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RAPORT
privind starea învăţământului CSEI SIGHETU MARMATIEI
în semstrul I, anul şcolar 2018 – 2019
I.

ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE

A. CONTEXTUL NORMATIV - INSTITUŢIONAL
În semestrul I al anului şcolar 2018 -2019 activitatea CENTULUI SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI s-a desfăşurat cu respectarea strictă a
Planului managerial al ISJ Maramureș pentru anul școlar 2018-2019, a planului managerial al CSEI Sighetu Marmatiei. S-a avut astfel în vedere:
a. Rolul şi atribuţiile CSEI SIGHETU MARMATIEI
― Aplică politicile şi strategiile MEN la nivel local -CSEI SIGHETU MARMATIEI;
― Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/indicatorilor de performanţă, prin inspecţia
şcolară;
― Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului CSEI;
― Asigură, împreună cu autorităţile publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;
― Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de MEN in CSEI SIGHETU MARMATIEI, precum şi a proiectelor derulate de CSEI SIGHETîn cadrul
programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei;
― Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în CSEI SIGHETU MARMATIEI, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
― Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia.
Elementele de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii
activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional);
nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare);
rezultatele activităţii de monitorizare a implementării planurilor de îmbunătăţire ale instituţiilor de educaţie ;
rezultatele inspecţiilor (de toate tipurile) din anul şcolar anterior pentru elaborarea programelor de dezvoltare instituţională şi de dezvoltare profesională de la nivelul CSEI
SIGHET;
― stabilitatea sistemului educaţional maramureşean ;

b.
―
―
―
―
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― conştientizarea conceptului de Învățare pe tot parcursul vieții de către toți cei implicați în actul educațional, prin participarea la cursuri/schimburi de experienţă/diseminări de
bune practici/cercuri pedagogice/întâlniri şi/sau şedinţe de lucru etc.;
― rapoartele scrise/notele de control/fişele de observare a lecţiilor/procese verbale şi alte documente oficiale încheiate şi măsurile luate pentru remedierea problemelor
semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie;
― (auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor strategice stabilite;
― funcţionalitatea consiliului de administraţie şi profesoral;
― asigurarea fuxului informaţional corect;
― respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor;
― aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de formare;
― verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor planuri de măsuri specifice;
― scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar;
― funcţionarea claselor în temeiul legii;
― funcţionalitatea comisiilor din Csei Sighetu Marmatiei
― dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date/documente/informaţii:
a) reglementări legale;
b) politicile naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului;
c) planuri şi proceduri specifice, rapoarte de inspecţie (toate tipurile);
d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate;
e) reclamaţii, sesizări, propuneri adresate CSEI SIGHETU MARMATIEI şi rezoluţiile privind rezolvarea acestora
f) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale;
― indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie, şi anume:
a) rezultatele stabilite (rapoarte de inspecţie);
b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi;
c) încadrarea în bugetul aprobat;
d) folosirea eficientă a resurselor alocate;
e) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de modul de evaluare a activităţii educaţionale, în general, şi faţă de modul de evaluare a activităţii prin inspecţie, în
special;
― indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie, şi anume:
a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe parcursul desfăşurării activităţilor;
b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate;
c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora;
d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii educaţionale, în general, şi faţă de îmbunătăţirea calităţii activităţii de inspecţie,
în special;
― date statistice judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale sistemului de învăţământ;
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― studii/informări/analize diagnostice/prognoze;
― decizii luate la nivelul MEN sau al ISJ.
Ţintele şi opţiunile strategice pentru perioada 2017-2021
Ţinta strategică 1: Furnizarea unei activități manageriale de calitate în vederea dezvoltării unităților de învățământ prin crearea cadrului optim de dezvoltare profesională a
managerilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice.
Opțiunea strategică 1.1. Creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare;
Opțiunea strategică 1.2. Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii UPJ;
Opțiunea strategică 1.3. Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii;
Opțiunea strategică 1.4. Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean;
Opțiunea strategică 1.5. Optimizarea competențelor specifice managementului strategic a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control;
Ţinta strategică 2: Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea și implementarea unor planuri de măsuri care vizează creșterea calității actului de predareînvățare-evaluare și dezvoltarea personală a elevilor prin dobândirea de competențe adaptate la cerințele societății și pieței muncii.
Opțiunea strategică 2.1. Creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calității şi realizarea echităţii în educaţie;
Opțiunea strategică 2.2. Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă;
Opțiunea strategică 2.3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a
asigurării coeziunii economice şi sociale;
Opțiunea strategică 2.4. Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale;
Ţinta strategică 3: Promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii etnice, de statut social şi dizabilităţi.
Opțiunea strategică 3.1. Promovarea unor oferte educaționale ale unităților școlare menite să răspundă nevoilor de formare personală și profesională actuale și de perspectivă
ale tuturor beneficiarilor de educație;
Opțiunea strategică 3.2. Asigurarea egalității de șanse și a nondiscriminării privind participarea la educație a elevilor;
Ţinta strategică 4: Dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar.
Opțiunea strategică 4.1. Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară;
Opțiunea strategică 4.2. Dezvoltarea unui demers educațional formal, nonformal, informal corespunzător cadrului de consiliere, orientare şcolară și profesională, de asistenţă
psihopedagogică, de informare și comunicare;
Ţinta strategică 5: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui învăţământ performant, inclusiv, corelat cu nevoile de
formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii.
Opțiunea strategică 5.1. Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural;
Opțiunea strategică 5.2. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continuă atât în domeniul didacticii, cât și în cel al managementului educațional
multiplan în directă relație cu competențele cheie;
Opțiunea strategică 5.3. Susținerea demersurilor pentru performarea inovației pedagogice ca mijloc de dezvoltare a resurselor umane din educație și formare;
c.

Ţinta strategică 6: Promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în scopul performării unui învăţământ inovativ, la standarde europene.
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Opțiunea strategică 6.1. Completarea cadrului formal al educației prin activități extrașcolare și extracurriculare pentru a asigura tinerei generaţii însuşirea cunoştinţelor,
formarea şi dezvoltarea competenţelor, valorilor şi atitudinilor necesare integrării pe piaţa națională/europeană/mondială a muncii;
Opțiunea strategică 6.2. Optimizarea dezvoltării instituționale prin dialog social și consultare, transparență în aplicarea suportului legislativ specific învățământului;
Opțiunea strategică 6.3. Extinderea relațiilor parteneriale interne și externe pentru o mai bună aplicabilitate practică a conceptului ”învățare pe tot parcursul vieții”;
d. Obiectivele generale (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ în domeniul de referinţă)
OG1-Respectarea principiului autonomiei şi descentralizării precum şi a principiului responsabilităţii publice şi întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii în
învăţământul maramureşean
OG2-Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii UPJ
OG3-Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean
OG4-Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii
OG5-Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
OG6-Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
OG7-Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
OG8-Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice
şi sociale
OG9-Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară
OG10-Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile: social, economic şi cultural
OG11. Susținerea formării cadrelor didactice.
Domeniul Curriculum şi Inspecție Școlară al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş şi-a fundamentat activitatea ținînd seama de țintele și obțiunile strategice de mai sus,
având ca obiective principale evaluarea calităţii serviciilor educaţionale furnizate de unităţile de învăţământ, evaluarea calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor
de performanţă de către cadrele didactice şi de către elevi.
Inspecţia şcolară rămâne instrumentul important de evaluare, iar rezultatele ei, corelate cu informaţii din alte surse, asigură o imagine clară a stării învăţământului la nivelul
judeţului şi suport pentru acţiunile viitoare de reglare.
Graficele unice ale acţiunilor de îndrumare, evaluare şi control din semestrele I și II ale anului şcolar 2017-2018 au vizat cu predilecţie menţinerea unui echilibru între
inspecţiile generale, cele tematice şi cele de specialitate.
Criteriile care au stat la baza întocmirii acestor grafice au fost:
intervalul scurs între două inspecţii generale / tematice dintr-o unitate de învăţământ
semnalarea unor deficienţe în activitatea unităţilor de învăţământ referitoare la derularea procesului didactic, calitatea activităţii manageriale, conflicte între directori
şi cadre didactice, disfuncţii pe relaţia cu comunitatea, sesizări şi reclamaţii
formarea continuă a cadrelor didactice
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B. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ DIN PERSPECTIVA INSPECŢIEI ŞCOLARE
1. Domeniile activităţii de inspecţie şcolară
În activitatea de inspecţie şcolară s-au avut în vedere principalele domenii de activitate:
- activitatea de ansamblu a unităţilor de învăţământ, prin inspecţia şcolară generală;
- activitatea unor servicii-compartimente specializate;
- activitatea pe una sau mai multe arii curriculare;
- activitatea comisiilor metodice;
- activitatea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice;
- activitatea de performanță desfășurată în centrele de excelență;
- managementul unităţilor de învăţământ;
- derularea programelor naționale privind accesul la educație (Laptele și cornul, Bani de liceu, Rechizite școlare și Decontarea navetei)
2. Principalele obiective ale inspecţiei şcolare au fost:
-

-

sprijinirea unităților școlare și a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activității de predare, învățare, evaluare și a procesului managerial;
sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea creșterii calității actului didactic, a atingerii standardelor de performanță de către elevi;
evaluarea calității aplicării curriculum-ului național (cu accent pe noul curriculum la clasa a V-a) și a curriculum-ului local, a activităților
extracurriculare, a calității serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității personalului din unitățile de
învățământ; creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii standardelor de performanță de către
cadre didactice și preșcolari/elevi;
determinarea concordanței dintre evaluarea internă (la nivelul unității de învățământ, comisiei/catedrei metodice etc.), evaluarea externă și situația
reală din unitatea școlară;
monitorizarea pregătirii examenelor finale
evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții comunității locale, a modului în care aceștia sunt implicați în viața școlii
3. Funcţiile activităţii de inspecţie şcolară avute în vedere:

-

diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ la nivel judeţean;
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-

planificarea şi organizarea sistemului de învăţământ;
orientarea şi îndrumarea metodologică a cadrelor didactice;
monitorizarea eliminării disfuncţiilor şi aplicarea planurilor de remediere stabilite în urma inspecţiei şcolare.
4. Finalităţile activităţii de inspecţie şcolară

-

eficientizarea modalităţilor de evaluare internă;
sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi atitudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala;
ameliorarea proceselor de predare – învățare, respectiv de educație, toate reflectate în rezultate mai bune;
consilierea conducerii unităţilor de învăţământ în vederea realizării unui management de calitate;
îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale la nivelul întregii comunităţi;
aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare.
5. Analiza procesului de predare – învăţare - evaluare, constatări, aprecieri şi soluţii de remediere

Constatările pe care le prezentăm în continuare în materialul de analiză a stării învăţământului pentru semestrul I, al anului şcolar 2018-2019 au
la bază rapoartele de inspecţie ale sefilor de comisii metodice
Inspecții de specialitate
Obiectul principal al inspecţiilor de specialitate a fost activitatea didactică a educatorilor, institutorilor/învăţătorilor, profesorilor, profesorilor
pentru învăţământul primar, profesorilor pentru învăţământul preşcolar, maiştrilor instructori.
Inspecţiile de specialitate au inclus: inspecţia de specialitate curentă, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii definitivării în
învăţământ, inspecţia de specialitate realizată în vederea obţinerii gradelor didactice II şi I (inspecţie şcolară specială), și alte forme de evaluare, control
şi consiliere a activităţii cadrelor didactice în domeniul de specialitate.
Aspecte vizate:
- Activitatea cadrului didactic (proiectare, predare–învățare, evaluare, reglare/ remediere, diferențiere a demersului educațional);
- Modernizarea practicilor didactice şi centrarea demersului didactic pe elev;
- Consilierea cadrelor didactice inspectate în vederea diversificării ofertei educaționale a unităților școlare;
- Consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.
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-

Constatări/aprecieri:
Cadrele didactice au făcut dovada pregătirii unor proiecte de lecție corect întocmite, realiste, flexibile și ușor de transpus în practică;
Respectarea programei școlare în vigoare și preocupare pentru esențializarea și adaptarea conținuturilor la particularitățile de vârstă ale elevilor și la
nivelul clasei;
Originalitatatea demersului didactic;
Creativitate în conceperea activităţilor;
Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor;
Gestionarea optimă a resurselor;
Asigurarea unui climat relaxat și motivant;
Utilizarea unor strategii de individualizare și diferențiere;
Accent deosebit pe realizarea aspectului formativ în cadrul lecţiei;
Lecţiile se desfăşoară într-un climat permisiv, încurajator, cu accent pe cooperare;
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea şi autoformarea continuă;
Implicarea cadrelor didactice în viaţa şcolii;
Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;
Unele documente şcolare preluate, fără a fi personalizate;
Dotarea necorespunzătoare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD player, casete, CD-uri), atât de utile studiului limbilor
străine;
Insuficienta antrenare a elevilor în activităţi de evaluare şi autoevaluare;
Slabă preocupare pentru utilizarea A.E.L sau a altor softuri educaționale;
Anumită reţinere a cadrelor în a-şi autoanaliza activitatea didactică;
Preocupare redusă faţă de proiectarea didactică modernă, abordarea C.D.Ş.-urilor în special în scopul completării normei didactice.

-

Recomandări generale:
Utilizarea strategiilor de tratare diferenţiată şi de abordare adaptată a parcursului didactic la particularităţile psihointelectuale şi de vârstă ale elevilor;
Stimularea creativității elevilor prin evidenţierea caracterului interdisciplinar al conţinuturilor;
Menţinerea caracterului aplicativ al activităţilor derulate.

