu precădere la
etapa națională și internațională ;
• Rezultate bune obținute de elevi la examenele naționale;
• Cuprinderea în planul de școlarizare a învățământului profesional dual și promovarea
acestuia, cu succes, în rândul elevilor;
• Interesul unor agenți economici pentru pregătirea profesională a elevilor prin dotarea
laboratoarelor de specialitate;
• Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în domeniul managementului educațional
și înscrierea la selecția în Corpul Național de Experți în Management Educațional, seria 14;
• Interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice pentru dezvoltarea și formarea
profesională (definitivat, grade didactice, cursuri de formare) și existența unui număr mare de
cadre didactice care au urmat cursuri de formare;
• Comunicare eficientă între unitățile de învățământ, ISJ Sălaj și unitățile de învățământ conexe;
• Implementarea unor proiecte și programe europene în unități de învățământ din județ;
• Valorificarea experienței profesionale a cadrelor didactice care au beneficiat de cursuri de
formare prin diferite programe europene;
• Existența unei rețele școlare bine structurate;
• Existența unui număr mare și variat de activități extrașcolare și extracurriculare.
PUNCTE SLABE:
• Predarea în regim simultan în unele unități de învățământ din mediul rural;
• Constituirea unor catedre prin completarea normei didactice cu ore de predare în alte
specializări;
• Existența unor unități de învățământ cu rezultate foarte slabe la examenele naționale.
OPORTUNITĂȚI:
• Implementarea proiectului CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți ;
• Dezvoltarea învățământului profesional dual, având în vedere solicitările venite din partea
agenților economici ;
• Sprijinirea accesului la învățare pentru elevii cu statut socio-economic scăzut prin programul
”A doua șansă”, prin programele naționale de sprijin financiar ”Bani de liceu”, ”Burse
profesionale” și prin proiectul ”Rechizite pentru preșcolari și elevi – șanse egale la educație” ;
• Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii sociali (ONG-uri,
fundații etc.) și implicarea acestora în numeroase proiecte educative școlare și extrașcolare;
• Dezvoltarea proiectelor de parteneriat la nivel județean, regional, național și internațional;
• Posibilitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile;
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• Existența programelor și a proiectelor de mobilitate din fonduri europene pentru elevi și
profesori;

•
•
•

AMENINȚĂRI:
Scăderea populației școlare cu precădere în mediul rural;
Numărul mare de elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate ;
Probabilitatea creșterii numărului cazurilor de violență în mediul școlar.
1.5 ANALIZA P.E.S.T.E.
POLITIC:
• Politica educațională la nivel național se axează pe descentralizare, egalitate de șanse și
alinierea la standarde europene ;
• Implicarea autorităților locale/județene în co-finanțarea unităților de învățământ.
ECONOMIC:
• Lipsa specialiștilor în anumite domenii profesionale și tehnice de pe piața muncii ;
• Sprijinul oferit de unii agenți economici elevilor din licee/colegii;
• Inserție redusă a absolvenților învățământului profesional și tehnic pe piața muncii.
SOCIAL:
• Nivelul socio-economic scăzut al multor familii, îndeosebi în mediul rural;
• Lipsa educației în familiile de etnie rromă și interes scăzut pentru școlarizarea copiilor;
• Creșterea comportamentelor de risc în rândul elevilor ;
• Promovarea rețelelor de socializare pentru eficiența în transmiterea informațiilor.
TEHNOLOGIC:
• Dotarea unităților de învățământ cu mijloace moderne IT;
• Utilizarea frecventă a surselor de informare on-line și a resurselor educaționale dechise;
• Existența unui singur campus școlar (la Școala Profesională Sîg).
ECOLOGIC:
• Preocuparea pentru dezvoltarea durabilă cu accent pe gestionarea eficientă a resurselor;
• Existența unor programe de educație ecologică desfășurate la nivelul unităților de
învățământ în parteneriat cu diverse instituții ;
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CAPITOLUL X
ACTIVITĂȚI DE SUCCES ORGANIZATE DE INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN SĂLAJ
❑ OCTOMBRIE 2018 - GALA EDUCAȚIEI

❑ SĂRBĂTORIREA CADRELOR DIDACTICE PENSIONARE - 5 octombrie 2018
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❑ MLĂDIȚE SĂLĂJENE LA CEAS ANIVERSAR – 21.11.2018

❑ PROIECTUL „100 DE ANI DE UNITATE”
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❑ SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI COSMIC – 10 octombrie 2018

❑ FESTIVALUL NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI – 19 mai 2019

❑ ACȚIUNEA DE VOLUNTARIAT „CAMIONUL DE CRĂCIUN” – 28.12.2018

❑ PROIECTUL EDUCATIV REGIONAL „ZÂMBET PENTRU ZÂMBET”noiembrie 2018- iunie 2019
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❑ SIMPOZION NAȚIONAL „ÎNVĂȚAREA, ÎNTRE NECESITATE ȘI
ATRACTIVITATE”- 5 aprilie 2019

❑ CONFERINȚA NAŢIONALĂ „SEMNIFICAȚII ŞI EXPLICAȚII PRIVIND NOUL
CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE. DIMENSIUNI
RETROSPECTIVE ŞI PROSPECTIVE.” în perioada 12-13 aprilie 2019
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❑ CENTENAR ÎN GRĂDINIȚĂ – „LADA CU ZESTRE” – 100 de educatoare duc mai
departe tradiția

Echipa Inspectoratului Școlar Județean Sălaj își dorește ca rezultatele anului
școlar 2019-2020 să fie și mai bune, astfel încât învățământul sălăjean să asigure, în
continuare, calitatea și performanța în educație.

Inspector școlar general,
Prof. POP Maria

Inspector școlar general adjunct,
Prof. GUDEA Mioara

Inspector școlar general adjunct,
Prof. DARI Toma
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