-
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-

-

-

Soluţii de remediere:
reducerea absenteismului, condiţie esenţială a progresului şcolar;
motivarea elevilor în vederea participării la orele de pregătire suplimentară;
completarea, acolo unde este cazul, a portofoliilor profesorilor şi elevilor;
eficientizarea demersului didactic prin utilizarea metodelor activ-participative şi diversificarea materialelor didactice;
aplicarea unor teste care să urmeze cu stricteţe structura modelelor de subiecte propuse pentru examenele naţionale şi discutarea modului de
rezolvare a itemilor în vederea unei autoevaluări corecte, obiective, dar şi pentru diminuarea numărului de contestaţii la examenele naţionale;
responsabilizarea părinţilor;
cadrele didactice trebuie să stabilească şi să menţină relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii;
abordarea capacităţii de învăţare a elevilor ca variabilă dependentă de calitatea şi timpul instruirii;
planificarea învăţării în timp pedagogic flexibil, formal şi informal;
realizarea / dezvoltarea lecţiei în context deschis prin optimizarea raporturilor dintre cele trei acţiuni subordonate activităţii de instruire şi anume
predare – învăţare - evaluare, ţinând seama că un scenariu didactic deschis trebuie să includă evaluarea iniţială, predarea - învăţarea, evaluarea
continuă şi evaluarea finală;
intercondiţionări ale celor trei categorii de variabile: funcţionale (scopuri, obiective), structurale (conţinuturi, resurse, timp, profesor, elev, relaţii) şi
operaţionale (strategii, procese, mijloace, evaluare);
raportarea tuturor activităţilor de predare/învăţare la competenţe;
aplicarea paradigmei postmoderne a curriculumului care presupune următoarea ordine de prioritate:
1. atitudini (afective, motivaţionale, caracteriale, angajamentul cognitiv al elevului faţă de cunoaştere)
2. strategii cognitive (pentru sesizarea şi rezolvarea de probleme şi soluţii la probleme)
3. cunoştinţe (concepute ca informaţii esenţiale şi metodologii cu aplicabilitate socială)
competenţele asimilate să devină mai importante decât cunoştinţele propriu-zise;
viziune integratoare asupra programei din perspectiva unei culturi a esenţializării, relevanţei si accesibilităţii;
modele de lucru la clasă care să genereze:
1. stimularea şi dezvoltarea personalităţii elevilor inclusiv aptitudinea acestora de comunicare şi lucru în echipă, gândirea creativă şi gradul sporit
de adaptare la situaţii diferite;
2. dezvoltarea capacităţii de investigare şi de valorizare a propriei experienţe;
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3. alfabetizarea digitală;
4. formarea capacităţii de învăţare de-a lungul întregii vieţi precum şi de integrare socială armonioasă;
5. sporirea şanselor de a urma cursuri de învăţare ulterioare care facilitează găsirea unui loc de muncă intr-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi
incluzivă
6. precizarea secvenţelor de învăţare
7. abordarea integrată, inter şi transdisciplinară ;
8. dobândirea de către elevi a unor achiziţii complexe, care decurg din domeniile de competenţe cheie, dar şi din alte sisteme referenţiale care
deschid lumea şcolii către viaţa reală;

C. STATISTICA REZULTATELOR LA EXAMENELE -

II.

SITUAŢIA RESURSELOR UMANE, ÎNCADRARE IN SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2018-2019

Activitatea Compartimentului Resurse Umane din cadrul CSEI SIGHETU MARMATIEI a avut la bază Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/ 2011, completată şi modificată, OMENCS nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018, OMEN nr. 5485/13.11.2017 pentru
aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 –
2019 cu completările și modificările ulterioare, adrese, informări sau notificări transmise de către Direcţia Generală Învățământ
Secundar Superioar și Educație Permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
În această perioadă a fost aplicat şi OMEN 4959/02.09.2013 cu completările și modificările ulterioare, privind Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului
şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi alte adrese şi precizări MEN.
1. Situaţia statistică privind numărul de norme existente în CSEI SIGHETU MARMATIEI în anul şcolar 2018-2019,
9
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AN ŞCOLAR

Norme Personal
didactic

Norme Personal
didactic auxiliar

Norme Personal
nedidactic

TOTAL NORME
CSEI SIGHET

2018 - 2019

45,19

5,5

9,5

60.19

2. Situaţia statistică privind personalul încadrat în învăţământ în CSEI SIGHET în anul școlar 2018 -2019:
A. CADRE DIDACTICE:
Numar total
42
-profesor psihopedagog:

din care: 30 titulari 12 suplinitori repartizati astfel:
total 14 din care titulari 13 din care suplinitori 1

-professor de educatie speciala:. total

5 din care titulari 5 din care suplinitori 0

-profesor de alte specialitati

total

2 din care titulari 1 din care suplinitori 1

-invatator

total

0 din care titulari 0 din care suplinitori 0

-invatator-educator

total

5 din care titulari 5 din care suplinitori 0

-educatoare

total

2 din care titulari 1 din care suplinitori 1

-profesor educator

total

5 din care titulari 4 din care suplinitori 1

-cadru didactic de sprijin/itinerant total

5 din care titulari 2 din care suplinitori 3

-profesor kinetoterapeut

total 1 din care titulari 1 din care suplinitori 0

-maistru instructor

total

3 din care titulari 0 din care suplinitori 3
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B. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: …..…….. 6 persoane

Incepand cu 1 noiembrie 2018, CSEI Sighetu Marmatiei beneficiaza de serviciile d-nei asitente medicale Maris Ioana si a d-nei doctor
Bogdan Iluliana din partea Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Sighetu Marmatiei.
Solicitarea privind asistentul social se afla pe masa de lucru a Inspectotatului Judetean Maramures spre rezolvare.

C.

PERSONAL ADMINISTRATIV: ……………….. 9 persoane

3 Activităţi/acţiuni desfăşurate la nivelul compartimentului:
centralizarea datelor privind încadrarea cu personal în unităţile şcolare
analiza la nivelul Comisiei paritare SLIMM - CSEI SIGHET
monitorizarea organizării concursurilor de către unităţile şcolare pentru anul şcolar 2018-2019, conform OMEN nr.4959/ 02.09.2013 cu
completările și modificările ulterioare
- gestionarea modului de înregistrare a borderourilor Plata cu ora, valabil pentru anul şcolar 2018-2019
- emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice
- s-a constituit comisia de mobilitate la nivelul CSEI Sighetu Marmatiei, fiecare membrul al comisiei luând la cunoştinţă
atribuţiile ce le
revin în acest sens
- au fost întocmite procedurile de lucru
- au fost studiate si preluate de pe site-ul: www.isjmm.ro, domeniul Mobilitate:
o legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2018– 2019
o Metodologia –cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018 – 2019
o modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN nr. 5485/2017, necesare etapelor de mişcare personal
o tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri
o informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic
o Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile, specializarile, probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar – 2018, precum şi anexele la Centralizator
o aplicaţia privind actualizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi aplicaţia privind actualizarea proiectului de
încadrare pentru anul şcolar 2018-2019
o comunicarea permanentă cu cadrele didactice participante la etapele mişcării personalului didactic
-
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o arhiva mobilităţii

III.

POPULAŢIE ŞCOLARĂ, FLUXURI DE ELEVI – TRANSFER ELEVI

TIPUL: INVATAMANT SPECIAL
TIPUL DE DEFICIENTA: MINTALĂ-ASOCIATĂ
D. COPII / ELEVI
Numar total 137 copii / elevi la sfarsitul SEM I. , an scolar 2018-2019 din care:
-grădinita: ………………….. 1 grupă cu …………… 8 copii ( veniti 2 in timpul sem I)
-clasa pregătitoare- ………….1 clasa cu…………….. 5 elevi ...............( 1 domiciliu)
-clasa I -…………………..1 clasa cu…………….. 9 elevi (2 veniti in timpul sem I)...... ( 1 domiciliu)
-clasa a II-a ………………….1 clasa cu…………….. 5 elevi................. ( 1 domiciliu)
-clasa a III-a …………………1 clasa cu…………….. 98 elevi..................( 1 domiciliu)
-clasa a IV-a …………………1 clasa cu…………….. 8elevi.................( 2 domiciliu)
-clasa a V-a …………………1 clasa cu…………….. 11 elevi
-clasa a IV-a domiciliu …………………1 clasa cu…………….. 7elevi
-clasa a VI-a …………………1 clasa cu…………….. 12 elevi( 1 venit in timpul sem I)
-clasa a VII-a ………………..1 clasa cu…………….. 9 elevi
-clasa a VIII-a ………………1 clasa cu…………….. 8 elevi...................( 1 domiciliu)
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-clasa a X-a severi……………1 clasa cu……………..4 elevi
--clasa a IX-a…………………..1 clasa cu…………….. 9 elevi
-clasa a X-a…………………...1 clasa cu…………….. 9 elevi
-clasa a XI-a…………………..1 clasa cu…………….. 15 elevi
-invatamânt profesional stagii de practica 1 clasa ………9 elevi
-Clase speciale compacte integrate in scoala de masa……0 elevi

Efectivele şcolare. Situaţia numerică a populaţiei şcolare cuprinse în diferitele forme de învăţământ, la sfarsitul sem I, anul
şcolar 2018-2019
Tip de
învăţământ

Special

Nivel
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Liceal
Stagii de pregatire
practica
TOTAL

TOTAL
8
43
44
33
9
137
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PARTICIPARE LA EDUCAŢIE (FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR)
Programe sociale (2018-2019)
1. Manuale şcolare
La unitatea școlară nu s-au primit manuale școlare.
2. Rechizite şcolare: nu s-a primit rechizite școlare de la ISJMM dar s-a achitat contravaloarea acestora prin HG 564/2017 ,
finanțare primită de la CJMM.
3. Programul BANI DE LICEU
În anul şcolar 2018-2019 numărul de beneficiari în cadrul Programului Naţional BANI DE LICEU este de 2 de elevi.
4. Programul EURO 200 –nu au fost cerințe.
6. Asigurarea mobilierului şcolar
Pentru anul şcolar 2018-2019 mobilierul şcolar necesar desfăşurării în condiţii optime a activităţilor a fost asigurat din
bugetul unităţii de învăţământ în funcție de necesitățile unităților școlare. Au fost achizitionate 50 scaune , birouri, dulapuri
pentru clasele , si a fost dotat cabinetul medical , in urma repartizarii unei asistente medicale de la Directia de Asistenta Sociala
din cadrul Primariei Municipiului Sighetu Marmatiei
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IV.

FINANŢARE sem I 2018-2019

Conform dispoziţiilor Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017, publicată în M.O. nr.127/17.02.2017, a Legii
nr. 2 din 3 ianuarie 2018 a bugetului de stat pe anul 2018, publicată în M.O. nr. 4 din 3 ianuarie 2018, a O.G. nr. 63/2017
și 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 cât şi pe baza Metodologiei de elaborare şi aprobare a
bugetului, prevăzută de Legea nr. 500/2002 a Finanţelor Publice, Centrul școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmatiei,
în calitate de ordonator terțiar de credite, a procedat la analiza şi repartizarea creditelor bugetare alocate:
- cu salariile la TITLUL 10 CHELTUIELI DE PERSONAL
- Salariile aferente anului 2018: buget aprobat și finanțat de ISJMM în valoare de 3.320.105 lei
o TITLUL 20 „BUNURI ŞI SERVICII”
- Bunuri și servicii aprobate și finanțate de CJMM în valoare de 601.390 lei pentru anul financiar 2018.
o TITLUL 57 ,,ASISTENŢĂ SOCIALĂ"
- Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi în sumă de 5.300 lei pentru un număr de 11 elevi
beneficiari conform. OMEC nr. 329/26.02.2007 cu modificările ulterioare si a OG 69/2016
- Decontarea conform HG.564/2017 în valoare de 61.435 lei
o TITLUL 59 ,,BURSE"
- Acordarea sumei de 1.688 lei privind sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de
protecţie socială ,,Bani de liceu"( 2 beneficiari) pentru anul școlar 2018-2019
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în valoare de 34.048 lei, finanțare ISJMM și 4.256 lei finanțare
CJMM.
- Sume aferente dobânzilor (despăgubiri civile) în valoare de 947 lei
o TITLUL 71 ,,INVESTIȚII"
- Decontarea conform Listei de investiții aprobată de CJMM: două evalatoare în sumă de 26.800 lei și
întocmirea proiectului DALI în valoare de 49.500 lei.
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Din analiza execuţiei bugetare realizate la finele anului 2018 , pe bază de bilanţ, Raport la bilanţ, proceduri financiar
contabile aplicate de către ordonatorii de credite şi a anexelor solicitate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în
calitate de ordonator principal de credite rezultă o încadrare în indicatorii aprobaţi.

v.

SITUAŢIA BAZEI MATERIALE – INFRASTRUCTURA

Numărul de clădiri şi dispersia în teritoriu a acestora: numar cladire 1, in aceeasi locatie
Structura bazei materiale utilizate în activităţi didactice şi extracurriculare:
Sali de clase 13, cabinete logopedie 5, cabinet psihodiagnoza 1, cabinet matematica+CES +AEL , ateliere şcoală 2, parcuri de joaca 1, sală multimedia/
multifuncţională 1, bibliotecă 1, cantină/ spaţiu pentru servirea mesei 1, camera senzoriala 1, camera relaxare+club 1, sala profesorala 1, sală de sport 1,
teren de sport 1
1. Situaţia autorizaţiilor sanitare : avem autorizatia NR 1884/07.04.2010
2. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare

2a. Proiectul de dezvoltare a infrastructurii şcolare prin finantarea de catre Consiliului Judetean Maramures pentru obtinerea
documentatiei DALI pentru mansardarea si recompartimentarea podului scolii pentru crearea de spatii suplimentare (
cabinete, sala multimedia, miniinternat)
Au fost finalizate toate demersurile privind inregistrarea in CF a terenului CSEI SIGHET, A GARDULUI SCOLII.
A fost realizat DALI-ul in ceea ce priveste proiectul de mansardare si schimbare invelitoare a acoperisului scolii, recompartimentarea blocului
alimentar, realizarea unui mini-internat si a unei sali multi media.
2.b. Proiectul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii şcolare prin MEN -- SE DERULEAZA PROIECTUL MOTIVEZI SI INDEPARTEZI
ABANDONUL! POCU/74/6/18/106944, Componenta 1 Programul „SCOALA PENTRU TOTI”, Axa Prioritara Educație si competențe
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DURATA PROIECTULUI: 36 luni, incepand din data de 04.06.2018, Lider - Inspectoratul Scolar Judetean Maramures, partener 3 –UAT
Consiliul Județean Maramureș, in cadrul caruia se va realia GRADINA SENZORIALA si se vor achizitiona materiale consumabile pentru 94
de elevi inscrisi la CSEI SIGHET in cele 3 ateliere/centre integrate din proiect.

3. Situaţia asigurării cu mijloace de transport şcolar
Situaţia unităţilor şcolare la care elevii fac naveta zilnic şi a mijloacelor de transport folosite : NU EXISTA MICROBUS
SCOLAR DESI PARINTII CER ACEST MIJLOC DE TRANSPORT.
S-a depus nota de fundamentare la Consiliul Judetean Maramures, Prefectura Judetului Maramures și Inspectoratul Scolar
Juddetean Maramures pentru gasirea unei masuri de achizitionare a microbusului scolar
VI.

MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI EVALUARE INSTITUŢIONALĂ

Pentru realizarea obiectivelor din planul managerial al CSEI Sighetu Marmatiei , pentru anul şcolar 2018-2019, am întreprins
următoarele:
 s-a redactat Planul managerial al ISJ Maramureş anual ;
 s-a creat şi gestionat pagina Management de pe site-ul Csei Sighet (permanent);
 au fost actualizate ROF, ROI, Codul etic ale CSEI Sighetu Marmatiei, precum şi Regulamentul CSEI Sighetu Marmatiei, şi au
fost aprobate de către CA al CSEI Sighetu Marmatiei:
 au fost elaborate deciziile de numire a comisiilor perrmanene si periodice
 s-a finalizat înregistrarea şi semnarea Fişelor posturilor pentru toti angajatii CSEI Sighetu Marmatiei
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 -am realizat şi aprobat toate documentele manageriale obligatorii specifice funcţiei de către director: planul managerial, grafic
de inspecţii, rapoarte de activitate;
 consilierea tuturor factorilor implicaţi în viaţa şcolii – dascăli, părinţi, elevi
Asistentele la ore si evaluarea activitatii comisiilor metodice a relevat următoarele constatări/aprecieri privind managementul
CSEI Sighetu Marmatiei:
a) Aspecte pozitive
 implicarea în organizarea unor acţiuni de interes naţional şi judeţean ale CSEI Sighetu Marmatiei;
 creşterea competitivităţii CSEI Sighetu Marmatiei, mai ales a competitivităţii interşcolare;
 continuarea procesului de refacere treptată a încrederii în şcoală;
 managementul este centrat în majoritatea cazurilor pe rezultate;
b) Aspecte care necesită ameliorare
 corpul profesoral nu este omogen ca pregătire şi nici ca mentalitate, iar discrepanţele şi necolaborarea se resimt;
 în continuare, educaţia informală este, în mod paradoxal, mai influentă şi şcoala nu reuşeşte să dea o replică consistentă la
deruta societăţii;
 aspectele educative sunt împinse spre marginea interesului didactic;
 respectul scăzut la mulţi elevi pentru calitatea proceselor intelectuale;
 blocaje în relaţia de parteneriat dintre şcoală şi comunitate;
 carenţe în dezvoltarea unui sistem de control intern/managerial la nivelul unităţii;
 activitate sporadică în comisiile metodice ale şcolii, care ar trebui să fie ,,laboratoare pedagogice” ale unităţii de învăţământ,
precum şi lipsa interrelaţionării acestor comisii;
 activitatea procedurabilă sub aspectul implementării lasă de dorit, în mare parte datorită măsurilor unor sefi de comisii de a
achiziţiona servicii de redactare a acestor tipuri de documente fără finalitatea implementării lor şi a neînţelegerii reale a
18
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conceptelor acestor documente, care au rol reglator pentru activitatea managerială, atît de către cei care au elaborat aceste
documente cât şi de cei care ar trebui să le pună în aplicare. De aici şi incoerenţa evaluării riscurilor;
carenţe în colectarea rapoartelor privind derularea activităţii, ale tuturor comisiilor aprobate de către consiliul profesoral şi
neasumarea acestora, în vederea colectării unor date concrete şi corecte de către director pentru redactarea Raportului privind
starea învăţământului la nivelul unităţii;
existenţa la nivel CSEI Sighetu Marmatieie a unor factori perturbatori, care nu coalizează cu conducerea şcolii, refuzând orice
progres instituţional;
unele rapoarte, chiar şi cele privind starea învăţământului la nivelul unităţii, nu conţin analize, diagnoze etc., ci enumerarea
simplă a datelor statistice înregistrate în şcoală;
c) Remedii, soluţii pentru managementul şcolar:
transformarea şcolii într-o organizaţie care învaţă şi produce învăţare, prin urmare cultura organizaţiilor şcolare trebuie să fie
una de dezvoltare;
identificarea punctelor de dezvoltare printr-o viziune atractivă, viziunea fiind un atribut major al liderilor de succes; viziunea
trebuie comunicată, înţeleasă şi însuşită;
dezvoltarea competenţei de comunicare, care este esenţială în schimbarea atitudinii;
participarea conducerii şi a membrilor corpului profesoral la cursuri de formare profesională continuă specifice, pentru
dezvoltarea/implementarea unui control intern/managerial realist, dar şi pentru dezvoltarea altor activităţi specifice unui
management sistemic performant, pentru creşterea calităţii în învăţământ în management educaţional şi leadership;
crearea unui cadru propice pentru realizarea unui management al timpului eficient;
transformarea familiilor elevilor în parteneri reali ai educaţiei, prin atragerea lor în acţiunile şcolii;
intensificarea acţiunilor psihologilor/logopezilor în parteneriat cu diriginţii şi managerii şcolilor, în vederea recuperării elevilor
cu risc de abandon şcolar.
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VII.

i.

FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

ACTIVITATEA PRIVIND EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ

În anul școlar 2017 – 2018, evoluția în carieră prin grade didactice și activitatea de formare continuă a personalului didactic din unitatea școlară__
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA , SIGHETU MARMATIEI a fost proiectată și organizată în concordanță cu prioritățile strategice
stabilite în Planul managerial al școlii. Activitatea de formare continuă a personalului didactic din școală s-a axat pe obiective specifice dezvoltării
competenţelor psihopedagogice şi metodice, în specialitate şi psihorelaţionare, teoretico-metodologice, constructive-acţionale şi constructive-creatoare,
ale cadrelor didactice, având ca deziderat „Profesionalizarea carierei didactice”.
Ţinându- se cont de priorităţile de dezvoltare profesionale identificate, cadrele didactice din școala noastră au fost implicate într- o varietate de
activităţi de perfecționare și/sau de formare continuă menite să contribuie la actualizarea și dezvoltarea de competențe.
Principalele forme de activități în care au fost implicate cadrele didactice din unitatea școlară CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA
, SIGHETU MARMATIEI , în semestrul I anul școlar 2018 – 2019, sunt:
I. Evoluția în carieră prin definitivat și grade didactice:

Cadre didactice CSEI SIGHETU MARMATIEI inscrise la grade didactice
1. PALCUS VIORICA- cerere IC1 pt inscriere grad didactic II – IC1
2. MIHAI ANDREEA – IC2 ( gradul II)
3. RAD MARIA – IC2 ( gradul II )
4. TATAR LILIANA – IC2 (gradul II )
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5. AGAPEANU ANA- COLOCVIU ( gradul I)
6. RECALO LIDIA – COLOCVIU ( gradul I)
7. OSAN MARIA – COLOCVIU ( gradul I)
8. MIHALCA VASILE – COLOCVIU ( gradul I)
9. BANCILA ANGELA – IC2 ( gradul I)
10. IACOBUS IOANA – IC2 ( gradul I)
11.SARKADY RALUCA– IC2 ( gradul I)
12. TRIFOI ANCA - cerere IC1 pt inscriere grad didactic II – IC1
13. HERBEL ALINA – IS gradul I
14. IOICALIUC MANUELA – IS gradul I
15. MIHALCA BIANCA – IS gradul I
16. DOBROTCHI DENISIA – IS gradul I
Structura personalului didactic din unitatea școlară CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA , SIGHETU MARMATIEI se prezintă astfel:
Nr. total de cadre Doctorat
didactice
42
-

Grad didactic I

Grad didactic II

Definitivat

Debutanți

19

14

7

2
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II. Formarea și perfecționarea continuă prin:
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale)
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade
didactice ( CCD, ISJ, MEN).
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
a)

participare la cursuri de formare
-4 persoane - AGAPENAU ANA, BLEDEA LUCIA, MIHALCA BIANCA, IOICALIUC MANUELA au particpat la cursul ABLLS-R EVALUAREA
LIMBAJULUI DE BAZA SI A COMPETENTELOR DE INVATARE_la CLUJ NAPOCA, 2-4 noimbrie 2018, organizat de Centrul Joystory , Cluj Napoca
-2 PERSOANE – Mutaffof Melania si Stefanoiu Daniela au urmat un curs la UBB Cluj Napoca

b)

perfecționare prin burse, stagii în țară și/sau străinătate, cursuri postuniversitare, masterat, doctorat etc. -

c)

participarea la activități metodico-științifice și pedagogice:
 coordonator de cerc pedagogic : MARFICI ORESIA -AURORA ,COORDONATOR ZONAL CERC PEDAGOGIC INVATAMANTUL SPECIAL
 cadrele didactice care fac parte din Corpul Național al Experților în Management Educațional
 MARFICI ORESIA AURORA
 STEFANOIU DANIELA
 BLEDEA LUCIA ILEANA

4 Cadre didactice au participat la cercul pedagogic inv special de la CSEI BAIA MARE in DECEMBRIE 2018:prof. MARFICI ORESIA AURORA,
DOBROTCHI DENISIA, IACOBUS IOANA, ULICI NITA MARIOARA
d)

participarea la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, schimburi de experiență etc.
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III. Recunoașterea și echivalarea creditelor profesionale transferabile
În conformitate cu OMECTS Nr. 5562/2011 privind aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a
creditelor profesionale transferabile, în luna sepetmbrie 2018, în cadrul școlii a fost constituită, prin decizia directorului școlii nr450/03.09.2018
Comisia pentru echivalarea creditelor profesionale a unor forme de organizare a formării continue, având următoarea componență:
1. prof. MARFICI ORESIA – director
2. prof. IACOBUS IOANA – responsabil cu dezvoltarea profesoinală din unitatea școlară IACOBUS
3. prof. ADELINA GROSAN – metodist CCD MM
Au fost depuse un număr de 9 dosare prin care s-a solicitat echivalarea pentru următoarele forme de organizare a formării continue:
Grad didactic I
2
Masterat
1
După analizarea dosarelor depuse, comisia a decis echivalarea în credite profesionale pentru acele solicitări ale cadrelor didactice . Rezultatele
echivalării au fost comunicate Consiliului de administratie al școlii CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA , SIGHETU MARMATIEI și
secretariatului Școlii CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA , SIGHETU MARMATIEI care a eliberat adeverințele de echivalare.
La finalul semestrului I al anului școlar 2018 – 2019, situația numărului de credite, acumulate de către cadrele didactice din CENTRUL SCOLAR DE
EDUCATIE INCLUZIVA , SIGHETU MARMATIEI , începând cu anul școlar 2012 – 2013 se prezintă astfel:
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IV: Alte activități - monitorizare
 PARTICIPAREA LA organizarea si implementarea PROIECTULUI EDUCATIONAL ` Imi pasa!` DEDICAT PERSOANELOR CU DIZABILITATI 3 DECEMBRIE
2018 realizat in colaborare cu galeria de arta Vassiliev. Organizatori: prof. Marfici Oresia si Ileana Vassiliev, coordonatori proiect 2018 : MARFICI
ORESIA, MURESAN LILIANA, STEFANOIU DANIELA, MUTAFFOF MELANIA, SZEIBERT DANIRLA, MATUS MIHAELA, CODREA NORICA
 Organizanizarea concursului local DARURILE TOAMNEI de catre cadrele didactice


Organizator :Marfici Oresia -Director CSEI Sighet



Coordonatori proiect Stefanoiu Daniela și Mutaffof Melania

VIII.

PROGRAME DE INTERES NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN

Proiecte cu finanţare prin Fondul Social European (fonduri structurale):
Scoala noastra a fost inclusa in POCU/74/6/18/106944, Componenta 1 Programul „ȘCOALA PENTRU TOȚI”, Axa Prioritară Educaţie și
competenţe: MOTIVEZI ȘI ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL!
Manager de proiect: prof. Camelia Bogdan, inspector școlar general adjunct
DURATA PROIECTULUI: 36 luni, începând din data de 04.06.2018
Buget total 8,758,981.10 lei, din care 7,839,521.30 lei cheltuieli totale nerambursabile
Parteneriatul este format din: Lider - INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ, Partener 1 – UAT Oraş Ulmeni, Partener 2 – UAT
Municipiul Baia Mare, Partener 3 – Consiliul Judeţean Maramureş
Unităţi de învăţământ cuprinse în proiect: S1 - Școala Gimnazială Chelința - str. Principală nr.196, sat Chelința, oraș Ulmeni, S2 - Școala Gimnazială
Nicolae Bălcescu - localitatea Baia Mare, str. Arenei nr.15, S3 - Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu - localitatea Baia Mare, str. Lunci nr.22, S4 Școala Gimnazială Specială Baia Mare, S5 - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighet.
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La nivelul fiecărei unități de învățământ se intervine utilizând strategii elaborate în acord cu nevoile fiecărui tip de grup țintă, scopul fiind acela de a
reduce rata de părăsire timpurie a școlii. Aceste strategii au scopul de a crea un mediu de învăţare pozitiv, de a consolida calitatea și inovaţia la nivel
pedagogic, de a spori calitatea competenţelor corpului didactic în vederea unei abordări corecte a diversităţii sociale și culturale.
Proiectul “Motivezi și îndepărtezi abandonul!” va implementa măsuri integrate de sprijin pentru a reduce riscul de abandonul școlar și totodată pentru a
preveni abandonul școlar timpuriu în 5 școli (S1, S2, S3, S4, S5) supuse unui risc educațional ridicat din județul Maramureș. 975 copii, elevi, tineri și
adulți din programul ”A doua șansă”, 500 de părinți și 185 de cadre didactice sau personal de sprijin vor participa la activitățile proiectului și vor
beneficia de măsuri integrate. Totodată, proiectul vizează promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la
parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii prin implementarea de măsuri integrate ce
vizează copii/elevi din grupuri vulnerabile precum:
a) elevi ce trăiesc în zone defavorizate, în zone rurale (420 elevi); provin din familii cu statut socio-economic scăzut, aparțin minorității rome (464
elevi), copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale (360 elevi);
b) tineri care nu au finalizat învățământul obligatoriu;
De asemenea, proiectul va derula activități aferente acțiunilor: 1.3.1(a-i,ii, b-i,ii, iii) 1.3.2 (a, b si c) si 1.3.3 (a, b, c d) și contribuie la tema secundară inovare socială.
In cadrul proiectului sunt încurajate activități și inițiative inovative care vizează creșterea participării la învățământul obligatoriu, în special pentru copiii
care provin din mediul rural, din comunitățile dezavantajate, cei de etnie romă și pe de altă parte promovarea unor metode inovative de predare și
învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin promovarea oportunităților care vizează reîntoarcerea în sistemul de educație.
Activităţi:
A0. Managementul proiectului
A1. Achiziție bunuri și echipamente:
Se vor dota 2 spații cu echipamentele necesare pentru desfășurarea unor activități specifice pentru copiii cu nevoi speciale (camera senzorială și grădina
senzorială), precum și pentru centrele integrate din celelalte 3 școli țintă asupra cărora se intervine (laborator de informatică, dotare atelier de lucru)
acestea reprezentând centre integrate pentru activități educative.
Se vor achiziționa:
- materiale promoționale (roll-up, pliante, pixuri, ghiozdane)
- materiale consumabile destinate activităților cu antepreșcolarii și preșcolarii din ciclul primar, ciclul gimnazial și tineri A doua șansă: 975
pachete lunar (plastilină, creioane colorate, acuarele, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, pensule, caiete de desen);
Se vor achiziționa:
- pachet de servicii de formare profesională pentru 185 cadre didactice;
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- servicii de organizare evenimente (conferințe);
- servicii de informare și promovare
A2. Informare și înregistrare grup țintă:
Se vor organiza campanii de informare și conștientizare a grupului țintă pentru a prezenta proiectul comunităților vizate şi pentru conștientizarea rolului
educației pentru dezvoltarea copilului.
Se vor organiza campanii de promovare a incluziunii sociale și a egalității de șanse prin participarea activă a elevilor și părinților cu scopul de a
promova principiile egalității de șanse, nediscriminării și accesului egal la servicii educaționale. În cadrul evenimentelor vor fi promovate obiceiuri și
tradiții ale etniei rome în comunitățile cu populație romă.
A3. Evaluare și elaborare planuri educaționale, servicii de consiliere și educație parentală:
Se va face o analiza detaliată a situației fiecărui copil prin elaborarea planurilor educaționale individualizate şi se vor derula ședințe de consiliere pentru
părinții cu copii aflați în risc educațional
A4. Dezvoltare profesională cadre didactice: se vor organiza şi derula cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice.
Mentoratul didactic: cadrele didactice vor beneficia de un instrument inovativ, de interacțiune comună, online, în vederea sprijinirii reciproce și
împărtășirii experienței în activitatea cu elevii. Formatorul și responsabilul de formare profesională vor reprezenta mentorii ce asigură sprijinul
profesional pentru cadrele didactice atât în relația interinstituțională, cât și în cadrul platformei.
A5. Atragerea și motivarea cadrelor didactice:
Se vor acorda 15 stimulente de performanță pentru cadre didactice în urma organizării comisiei de selecție, pe baza evaluării performanței fiecărui
participant din proiect, în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit împreună cu formatorul/mentorul.
Competiție proiecte de practică și acordare instrumente de sprijin pentru profesori. Evaluarea rezultatelor obținute în activitatea didactică: cu sprijinul
mentorului, cadrele didactice vor elabora mini-proiecte de practică, iar în urma competiției 10 cadre didactice din fiecare școală vor beneficia de
subvenție. Acest instrument vizează activități suport care contribuie la punerea în aplicare și perfecționarea competențelor obținute de participantul la
programe de formare (modulul teoretic) prin asigurarea de resurse materiale necesare.
Pe toata perioada acordării stimulentelor vor fi monitorizate rezultatele școlare la clasă.
A6. Organizare activități educaționale pentru elevi antepreșcolari și preșcolari
Activitatea vizează atragerea copiilor spre școală și menținerea cât mai mult într-un cadru educațional. În școlile S1, S3, S4 și S5 se vor organiza centre
integrate de acțiuni educative care se vor derula ca ateliere de lucru pentru copii. Acestea constau în activități ludice (grafică, pictură, modelaj, sculptură,
”Învăţăm să fim sănătoși”, dezvoltarea autonomiei personale și dezvoltarea unor abilităţi specifice unui stil de viaţă sănătos, ”Ne jucam și învăţăm să
comunicăm”, Activităţi sportive, ”Natura, prietena noastră - explorarea multisenzorială a mediului”, dezvoltarea abilităţilor de socializare, ”Micii
gospodari”, activităţi de dezvoltare a autonomiei personale, ”Bucuria lecturii” - dezvoltarea abilităţilor de scris, citit, ”Învățăm dansuri și cântece
populare” - grup de dansatori; tematica atelierelor se va organiza în funcție de planurile individualizate ale elevilor, precum și în funcție de abilitățile și
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de preferințele copiilor/elevilor, specificul anotimpului). Activitatea în cadrul centrului integrat se va derula într-un spațiu dotat corespunzător, de 2 ori
pe săptămână, copiii beneficiind de pachet alimentar și, totodată, de tichet social.
A7. Activități educaționale pentru ciclul primar:
În cadrul subactivității ”Ateliere de lucru” (Centre integrate educative - educație nonformală/inovare socială) se vor desfășura activități de educație
nonformală, cu scopul de a determina o școală atractivă.
a) Școala Gimnazială Chelința - activitățile în cadrul centrului se vor desfășura de 2 ori pe săptămână, cu un program de 1 oră, ulterior programului
”Școală după școală”. Elevii vor avea la dispoziție materiale consumabile pentru derularea activităților (plastilină, acuarele, culori, hârtie colorată, hârtie
creponată)
b) Școala Gimnazială Specială Baia Mare - centru integrat de acțiuni educative – prin amenajarea camerei senzoriale și derularea activităților specifice
nevoilor.
In cadrul atelierelor de lucru care se vor organiza (centre integrate educative educație nonformală / inovare socială) este vizată participarea elevilor la
activități de educație non-formală care determină o școală atractivă, centru integrat de acțiuni educative (S1, S3, S4, S5) prin ateliere de lucru. Acestea
se organizează de 2 ori pe săptămână cu sprijinul cadrelor didactice, experți în proiect. Activitatea se va derula în următoarele unități școlare:
a) Școala Gimnazială Chelința -P1
b) Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu - P2;
c) Școala Gimnazială Speciala Baia Mare - P3
d) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Sighetu Marmației - P3
În cadrul celor 2 școli (P3), centrele integrate sunt derulate în spațiul celor 2 obiective amenajate în proiect: camera senzorială și grădina senzorială. Toți
elevii vor utiliza materiale consumabile (plastilină, creioane colorate, acuarele, hârtie creponată, hârtie colorată și alte materiale de papetărie)
A9. Facilitarea accesului la educație
În cadrul acestei subactivități, elevii înscriși în ciclul primar și gimnazial, precum și copiii de vârstă antepreșcolară și preșcolară care participă la
activitățile proiectului vor beneficia de tichete sociale, ca ajutor financiar acordat elevilor pentru a susține și încuraja frecvența la școală. Evaluarea
elevilor se va realiza lunar. In situația în care elevul nu a îndeplinit condițiile prevăzute în metodologie, acesta nu va beneficia de tichet în luna
următoare
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ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ A ELEVILOR.
ACTIVITATEA LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI LA NIVELUL JUDEŢULUI.
PREOCUPĂRI PENTRU ŞCOLARIZAREA ELEVILOR ŞI PENTRU DERULAREA PROIECTELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SPECIAL –
IX.

Activitățile didactice, educative și terapeutice se desfășoară în funcție de gradul și tipul de dizabilitate al elevilor, prin metode și tehnici specifice de
recuperare a deficiențelor acestora cu respectarea planurilor de intervenție personalizate, realizate de către profesorii psihopedagogi, profesorii de
educație specială, profesorii logopezi, profesorii educatori, profesorii kinetoterapeuți. Serviciile de recuperare, învățare și educație oferite de unitatea
școlară pentru copiii cu CES sunt realizate de cadre didactice specializate, care acordă maximă atenție fiecărui elev, copiii simțindu-se valorizați și
acceptați în mediul școlar și social, indiferent de mediul din care provin și diagnosticele medicale. Realizează progrese școlare elevii cu deficiență
severă și moderată în învățământul special, atât prin activitățile desfășurate la clasă, cât și prin activitățile extrașcolare la care participă activ și cu
interes.
Date statistice:
Nr.crt. Tipul de cerinţă / perioada

Anul şcolar 20182019

2.
3.
4.
5.

Număr de elevi şcolarizaţi în învăţământul special
Număr de unităţi de masă care integrează elevi cu deficienţe ( CES )- şcoli integratoare.
Număr de elevi din învăţământul de masă cuprinşi în servicii educaţionale de sprijin
Număr de elevi depistaţi şi integraţi de către comisia internă de evaluare continuă / SEC şi care nu
beneficiază de program de sprijin

137
16
35
-

6.
9.
11.
13.
14.

Număr de grupe / clase speciale integrate care funcţionează în învăţământul de masă
Număr de elevi şcolarizaţi la domiciliu
Număr de cadre didactice de sprijin la nivel de CSEI SIGHET
Număr profesori logopezi
Număr mediator şcolari

6
7
5
0

Observaţii

toti elevii
beneficiază de
programe de sprijin
4,5 NORME
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FIŞA SINTEZĂ
privind situaţia unităţilor de învăţământ special
Tipul de deficienţă
Nr. crt.

Total elevi

1.

136

mintală asociată
77

Obs.

auz

văz

locomotor

ADHD

TSA

1

2

22

5

29

-

Tipul de deficienţă: mintală / asociată
Grădiniţă

P - IV

VVIII

gr./copii
5

cls/el
15

cls/el
21

IX-X
severi
cls/el
1

IXXII
Liceu
de
masă
cls/el
0

IX-XII
Liceu
tehnologic
special

IX-XII
Liceu
special

XIVXV

Liceu
FR

A IIa
şansă

Stagii
de
practică

Postliceal

Şc.
profesională

Total

cls/el
27

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
8

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
77

IX-XII
Liceu
tehnologic
special

IX-XII
Liceu
special

XIVXV

Liceu
FR

A IIa
şansă

Stagii
de
practică

Postliceal

Şc.
profesională

Total

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
1

IX-XII
Liceu
tehnologic

IX-XII
Liceu
special

XIVXV

Liceu
FR

A IIa
şansă

Stagii
de
practică

Postliceal

Şc.
profesională

Total

Tipul de deficienţă: auz
Grădiniţă

PIV

VVIII

IX-X
severi

gr./copii
0

cls/el
0

cls/el
1

cls/el
0

IXXII
Liceu
de
masă
cls/el
0

Tipul de deficienţă: văz
Grădiniţă

PIV

VVIII

IX-X
severi

IXXII
Liceu
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gr./copii
1

cls/el
1

cls/el
0

cls/el
0

de
masă
cls/el
0

special
cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
2

IX-XII
Liceu
tehnologic
special

IX-XII
Liceu
special

XIVXV

Liceu
FR

A IIa
şansă

Stagii
de
practică

Postliceal

Şc.
profesională

Total

cls/el
2

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
22

IX-XII
Liceu
tehnologic
special

IX-XII
Liceu
special

XIVXV

Liceu
FR

A IIa
şansă

Stagii
de
practică

Postliceal

Şc.
profesională

Total

cls/el
4

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
1

cls/el
0

cls/el
0

cls/el
34

Tipul de deficienţă: locomotor
Grădiniţă

PIV

VVIII

IX-X
severi

gr./copii
0

cls/el
12

cls/el
7

cls/el
1

IXXII
Liceu
de
masă
cls/el
0

Tipul de deficienţă: ADHD/TSA
Grădiniţă

PIV

VVIII

IX-X
severi

gr./copii
2

cls/el
12

cls/el
13

cls/el
2

IXXII
Liceu
de
masă
cls/el
0

Prin activităţile educative realizate în unităţile învăţămantului special din judeţul Maramureş, s-a realizat o latură importantă a educaţiei elevilor
noştri. La aceste activităţi, elevii au participat cu entuziasm şi plăcere, sub îndrumarea plină de răbdare a dascalilor din învăţămantul special. Imbinarea
armonioasă a momentului instructiv-educativ cu cel al organizării unor activităţi competitive /cultural-artistice/sportive/şi de divertisment îi ajută pe
copiii cu CES să trăiasca alături de ceilalţi copii şi le orientează viaţa în bine. Am urmărit prin aceste activităţi să folosim o combinaţie de metode cat
mai variate, să urmărim comunicarea între copii,socializarea în cadrul grupului, petrecerea timpului şi-n alte situaţii decat cea de învăţare.
Aceste activităţi au contribuit la dezvoltarea personalităţii, a atitudinii pozitive fată de sine şi faţă de alţii, a imaginii de sine pozitivă, a nevoii de
succes, a motivaţiei învăţării continue; îi ajută să demonstreze autonomie în comportament, să-şi elaboreze şi să practice un stil personal adecvat de
autoexprimare în limbaj. Ca dascăli suntem datori să oferim copiiilor din şcolile noastre speciale un cadru cultural adecvat exprimării lor artistice,
domeniu în care fiecare din ei pot exprima ceva unic, ceva frumos şi armonios, astfel încât să fie atinse următoarele obiective:
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a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare din învățământul special
b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative.
c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de
abandon şcolar,absenteism şi analfabetism
f. Redimensionarea activităților extrașcolare din perspectiva valenţelor
Elevii cu CES din CSEI SIGHETU MARMATIEI ,au fost implicati in anul școlar 2018-2019 în următoarele concursuri școlare, obținând diverse
diplome si premii☹( TABEL )
X.

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ

Activitatile extrascolare si extracurriculare presupun implicarea cadrelor didactice prin participarea la activitati
desfasurate atat in scoala cat si a elevilor prin participarea la activitati desfasurate atat in scoala cat si in afara ei.
Activităţi extraşcolare în parteneriat
NR
CRT

PERIOADA

1

2018-2021

PROIECT

“Motivezi si
abandonul!”

PARTENER

indepartezi Inspectoratul Scolar Judetean
Maramures
Partener 1 – Uat Oraș Ulmeni

POCU/74/6/18/106944,
Componenta
1Programul
„Scoala pentru toti”, Axa
prioritara
educație
si
competențe

Partener 2 – Uat Municipiul
Baia Mare
Partener 3 – Consiliul Județean
Maramureș

COORDONATORI CSEI
SIGHET
ISJ MM, manager proiect, insp.
sc. gen adjunct Camelia Bogdan,
Experti Csei Sighet: Marfici
Oresia, Matus Mihaela,
Stefanoiu Daniela, Mutaffof
Melania, Szeibert Daniela

Coordonatori
parteneri/voluntari
Inspectoratul Scolar Judetean
Maramures
Partener 1 – Uat Oraș Ulmeni
Partener 2 – Uat Municipiul
Baia Mare
Partener 3 – Consiliul Județean
Maramureș
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2

noiembrie
”Impreuna, pe Tisa”
2018august 2020

Asociatia
,,Sperantia Coordonator, Prof.Marfici
Nadia” Ucraina- Solotvino Oresia
Consilier educativ - prof.
Muresan Liliana
Echipa de proiect

Insp.spec.ISJ MM-. BUDA
CRISTINA

Tocar Mihai-presedinte
Asociatia Speranta Ucraina
Siman Ileana, dirijor
Asociatia Speranta Ucraina

3

Noimbrie
2018ianuarie
2019

Proiect social “IMI PASA!”- Galeria De Arta Vassiliev,
dedicat
persoanelor
cu Isj MM, Prefectura Judetului MM
dizabilitati

Prof. Marfici Oresia,

insp. Buda Cristina,
Ileana Vassiliev,

Consiliul Judetean MM,

Tocar Mihail,
DGASPC MM
Centrul Cultural Sighetu M,

Siman Ileana

Asociatia Speranta, Solotvino,
Ucraina
Scoli si licee partenere

4

2017-2019

5

17.10.2018- “Darurile toamnei”-Concurs
15.11.2018 local de creatie plastica,

Parteneriat
SNAC Liceul Tehnologic Forestier Prof. Marfici Oresia
“ALATURI ,IN VIITOR”
Sighetu Marmatiei
Prof. Muresan Liliana,
Prof. Bledea Lucia
Scoala de Arta Gheorghe Coordonatori concurs
Chivu
Sighet,Scoala

Prof. Stetca Mariana,
Prof. Csilic Ioana, Prof.
Cozuplean Luminita,
Prof. Barsan Paula
Insp.prof. Buda Cristina
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editia 2 Csei Sighet

Gimnaziala cu
Program prof.Stefanoiu Daniela,
Suplimentar de Muzica si
Mutaffof Melania
Arte Plastice Sighet

Decembrie
2018-mai
2019

Parteneriatul „Locuri, istorie Liceul Tehnologic Special Dej
şi tradiţii” dedicat celebrării
Centenarului Marii Uniri

7

2017-2019

„ Dar din dar se face rai”

8

2018-2019

“Copii pentru Copii”

6

Prof. Marfici Oresia
Muresan
Liliana,
Viorica,
Szeibert Daneilea,
Ioana,
Codrea Norica,
Godja Ioana,
Trifoi Anca

Prof. Muntean Ioan,
Prof. Tivadar Ioan

Prof. Ed. - Bilţiu Gabriela,
Palcus Prof. Boian Laura Petria
Prof. Chirilă Roxana
Iacobus

Scoala Gimnaziala nr. 10 Prof. Dobrotchi Denisia
Sighetu M.

Prof.Crisan Otilia Mihala

”Scoala Gimnaziala RONA
DE SUS

Prof.Luscan Loredana,

Prof. Marfici Oresia
Aurora, Lazarciuc Samir,
Palcus Viorica

9

2018-2019

„ Prieteni noi vom fi”

Scoala Gimnaziala George Marfici Oresia, Jolopciuc
Cosbuc
Viorica, Matus Mihaela

10

2018-2019

“Copil ca tine sunt si eu”

Sc.Gimnaziala
George Prof.Marfici Oresia Aurora,
Cosbuc Sightu Marmatiei
Prof.
Jolopciuc
Maria
Viorica. Muresan Liliana,
Matus Mihaela

Semeniuc Tania

Prof. Tompos Claudia
Oana, Prof. Jolopciuc
Maria Viorica prof.Stan
Lucia Magdalena
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11

2018-2019

„Impreuna
prieteniei

pe

12

2018-2019

„ Zambet de copil”-

13

2018-2019

„
Daruim,ne
imprietenim”

drumul Sc.Gimnaziala nr.2,Sighetu prof.Stefanoiu Daniela,
Marmatiei
Mutaffof Melania

Scoala Gimnaziala George Prof.Stefanoiu Daniela,
Cosbuc
Mutaffof Melania
jucam,ne Scoala Gimnaziala nr. 5 Marfici Oresia,
Sighetu Marmatiei
Osan Maria, Trifoi Anca

Prof.Pasztor Ramona,
Prof.Borodi Simona

Prof.Pisuc Loredana

Tifrac Maria,
Pop Ileana
Mois Marioara-

14

15

2018-2019

2018-2019

Prieteni mici cu inima mare-

Acord de parteneriat SNAC

-Liceul
Alexandru
Petrova

Tehnologic
Filipascu-

Marfici Oresia,
Osan Maria, Trifoi Anca

Prof. Andrasciuc Vasilica

Colegiul National Dragos MARFICI ORESIA ,
MURESAN LILIANA,
Voda Sighetu Marmatiei

MIH VASILE, NODIS
SIMONA,
POP EMILIA, ANDRASCIUC
DANIELA, MIHALCA
DOINITA, LOZBA RALUCA,
CHINDRIS OTILIA, LUCACI
GEORGETA

Prof. Cozuplean Lucica

BLEDEA LUCIA
BIBOL ANCA,
MATUS MIHAELA,
BANCILA ANGELA

16

2018-2019

“Daruind aduci zambete”

Liceul Tehnologic
Sugatag

17

2018-2019

Putem sa ajutam

Liceul Pedagogic Regele Prof Roman Irina,
Ferdinand-Sighetu

Ocna Prof. Marfici Oresia

Dir Adj. Grigor Dorina,
Prof.Roman Tania,
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Marmatiei
18

2018-2019

Patrula de reciclare

19

MARTIE
-2019

CAMPANIA
”AJUTA-TI APROAPELE”

Asociaţia Română pentru Prof. Marfici Oresia
Reciclare- partener
Lazarciuc Samil
Liceul
Tehnologic Director,
Marmatia Sighetu M.
Vescan

Cazul umanitar– OANA PUICAR - Parohia Ortodoxa Sighet
CNDV

20

2019

21

2018-2019

22

2018-2019

23

2018-2019 Proiect de activitati sportive
fotbal, atletism- jocuri
dinamice-competiite inter-

"Un zâmbet pentru Cătălina"

„Învățăm să colectăm
selectiv”

Parteneri in proiectul " Vis
de iarna in satul
maramuresean" Concursul
National " Cum e datina
strabuna"

Iacobus Ioana, Godja Ioana

Director,
Oresia

, As. ROREC

prof.

Adriana Preot protopop Pop Vasile
Aurel

prof.

Marfici

Muzeul Maramureșan în Prof. Stefanoiu Daniela
parteneriat cu școlile și
grădinițele din Sighetu
Marmației și Vadu Izei.
Primăria Municipiului
Sighetu Marmației în
parteneriat cu SC Herodot
Grup SRL

Prof. Negrea Beatrix

Domnul primar,
Horia Scubli,
Dir.Simion Florin, director
Prof. Marfici Oresia

Clubul Copiilor Sighetu Stefanoiu
Marmatiei,
Scoli
si Mutaffof
Gradinite din Sighet
Rad Maria

Liceul pedagogic Regele ROMAN IRINA
Ferdinand,

Nicoleta Nemeș,

Domnul primar,
Horia Scubli
directori scoli din Sighet

Daniela, Prof. Munteanu Ioan,
Melania, dir. Scolile implicate

ROMAN TANIA GABRIELA,
RUSU RADU

Scoala Gimnaziala
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scolara

Campulung La Tisa,

24

2018-2019 Bucurie in dar

Scoala Gimnaziala George Marfici Oresia Aurora,
Cosbuc Sighetu Marmatiei
Matus Mihaela

Jolopciuc Viorica,
Stan Lucia

25

2018-2019 PRIETENI ADEVARATI

Liceul pedagogic Regele MARFICI ORESIA
Ferdinand
IOICALIUC MANUELA

CHINDRIS CLAUDIU,
GRIGOR DORINA,
ARDELEAN CRISTINA

ABANDON ŞCOLAR, NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM, PROGRAME DE RECUPERARE, PROGRAME CU FINANŢARE
EUROPEANĂ PENTRU COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR

XI.

Abandonul şcolar şi neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine astfel o problemă a tuturor. Reducerea lui se poate face
analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de elevi cu
performanţe slabe şi a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară prin programe de tipul “A doua şansă”.
Situaţia abandonului şcolar în CSEI SIGHETU MARMATIEI la finele SEMESTRULUI I al anului şcolar 2018-2019:
1 elev de clasa a X-a situatia scolara neincheiata

ACŢIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN
JUDEŢUL MARAMUREŞ





Monitorizarea absenţelor: colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, cu scopul de a observa
tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare;
Monitorizarea unităţilor şcolare în care se înregistrează cazuri de abandon şcolar;
Monitorizarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi angrenarea lor în diverse activităţi şcolare;
Consilierea dirigintilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni pentru diminuarea absenteismului, prevenirea abandonului şcolar şi a
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măsurilor necesare asigurării bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ;
Derularea de activităţi specifice de inspecţie, asistenţă, consiliere şi control cu privire la procesul instructive-educativ: la nivelul CEAC
s-au întocmit proceduri de monitorizare a frecvenţei elevilor la cursuri
Verificarea înregistrării în documentele şcolare a absenţelor;
Asigurarea CSEI cu personal specializat, în vederea desfăşurării activităţilor de pază şi ordine, astfel încât elevii să nu părăsească
incinta acestora;
Dotarea şcolilor cu supraveghere video şi sisteme de alarmă;
Numirea unei comisii responsabile cu serviciul pe şcoală al elevilor şi cadrelor didactice şi elaborarea unui program de desfăşurare a
acestor activităţi.
Organizarea şi monitorizarea serviciului pe şcoală efectuat de către cadre didactice şi elevii de serviciu în baza Regulamentului de
Ordine Interioară;
Prezenţa la intrarea în şcoală, a portarului
Limitarea accesului persoanelor neautorizate în incinta şcolilor. Instruirea şi verificarea personalului de pază/de serviciu la poartă:
intrarea a elevilor şi a cadrelor didactice se face prin legitimarea acestora de către portar, cât şi completarea registrului de evidenţă
pentru persoanele care intră în şcoală, în care se vor consemna şi persoanele care sunt căutate;
Instruirea personalului nedidactic pentru asigurarea securităţii elevilor pe timpul desfăşurării cursurilor (eliminarea şi verificarea tuturor
neregulilor din clasă şi şcoală prin asigurarea iluminării corespunzătoare, a ambientului termic, a utilizării echipamentelor şi instalaţiilor
din şcoală);
Personalul de întreţinere ,,monitorizează” elevii prezenţi pe holuri şi în curtea şcolii în timpul orelor de curs şi informează profesorul de
serviciu sau conducerea şcolii;
Reactualizarea Regulamentului de Ordine Interioară, în baza legislaţiei în vigoare, cu prevederi clare şi sancţiunile care se aplică
elevilor în cazul comiterii de abateri ce contravin reglementărilor în vigoare, precum şi întocmirea planului operaţional minimal al
unităţilor şcolare, privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar;
Aprobarea, de către Consiliul Profesoral, Consiliul reprezentativ al Părinţilor şi conducerea şcolii, a Regulamentului de Ordine
Interioară cu privire la condiţiile de acces şi a unor reguli de intrare în şcoală a părinţilor;
Prelucrarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară la fiecare clasă de elevi;
Demersuri pentru stabilirea la elevi a semnelor distinctive pentru fiecare unitate şcolară în parte, acolo unde acestea nu există până în
acest moment;
Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului şi abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii
punctuale pentru înlăturarea acestora;
Colaborarea permanentă dintre director, profesorii şi diriginţii în vederea identificării elevilor problemă sau a unor persoane suspecte
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care frecventează zona unităţilor de învăţământ;
Desfăşurarea de activităţi preventive împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, în baza planurilor comune
de acţiune specifice;
Realizarea unor activităţi de formare a diriginţilor, pentru abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc;
Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale, la care pot fi invitaţi reprezentanţi ai
părinţilor, Poliţiei, Jandarmeriei, ISU;
Dezbateri în cadrul orelor de dirigenţie privind situaţia şi cauzele care au generat absenţele, pentru fiecare elev în parte, Încheierea
angajamentelor şi a proceselor verbale;
Modificarea atitudinii cadrelor didactice în relaţionarea cu elevii prin pozitivare, toleranţă, înţelegere, o mai bună comunicare etc.;
Elaborarea sau reactualizarea protocoalelor de parteneriat cu autorităţile locale, Poliţie, Jandarmerie, Spital,
În cazul producerii unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în
unităţile şcolare sau în apropierea acestora, directorii sau orice cadru didactic va informa în cel mai scurt timp organele de poliţie sau
jandarmi, la apelul de urgenţă 112;
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi în parteneriat cu Poliţia de proximitate, în vederea susţinerii şi reintegrării şcolare şi sociale a
elevilor ce prezintă un absenteism ridicat, au abandonat şcoala sau au săvârşit abateri disciplinare grave;
Asigurarea prezenţei echipajelor de poliţie, jandarmerie, la vedere, în zona intrării în instituţiile de învăţământ, în special a celor
identificate cu risc criminogen ridicat, în intervalele orare în care se efectuează sosirea şi plecarea elevilor de la cursuri;
Identificarea zonelor de risc privind infracţionalitatea comisă de elevi, ori a căror victime sunt elevii;
Controlul periodic al unităţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea categoriilor de produse ce
pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi
normală a elevilor şi studenţilor;
Informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri infracţionale etc.
Sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în vederea reintegrării lor în colectivul de elevi şi cuprinderea lor
în programe educative specifice problematicii vizate;
Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor situaţii problematice prezentate de massmedia locală;
Mediatizarea activităţilor educativ-preventive în scopul prevenirii efectelor indirecte a absenteismului: delincvenţa juvenilă şi
victimizarea elevilor;
Elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor personalizate prin folosirea strategiei centrate pe elevi;
Aplicarea de chestionare şi analizarea acestora în vederea stabilirii cauzelor absenteismului şi a abandonului şcolar;
Identificarea persoanelor străine care vin în incinta şcolii şi a elevilor care creează probleme de disciplină;
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Consemnarea în scris a actelor de indisciplină pentru fiecare clasă în parte;
Organizarea de careuri cu elevii pentru responsabilizarea acestora în şcoală;
Prezentarea numelor elevilor care absentează nemotivat de la ore, la „Afişierul Consiliului Elevilor”;
Evidenţierea clasei cu cea mai bună frecvenţă, în cadrul consiliului profesoral de sfârşit de semestru şi în careul şcolii;
Derularea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psiho-pedagogică a elevilor, prin implicarea profesorului psihopedagog în activităţi de combatere a absenteismului (consilierea individuală şi de grup);
Organizarea de dezbateri cu tema „Absenţe–abandon–delicvenţă” pe linia prevenirii traficului şi consumului de droguri în şcoli, licee;
Organizarea de întâlniri interactive cu elevii în scopul discutării problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirii unor soluţii
alternative la consumul de droguri;
Derularea unor activităţi în parteneriat cu Centrul de Consiliere Antidrog;
Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării, cu Regulamentul Şcolar şi cu Regulamentul de
Ordine Interioară
Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu implicarea permanentă a acestora în acţiune;
Adoptarea unor măsuri speciale cuprinse în ROI referitoare la evidenţierea, recompensarea şi acordarea de premii pentru elevii fără
absenţe;
Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite, spectacole, cercuri de interese, excursii, drumeţii etc.)
în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi în situaţie de risc.
Iniţierea unor activităţi de informare a elevilor privind sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul abaterilor de la normele de
convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii;
Prezentarea, atât elevilor, cât şi părinţilor, a aspectelor ce privesc consecinţele părăsiri spaţiilor şcolare pe parcursul pauzelor şi a orelor
de curs;
Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care absentează şi afişarea lui în cele mai vizibile
locuri ale şcolii, precum şi informarea şi implicarea familiei în acest program de recuperare;



-

Informarea părinţilor despre:
- procedura de monitorizare a absenţelor din cataloage de către comisia responsabilă cu absenţele;
- situaţia lunară a absenţelor efectuate de elev;
- măsurile care se iau atunci când elevii acumulează un număr de 10 absenţe nemotivate, analiza în cadrul comisiei de disciplină a
situaţiei elevilor ce depăşesc 20 de absenţe nemotivate, în prezenţa părinţilor şi a situaţiilor de preaviz şi exmatriculare;
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Susţinerea de lectorate şi şedinţe cu părinţii pe teme ce abordează problemele comportamentului de risc, la care să fie invitaţi specialişti
în domeniu;
Lunar, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în şedinţa Consiliului de Administraţie, în Consiliul Profesoral şi în şedinţele cu părinţii
organizate la nivelul fiecărei clase de elevi, se vor dispune analize privind activităţile întreprinse pentru prevenirea absenteismului în
şcoala, analize la care vor fi invitaţi şi lucrătorii de poliţie din cadrul compartimentelor de proximitate şi lucrători jandarmi din cadrul
Compartimentului Prevenire şi Combatere a Criminalităţii pentru reactualizarea şi adaptarea permanenta a strategiilor comune;
Aplicarea unor chestionare părinţilor în scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educaţional, urmat de activităţi de informare,
consiliere, colaborare permanentă cu aceştia;






Vizitarea familiilor elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară;
Implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor, prin participarea acestora la acţiuni educative (excursii, concursuri, sesiuni
de comunicări etc.;
Implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a elevilor aflaţi în situaţie de absenteism/abandon şcolar;
Informarea periodică a părinţilor privind măsurile de siguranţă luate în şcoală;
Mobilizarea voluntară a părinţilor pentru supravegherea elevilor pe traseele de deplasare a acestora de la domiciliu la şcoală şi invers;
Monitorizare şi de către părinţi a purtării de către elevi a uniformei sau a elementelor distinctive specifice fiecărei unităţi şcolare;



Implicarea ONG-urilor în desfăşurarea în colaborare cu elevii a unor campanii de prevenire a absenteismului şi a abandonului şcolar;

ABSENTEISM ŞCOLAR ÎN CSEI SIGHETU MARMATIEI, la finalul sem I AN ŞCOLAR 2018-2019
Absenteismul şcolar si neşcolarizarea reprezintă un fenomen care se agravează şi devine astfel o problemă a tuturor. Reducerea lui se
poate face analizând situaţia actuală pentru a putea lua măsuri, prin facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, reducerea numărului de
elevi cu performanţe slabe, a absenţelor nemotivate şi recuperarea şcolară. Centralizând absenţele , am analizat situaţia pe clase:
SEM I An şcolar 2018-2019
Nivel de învăţământ

Număr total de absenţe

Din care motivate
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Învăţământ primar
Învăţămân gimnazial
Învăţămân liceal ZI
STAGII DE PRACTICA
Total CSEI SIGHETU MARMATIEI

277
214
207
39
737

206
85
58
3
352

Principala problemă pentru a putea găsi soluţii de îmbunătăţire a fenomenului de absenteism şcolar a fost identificarea cauzelor care generează
sau favorizează apariţia şi creşterea fenomenului. Familiile din care provin majoritatea acestor elevi cu probleme s-ar putea să aibă un efect direct de
cauzalitate. Nesupravegherea lor, lipsa de atenţie acordată copiilor, nevoia redusă a acestor elevi de a face şcoală, ar putea fi cauze majore ce generează,
întreţin şi încurajează absenteismul şi abandonul şcolar.
XII.

ACTIVITATEA JURIDICĂ LA NIVELUL CSEI SIGHET

Modificările legislative apărute în cursul acestui an şcolar au impus luarea unor măsuri concrete, atât la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean,
cât şi la CSEI SIGHETU MARMATIEI. La baza elaborării programelor judeţene şi a organizării activităţii, au stat următoarele acte normative prin
care, din punct de vedere legislativ, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat: Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de Ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale.

XIII.

ROLUL ŞI GRADUL DE IMPLICARE A COMUNITĂŢII (ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ) ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR
ŞCOLII DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Educația este scopul comun al familiei și al școlii. Ea poate fi realizată printr-o relație de parteneriat, prin înțelegerea rolurilor, divizarea
competențelor, responsabilităților și a funcțiilor.
Este important ca părinții să înțeleagă beneficiile participării la viața școlii asupra propriilor copii. Mediul în care se dezvoltă copilul
influențează evoluția acestuia, iar comportamentul său depinde în mare măsură de natura relațiilor cu partenerii.
Am sesizat, prin inspecția școlară, rupturi, blocaje și disfuncții pe care le putem grupa dupa cum urmează:
a) Obstacole existente în cadrul instituțiilor de învățământ;
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b) Obstacole existente în familie;
Fiecare din cele două tipuri de obstacole pot fi de ordin comportamental sau de ordin material.
Disfuncțiile rezultă din ideile divergente privind:
- Responsabilitatea statului și familiei privind educația;
- Libertatea de alegere a școlii de către familie;
- Impactul mediului familial asupra rezultatelor școlare;
- Randamentul pedagogic și datoria parentală;
- Participarea părinților la procesul decizional din școală;
Toate acestea ne arată că problema este de atitudine.
Aspecte sesizate în atitudinea părinților:
- Lipsa responsabilității;
- Participare cu ingerințe (critica fără argument a școlii)
- Preocupări excesive pentru randamentul școlar (notele copilului);
- Rolul parental rău definit;
- Contacte limitate cu școala ;
- Conservatorism (reacții negative la idei noi);
- Inadaptare la sistemul de învăţământ românesc, la înscrierea copiilor cand se întorc din străinătate
Inspecția școlara și studiile CJARE indică dorințele părinților, respectiv:
- Să fie implicați în luarea deciziei;
- Problemele lor să fie discutate la nivel de management;
- Să fie întrebați referitor la organizarea diferitelor evenimente școlare și extrașcolare;
- Să fie implicați în luarea deciziilor referitoare la activitățile extracurriculare;

-

La profesori s-a observat:
Dificultăți de a stabili relația cu adulții;
Definirea imprecisă a rolului de profesor;
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-

Lipsa pregătirii privind relația școală-familie
Slaba pregătire pentru calitatea de diriginte/conducător de clasa

-

Soluții:
Implicare;
Transparență;
Acceptarea schimbării, cu acordarea unui timp de grație;
Informare solidă și transparență în toate situațiile;

-

Relația școală-comunitate este influențată de o mulțime de factori:
mediul social al comunității;
gradul de cultură și nivelul studiilor populației din localitate;
profesiile dominante în societate, care pot deveni modele pentru copii și pot influența orientarea școlară și profesională;
dezvoltarea economică și tehnologică a comunității;
percepția școlii în comunitate;
Conform legii administrației publice, atribuțiile sunt relevante pentru parteneriatul școală –comunitate.
Consiliul Judetean Maramures a asigurat, în sem I, anul școlar 2018-2019, finanțarea complementară din care au fost suportate
cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învătământ de stat (reparații capitale, consolidări, investiții, burse
ale elevilor, transportul elevilor, naveta cadrelor didactice etc)
Concluzie: Școala , alături de alte instituții care funcționează în comunitate este direct influențată de nivelul de dezvoltare comunitar, iar o
școală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare.
XIV.

IMAGINE, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU MASS-MEDIA

Comunicarea şi relaţia cu presa reprezintă preocupări constante ale CSEI SIGHETU MARMATIEI în scopul unei reflectări obiective şi
prompte a activităţii acestei instituţii.
În vederea realizării unei promovări de imagine eficiente, am urmarit:
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*

trăsăturile definitorii ale instituţiei educaţionale;

*

locul şi rolul în sistemul educaţional;

*

tradiţiile şi realizările instituţiei;

*

aprecierea făcută de sistem şi comunitate;

*

interacţiunile educaţionale cu alte instituţii;

*

avantajele oferite elevilor; perspectivele medii şi lungi ale instituţiei.

Am promovat CSEI Sighetu Marmației în comunitatea locală prin articole în ziarele locale, filmări TV( la tv Sighet),facebook, pliante dar şi prin
site-ului oficial al școlii: www.cseisighetumarmatiei.ro
Promovarea imaginii scoliii s-a realizat prin interviuri sau activități de promovare a unor evenimente remarcabile la nivel judeţean/naţional-(concursuri
și festivaluri județene organizate de unitatea noastră ), prin pliante .
Cea mai frumoasa promovare s-a realizat prin proiectul IMI PASA! derulat cu ocazia zilei internationale a persoanelor cu dizabilitati, realizat la
Galeria Vassiliev din Sighet, proiect la care au participat foarte multi invitati. In urma donatiilor obtinute, au fost achizitionate de catre scoala mai multe
perechi de pantofi pentu fetite, rochite necesare elevilor nostri pentru diverse competitii extrascolare si extracurriculare

RAPOARTELE SEFILOR DE COMISII
1. Raport privind activitatile desfasurate in semestrul I al anului scolar 2018-2019, la Comisia metodica a profesorilor
psihopedagogi, întocmit de sef comisie metodica, prof. psihopedagog Dobrotchi Denisia Claudia
In semestrul I al anului scolar 2018-2019, la Comisia metodica a profesorilor psihopedagogi, activitatile s-au desfasurat conform
planificarii intocmite in urma intrunirii membrilor Comisiei, la inceputul anului scolar.
Actul educational s-a realizat prin aplicarea curriculum-ului si armonizarea la oferta educationala a scolii. Astfel in proiectarea activitatilor,
cadrele didactice au tinut cont de noile reglementari elaborate de MEN. Activitatile s-au desfasurat conform planificarilor calendaristice si au vizat
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dezvoltarea de capacitati, deprinderi, aptitudini si comportamente cu continutul si programele scolare. S-au desfasurat activitati de observare a copiilor,
de pregatire diferentiata, sedinte individuale si de grup, activitati de evaluare centrate pe obiectivele curriculare conform nivelului de varsta.
Ca de fiecare data membrii Comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi s-au straduit sa creasca eficienta procesului de invatamant, sa aiva
rezultate cat mai bune in munca, adaptand eficient materia la nivelul elevilor, lucrand cu PIP-uri, planuri de recuperare si proiecte adaptate. S-au straduit
iar rezultatele au fost pe masura asteptarilor.
Evaluarea rezultatelor si a performantelor s-a facut periodic in conformitate cu metodologia de evaluare si consemnare ca rezultate predictive,
formative, confirmandu-se progresul. Activitatile metodice au un rol bine definit si anume: un cadru didactic trebuie sa fie la curent cu toate noutatile in
domeniu, sa adopte si sa aplice metode care sa se trezeasca interesul si dorinta de participare activa si afectiva a elevilor. De fiecare data in astfel de
activitati, prestatia cadrului didactic a fost una exemplara.
Acest lucru a reiesit si de la interasistentele la lectiile la care am participat, lectiile deschise, demonstrative sau interdisciplinare.
In calitate de Sef de Comisie Metodica a Profesorilor Psihopedagogi am facut ,,Analiza calitatii educatiei in anul scolar 2017-2018, iar aprecierea
mea a fost de calificativ FB(foarte bine), avand in vedere si faptul ca toti membrii comisiei au avut calificativ FB(foarte bine).
Analiza SWOT a fost una cat se poate de obiectiva.
La fel ca si in anul scolar precedent in semestrul I al anului scolar in curs, ne-am propus anumite obiective si cu totii am incercat sa le atingem.
Prin asistentele la orele de curs am urmarit:
 diversitatea metodelor folosite si gradul de adaptare la obiectivele stabilite si nivelul clasei;
 utilizarea mijloacelor didactice si valorificarea bazei tehnico-materiale a scolii;
 claritatea informatiilor transmise;
 managementul timpului;
 feed-back-ul si modalitatile de evaluare folosite.
Aspectele pozitive constatate:
 au fost intocmite proiecte de lectie sau schite de proiect de lectie de majoritatea cadrelor didactice asistate;
 cadre didactice stapanesc riguros continutul stiintific al disciplinei, folosesc un limbaj adecvat, cunosc si respecta etapele de desfasurare ale unei
lectii, imbina eficient metodele traditionale cu cele activ-participative, folosesc strategii diferentiate de munca, sunt preocupate de stimularea
motivatiei pentru invatare, de dezvoltare a capacitatilor intelectuale ale elevilor si de formarea de competente, au capacitati de empatie si relationare
biunivoce pentru sustinerea feed-back-ului, dau dovada de obiectivitate si transparenta in evaluare;
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sunt folosite mijloace audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care usureaza mult intelegerea continuturilor;
sunt utilizate fise de lucru cu exercitii, planse, facilitand asigurarea feed-back-ului si stimuland lucrul individual si in grup.
Aspectele negative constatate:
Nu intotdeauna s-a gestionat corect timpul alocat fiecarei secvente de lectie;
Sunt elevi care perturba activitatile si ridica probleme in respectarea regulamentului;
Nu intotdeauna au fost antrenati in activitate toti elevii.

Dintre activitatile desfasurate in semestrul I al anului scolar 2018-2019 la Comisia Metodica a profesorilor psihopedagogi, mentionam
urmatoarele:
Septembrie 2018
 Evaluarea fiselor de autoevaluare/evaluare si a rapoartelor a membrilor comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi, in baza documentelor
justificative prezentate in portofoliul electronic si acordare punctajelor;
 Prezentarea procedurii operationale privind urmarirea progresului/regresului elevilor, un instrument CEAC;
 Elaborarea planificarilor pentru activitatile de predare-invatare conform programelor in vigoare;
 Stabilirea responsabilitatilor in cadrul CMPP;
 Analiza activitatii desfasuate in cadrul comisiei metodice in anul scolar 2017-2018;
 Prezentarea planului managerial pentru an scolar 2018-2019 si stabilirea responsabilitatilor in cadrul comisiei;
 Intocmirea planificarii activitatilor pe semestrul 1 al anului scolar 2018-2019;
 Aplicarea testelor initiale.
Octombrie 2018
 Lectie interdisciplinara in data de 09.10.2018, cu tema ,,Toamna mandra si bogata”, sustinuta de catre d-nele profesoare: Dobrotchi Denisia la
catedra de limba romana, si Iacobus Ioana la catedra de educatie plastica, aria curriculara Arte, cu elevii claselor V- VIII, in colaborare cu prof.
educatori Danciu Eva, Szeibert Daniela, Bibol Anca si Bancila Angela;
 In data de 19.10.2018, d-na prof. psihopedagog Palcus Viorica a desfasurat in cadrul CMPP o activitate educativa cu tema ,,Rolul evaluarii in
realizarea Planului de interventie personalizat”
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 In 22.10.2018, d-nele Ninaci-Stan Carmen si Bobriuc Nicoleta, au sustinut in cadrul CMPP o lectie deschisa cu tema ,,Experimente chimice”,
la disciplina Chimie din aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii, cu elevii cls.a X-a si a XI-a.
 Realizarea portofoliului cadrului didactic;
 Predarea modelelor de fise de evaluare initiala si a interpretarilor;
 Intocmire PIP-urilor pentru elevii cu deficiente severe/autism;
 Pavazarea coridoarelor, a salilor de clasa, cabinete, ateliere si amenajarea coltului metodic in fiecare clasa cu panouri pentru dezvoltarea
senzoriala.
Noiembrie 2018





Intocmirea planificarii graficului de desfasurare a tezelor pe semestrul I;
Racapitulare pentru teze;
Intocmirea baremelor de corectare si notare pe baza itemilor;
In 29.11.2018, prezentare de referat de catre d-na profesor Godja Ioana, cu tema ,,Natiune, identitate, integritate”, la catedra de istorie,
prezentat cu ocazia sarbatorii de 1 decembrie 1918.

Decembrie 2018
 Aplicarea lucrarilor semestriale la clasele si materiile care sustin;
 Evaluarea rezultatelor elevilor;
 Verificarea notarii ritmice in cataloage.
Ianuarie 2018
 Lectie deschisa in data de 15.01.2018, cu tema ,,Omagii iubitului nostru poet – Mihai Eminescu”, la catedra de Limba romana, aria
curriculara Limba si comunicare, sustinuta de d-na prof. Dobrotchi Denisia in colaborare cu d-l Manaila Ioan si d-na bibliotecar Codrea Norica;
 Propuneri pentru incadrarea profesorilor in anul scolar 2018-2019;
 Aplicarea testelor pentru sfarsitul semestrului I la materiile la care elevii nu sustin teze.
Februarie 2018
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 Corectarea si interpretarea rezultatelor la testele aplicate la sfarsitul semestrului I;
 Incheierea situatiei la invatatura.
De asemenea au fost numeroase concursuri regionale, interregionale, locale, judetene, nationale si internationale pe diferite teme, la care au
participat colegi profesori si care au avut rezultate foarte bune cu elevii pe care i-au indrumat dupa cum va reiesi din rapoartele lor de activitate.
Pentru a fi in permanenta la curent cu toate informatiile privind activitatea didactica si pentru o perfectionare continua, profesorii psihopedagogi,
maistrii, profesorii de domiciliu, itinerant si de sprijin au participat la diferite cursuri de calificare si specializare.
La Cercul Pedagogic desfasurat la CSEI Baia Mare, au participat profesorii: Marfici Oresia, Iacobus Ioana, Ulici Nita si si Dobrotchi Denisia.
De asemenea doresc sa felicit colegii care au participat la aceste simpozioane, cursuri, conferinte, consfatuiri si cercuri pedagogice dar si
colegii care au avut inspectii la lectii pentru obtinerea a diferite grade didactice si ii felicit peentru rezultatele de la inspectii.
In semestrul I al anului scolar 2018-2019, aprecierile generale si individuale asupra calitatii organizarii si desfasurarii activitatilor o consider
ca fiind foarte buna, o activitate diversa, bogata si eficienta. Doresc sa felicit colegii pentru modul in care s-au implicat in actul educativ, le multumesc
pentru colaborare, implicare si participarea la activitatile din cadrul comisiei metodice si doresc sa apreciez activitatea Comisiei cu calificativul de
FB(foarte bine).

2. RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE A EDUCATORILOR ”EDUCAȚIA PENTRU VIAȚĂ ȘI SOCIETATE” AN ȘCOLAR
2018-2019 (SEM I), intocmit responsabil comisie, prof. educator SZEIBERT DANIELA ANA
În activitatea terapeutică și recuperatorie desfășurate de învățătorii-educatorii și profesorii-educatori din școală s-a urmărit, cu precădere
adaptarea copiilor cu CES la cerințele vieții școlare și sociale, vizând, în primul rând, formarea deprinderilor practice, atât de necesare în activitățile
curente, cât și dezvoltarea însușirilor de personalitate și formarea unor comportamente adaptate la diferitele situații sociale.
Cadrele didactice și-au întocmit schema orară săptămânal al programului terapeutic recuperator precum și planificarea materiei în
concordanță cu cerințele impuse și în urma discuțiilor purtate la nivel de comisie.
În primul semestru membri comisiei au desfășurat o bogată activitate instructiv-educativă, în acest sens stând dovada documentele anexate
dosarului comisiei metodice. Această activitate s-a concretizat în următoarele demersuri educative :
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La nivelul școlii:
 15 octombrie 2018 – activ. La ciclul gimnazial ”Toamna mândră și darnică”
Coordonator prof. ed. Szeibert Daniela, prof. ed. Băncilă Angela, prof. ed. Bibol Anca, prof. ed. Danciu Eva
Activ. desfășurată în mai multe etape : prezentare PPT, ghicitori aferente fiecărei litere din alfabet.
 26 octombrie 2018 – activ. ”Ziua Educației ”
Coordonatori înv-educ. Rad Maria, înv-educ. Ardelean Rodica, înv-educ. Clem Florentina
Activ. desfășurată în mai multe etape : prezentare PPT, decorarea unor baloane, colaj de desen, decupări.
 29 octombrie 2018 – Activ. Drepturile și responsabilitățile copilului
Coordonatori : Szeibert Daniela
 21 noiembrie 2018 – Activ. Ziua drepturilor copilului 20 noiembrie
Elevii claselor primare au realizat o activitate de socializare cu drepturile copilului
Coordonatori înv-educ. Pop Ramona,înv-educ. Ardelean Rodica, înv-educ. Clem Florentina
 22 noiembrie 2018 – Activ. Cu Tema drepturile copilului
Coordonator înv-educ. Rad Maria
 28 noiembrie 2018 – Activ. Cu tema 1 Decembrie”Ziua Națională a României 100 de ani An Centenar”
Activ. Desfășurată în mai multe etape :
Înv-educ Pop Ramona a prezentat activ. Să ne redescoperim istoria
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Înv-educ. Rad Maria și Ardelean Rodica au confecționat ecusoane și steaguri
Înv-educ Clem Florentina și Lazarciuc Samil au pictat cu elevii imagini sugestive ”Mândria de a fi român”
 3 decembrie 2018 – Ziua persoanelor cu dizabilități, în perioada 12.11-3.12 elevii claselor primare și gimnaziale au confecționat materiale din
hârtie reciclabile lucrări care au fost expuse la galeria de artă Art Vasiliev în colaborare cu Ileana Vasiliev creatoarea de modă și Consiliul Județean.
 3 decembrie 2018 – Înv-educ. Ardelean Rodica cu ocazia serbării zilei persoanei cu dizabilități a prezentat un dans cu elevii claselor primare și
gimnaziale pe podium din galeria de arta Art Vasiliev.
 14 decembrie 2018 – elevii claselor gimnaziale sub coordonarea prof-educ. Băncilă Angela, prof-educ. Bibol Anca, prof-educ. Danciu Eva, au
împodobit bradul de Crăciun, tradiția împodobirii bradului se repetă în fiecare an, prof-educ. Mureșan Lliliana au învățat colindele tradiționale de
Crăciun.
 15 ianuarie 2019 – Activ. Tematică ”Mihai Eminescu poetul sufletelor”
Coorodnatorii înv-educ. Pop Ramona a prezentat proiectul lucrând cu elevii claselor primare, iar înv-educ Rad Maria a prezentat un referat cu
tema Natura oglindită în operele lui Eminescu.
 25 februarie 2019 – ciclul primar a desfășurat o activitate ”În lumea poveștilor” prin care au dezvoltat dragostea pentru literatură prin povești
specifice vârstei.
Pentru aceste toate activități și pentru toată munca depusă pe parcursul sem I îi felicit pe toti mebrii comisiei.
3. RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR PSIHOPEDAGOGI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, AN ȘCOLAR
2018 – 2019, SEMESTRUL I, întocmit:prof. psihopedagog ȘTEFĂNOIU DANIELA

1. CURRICULUM
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Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii
transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe
obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

2. ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază,
a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 5 Octombrie- Ziua Educației, 1 Decembrie- Ziua Naţională a României,
Crăciunul- Naşterea Domnului, 15 Ianuarie-naşterea marelui poet Mihai Eminescu, 24 Ianuarie-Unirea Principatelor Române.
Activitatea comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi, învățământ primar, s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut aprobat în cadrul comisiei
metodice și a planificării activității care a cuprins:

 Septembrie:
1. Evaluarea în cadrul comisiei a fișei cadru de autoevaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din comisie
2. Evaluarea activităţii comisiei metodice desfăşurate în anul anterior.
3.Realizarea graficului activităţii comisiei metodice pe anul în curs – lucru în grup.
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Propunător: Ștefănoiu Daniela
Participanți: toți membrii comisiei

 Octombrie:
1.Raport privind rezultatele evaluările inițiale.
2. Întocmirea de PIP-uri.
3.Proiect tematic ”Darurile toamnei”
 Toamna în cântec și poezie
 Toamna în culori
Propunători: Ștefănoiu Daniela, Mihai Andreea, Mutaffof Melania
Participanți: toți membrii comisiei, logopezi

 Noiembrie
1. Proiect tematic „Darurile toamnei”
 Carnavalul toamnei
2.Vernisajul expoziției concursului local de creație plastică „Darurile toamnei
Propunători: Ștefănoiu Daniela, Mutaffof Melania, Rad Maria, Pop Ramona,

Herbel Alina, Recalo Lidia, Trifoi Maria, Trifoi Anca
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Participanți: toți membrii comisiei, logopezi
 Decembrie
1. Proiect educativ„1 Decembrie-Ziua Națională a României- Anul Centenar”
2.

Proiect tematic ”Sărbători de iarnă la români”

- Expoziție cu lucrările copiilor
- Serbarea Crăciunului
Propunători: Ștefănoiu Daniela, Mutaffof Melania, Rad Maria, Pop Ramona,

Herbel Alina, Recalo Lidia, Trifoi Maria, Trifoi Anca

Participanți: toți membrii comisiei, logopezi
 Ianuarie
1. Proiect tematic „Sărbători de iarnă la români”
 Jocurile iernii
2. Referat cu tema „Mediul școlar –factor important în recuperarea copiilor cu CES”
Propunător: Herbel Alina
3. Lecție demonstrativă clasa a III-a
Propunător: Ștefănoiu Daniela
4. 1.Stabilirea pe clase a numărului de ore, la fiecare disciplină, pe arii curriculare, conform planurilor cadru, pentru anul școlar 2019-2020.
Participanți: toți membrii comisiei
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4. DARE DE SEAMA ASUPRA ACTIVITATILOR MUNCII EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE , SEMESTRUL I, AN
SCOLAR 2018-2019 , Intocmit de consilier educativ,prof. MURESAN LILIANA MARIA
Activitatile extrascolare si extracurriculare presupun implicarea cadrelor didactice prin participarea la activitati desfasurate atat in
scoala cat si a elevilor prin participarea la activitati desfasurate atat in scoala cat si in afara ei.
In semestrul I a anului scolar 2018-2019 au fost realizate urmatoarele activitati:
 In septembrie 2018 toate cadrele didactice si-au amenajat salile de clasa.
 In septembrie au avut loc sedinte cu parintii pe clase si au fost alese comitetele de parinti pe clase.
 Dirigintii si-au intocmit orarele, schemele orare, planificarile calendaristice.
 In 27 septembrie a avut loc intrunirea Consiliului Reprezentativ al Parintilor, cand s-a ales presedintele in persoana d-nei Ilies Oana si cei
doi vicepresedinti si anume Marinescu Kosovan Florin si Enache Nita.S-a mai ales si reprezentantul C E A C in persoana d-nei Enache
Nita.
 In 26 Octombrie a avut loc activitatea ,,Calendarul Crestin’-activitate desfasurata la biblioteca cu clasele V-X, sub coordonarea d-nei Codrea
Norica. Au mai participat d-nele prof.dir. Marfici Oresia, Palcus Vioric, Muresan Liliana, Bobriuc Nicoleta, Ninaci Stan Carmen, Iacobus Ioana,
Sarkady Raluca, Dobrotchi Denisia.
 In 10 noiembrie a avut loc o intrunire in cadrul Comisiei Dirigintilor.A fost prezentata tematica pentru Comisia de Consiliere si orientare iar d nii
diriginti au facut propuneri de activitati.
 In 12 noiembrie a avut loc o intalnire a consiliilor claselor a V-a si a VI-a, d-na director Marfici Oresia,d-na Agapeanu Ani si d-naViorica Palcus.Sa discutat mutare provizorie a elevilor Popilean Dani si Tudorache Florin, in clasele a X-a sever si a VI-a.
 In 20 noiembrie a avut loc sedinta cu parintii pe scoala cu urmatoarea ordine de zi: -acordul privind datele cu caracter personal
 -completarea noilor cereri privind alocatiile de stat pentru elevii pana in 18 ani.
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 -informatii privind accesul in scoala.
 -interzicerea telefoanelor mobile in scoala.
 -acordurile parintilor cu privire la participarea copiilor in diferite activitati scolare si extrascolare.
 -continuarea proiectului ,,Imi pasa”
 In 5 decembrie grupul de colindatori au participat la aprinderea luminilor din pomul de Craciun din centrul Orasului.Au fost insotiti de doama
director Marfici Oresia, d- na Muresan Liliana si d-na Dobrotchi Denisia.
 In decembrie s-a desfasurat activitatea la clasa a VIII-a in cadrul Comisiei dirigintilor, cu tema ,,Despre meserii, de catre d-nul diriginte Manaila
Ioan.La activitate au mai participat d nele prof. Dobrotchi Denisia, Muresan Liliana, d-na Iacobus Ioana.
 In 19 decembrie a avut loc Serbarea de Craciun unde elevii claselor I-IV si gradinita ,coordonati de d-nele Osan Maria, Trifoi Anca, Rad Maria, Pop
Ramona, Herbel Alina, Recalo Lidia, Mutaffof Melania, Ardelean Rodica, Stefanoiu Daniela, Clem Florentina, Lazarciuc Samir au prezentat un
frumos program artistic dedicat lui Mos Craciun. Grupul de colindatori ai claselor V-XI au prezentt cateva colinde si Jocul Ursului, coordonati de dnele Muresa Liliana, Dobrotchi Denisia si Codrea Norica.La sfarsitul activitatii si-a facut aparitia Mos Craciun care a impartit daruru elevilor.
ACTIVITATI PE CLASE
-

In 8 noiembrie clasa a V-a , in urma bulinelor galbene obtinute la orele de lb. romana au vizitat parcul Gradina Morii,la propunerea d-nei
Dobrotchi Denisia.Au fost insotiti si de d-na Codrea Norica.

ACTIVITATI DIN CADRUL PROIECTELOR
Proiecte propuse pentru anul scolar 2018-2019
1.Proiectul educational TRADITII SI OBICEIURI CULTURALE DIN MARAMURESUL ISTORIC-coord.prof. Muresan Liliana
2.Proiect de activitati sportive in parteneriat cu Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Scoala gimnaziala Campulung la Tisa, sub coordonrea d-nelor
prof.Roman Irina, Roman Tania si Rus Radu.
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3.1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei, 100 de ani Romania. Coordonatori prof. Osan Maria, Trifoi Anc, Rad Maria, Pop Ramona, Herbel Alina,
Mutaffof Melania, Stefanoiu Daniela, Recalo Lidia.
5.Protocol de parteneriat,, Eu sunt pui de morosan” cu Muzeul Maramuresan Sighetu Marmatiei.
6.Proiect educational ARTA PRIN OCHI DE COPIL-in parteneriat cu Scoala de arta Gheorghe Chivu –coord.prof.Stefanoiu Daniela,Mutaffof Melania
si Szemkovics Irina.
7.Proiectul educational IMI PASA –proiect dedicat copiilor cu CES-CSEI Sighetu Marmatiei in colaborare cu partenerul principal Caleriile
Vassiliev.Colaboratori C J.MM,DGASPC Sighet,Primaria Sihet,Asociatia surdo-mutilor Sighet,Scoli si licee din Sighetu Marmatiei.Coordonatori
proiect Ileana Vasiliev-designer,Buda Cristina-insp.scolar inv.special,arfici Oresia –director CSEI Sighet,Matus Mihaela,Bledea Lucia,Muresan
Liliana,Codrea Norica.
8.Acord de parteneriat intre CSEI Sighetu Marmatiei si Liceul Tehnologic Special Dej.Coordonatori d-na dir. Marfici Oresia ,Biltiu Gabriela si Chirila
Roxana.
Activitati le desfasurate in cadrul proiectelor educationale
1. In 16 noiembrie a avut loc a doua editie a concursului ,,Darurile toamnei ”.sub coordonarea d nelor Mutaffof Melania si Stefanoiu Daniela.
2.In 3 .12 2017-Evenimentul desfasurat la Galeria de arta Vassiliev din cadrul proiectului IMI PASA a II- a editie, cu ocazia Zilei Internationale a
persoanelor cu dizabilitati.Coordonatori prof.dir. Marfici Oresia, Dobrotchi Denisia,Muresan Liliana, , ,Codrea Norica,Stefanoiu Daniela,Mutaffof
Melania.Au participat toate cadrele didactice din scoala.
3.In 28 Noiembrie a avut loc activitatea claselor I-IV si gradinita, in cadrul proiectului,,1 Decembrir- 100 de ani sarbatorim impreuna.Activitatea a fost
coordonata de d-nele Rad Maria, Pop Ramona, Herbel Alina, Mutaffof Melania, Stefanoiu Daniela, Recalo Lidia,Osan Maria si Trifoi Anca, Ioicaliuc
Manuela, Mihalca Bianca, Agapeanu Ana, Sarkady Raluca.Au mai participat d-nele dir. Marfici Oresia,Muresan Liliana, Codrea Norica.
4.In 29 noiembrie-activitate in cadrul proiectului dedicat zilei de 1 Decembrie desfasurata cu elevii claselor V-XI sub coordonarea d-nelor Godja Ioana
SI Dobrotchi Denisia.Au participat d-nele prof. dir. MARFICI Oresia , Muresan Liliana, Iacobus Ioana, Bibol Anca, Matus Mihaela.
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5. In 18 decembrie –vizita elevilor dejeni la scoala noastra, la Memorialul Durerii si la Manastirea Barsana, in cadrul parteneriatului ,,Locuri, istorie si
traditii”. Activitatile au fost coordonate de d-nele dir. Marfici Oresia, Palcus Viorica, Trifoi Anca si Codrea Carmen, Muresan Liliana, Godja Ioana,
Iacobus Ioana
5. DARE DE SEAMA ACTIVITATILE SNAC DESFASURATE LA CSEI SIGHETU MARMATIEI IN

SEMESTRUL I AN SCOLAR 2018-

2019,, intocmit de coordonator SNAC, prof. Muresan Liliana

Pe parcursul semestrului I ,in unitatea noastra s au desfasurat urmatoarele activitati
 19 SEPTEMBRIE-Intalnirea dintre elevii cls.a VII-a C.S.E.I Sighetu
in cadrul proiectului„ Dar din dar se face rai.

Marmatiei si elevii cls.a IV-a Scoala Gimnaziala nr. 10 Sighetu Marmatiei

 OCTOMBRIE-Vizita copiilor de la CSEI Sighetu Marmatiei la Scoala Gimnaziala George Cosbuc pentru activitatea comuna„ Prieteni noi vom f”i.
 9 OCTOMBRIE-lansarea proiectului educational„ Impreuna pe drumul prieteniei”-vizita elevilor de clasa IA si IIA de la sc.gimnaziala nr.2Sighetu
Marmatiei la CSEI Sighetu Marmatiei-cls.a II-a si a III-a
 9 OCTOMBRIE-activitate„ Mesagerii prieteniei” din cadrul proiectului educational„ Dar din dar se face rai”.
 16 OCTOMBRIE-lansarea proiectului„ Zambet de copil”-Vizita copiilor de la Sc.Gimnaziala George Cosbuc-clasa pregatitoare,elevilor CSEI cls.a
II-a si a III-a.



NOIEMBRIE-Saptamana fructelor si legumelor

NR
crt.

DATA

DENUMIRE
PROIECT

SCOALA

Coordonatori Csei
Sighet

Profesori
voluntari CSEI
Sighet

Coordonatori
Profesori voluntari
scoala partenera
Liceul Ocna Sugatg

1.

28.11.2018

Daruind
aduci
zambete

Liceul Tehnologic
OCNA SUGATAG

Prof.
Marfici Oresia
Muresan Liliana

Prof.Ardelean
Ramona
Clem
Florentina
Ardelean
Rodica

Prof.Cozuplan
Lucia

Prof.Vraja Maria
Hotea Lenuta
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Rad Maria

2.

20.11.2018

Zambet de
copil

Scoala Gimnaziala
George Cosbuc
Sighetu Marmatiei

Mutaffof Melania
Stefanoiu Daniela

prof.Pisuc
Loredana

3.

22.11.2018

Prof.Pastor
Ramona

19.11.2018

Scoala Gimnaziala
nr.2 Sighetu
Marmatiei
Scoala Gimnaziala
nr.5 Sighetu
Marmatiei

Stefanoiu Daniela
Mutaffof Melania

4.

Impreuna,
pe drumul
prieteniei
Daruim,ne
jucam,ne
imprietenim

Marfici Oresia

Ed.Tifrac
Maria
Prof.Pop
Ileana,
Mois Marioara

Ed.Osan Maria,
ed.Trifoi Anca

5

11.2018

Prieteni mici -Liceul Tehnologic
cu
inima Alexandru
mare
Filipascu-Petrova

Prof.Marfici
Oresia,

5.

19.11.2019

Acord de
parteneriat
S.N.A.C

Prof. Bledea Lucia

Colegiul National
Dragos Voda
Sighetu Marmatiei

Prof.Borodi Simona

Prof.
Andrasciuc
Vasilica
MARFICI
ORESIA ,
MURESAN
LILIANA,
BLEDEA LUCIA
BIBOL ANCA,
MATUS
MIHAELA,
BANCILA
ANGELA

MIH VASILE,
NODIS SIMONA,
POP EMILIA,
ANDRASCIUC
DANIELA,
MIHALCA
DOINITA,
LOZBA
RALUCA,
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CHINDRIS
OTILIA, LUCACI
GEORGETA

6.

21.11.2018

Copil ca tine
sunt si eu

SCOALA
Gimnaziala George
Cosbuc

Prof.Marfici
Oresia,

Matus Mihaela
Stefanoiu
Daniela
Mutaffof
Melania
Codrea Carmen
Recalo Lidia

Tompos
Claudia
Jolopciuc
Maria

Iacobus Ioana
Szeibert
Daniela
Ninaci Stan
Carmen
Moldovan
Ileana
Muresan
Liliana

Prof. Crisan
Otilia

7.

25.11.2018

Dar din dar
se face rai

Scoala Gimnaziala
nr.10 Sighetu
Marmatiei

Prof.Dobrotchi
Denisia

8.

29.11.2018

Copii pentru
copii

Scoala Gimnaziala
Rona de Sus

Marfici Oresia,
Lazarciuc Samir,
Palcus Viorica

9.

11.2018

“ALATURI Liceul Tehnologic Prof.
,IN VIITOR” Forestier Sighetu Oresia
Marmatiei
Prof.
Liliana

Marfici
Muresan

Rosu Delmira
Serban Margareta

Prof.Luscan
Loredana
Semeniuc
Tania,
Prof. Csilic
Ioana,
Prof.
Cozuplean
Luminita,

 5 DECEMBRIE-Vizita prescolarilor de la Scoala Gimnaziala nr. 5,impreuna cu parintii acestora laCSEI Sighetu Marmatiei cu jucarii si dulciuriactivitate in cadrul proiectului„ Daruim,ne jucam,ne imprietenim”.
 5 DECEMBRIE-Vizita elevilor de cls a IV-a dela Sc.Gimnaziala George Cosbuc la CSEI-activitate comuna-poezii,colinde,colaj
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COMISIA DE LUCRU
Analiza stării învăţământului din CSEI SIGHETU MARMATIEI pe semestrul I , anul şcolar 2018-2019,
Prof. Psihopedagog Stefanoiu Daniela-Responsabil Comisia Profesori Psihopedagogi Inv Primar si Educatoarele
Prof. Psihopedagog Muresan Liliana-Consilier Educativ
Prof.Psihopedagog Dobrotchi Denisia -Responsabil Comisia Profesorilor Psihopedagogi Gimnaziu si Liceu
Prof. Educator Szeibert Daniela-Responsabil Comisia Educatorilor
Bledea Lucia -Responsabil Comisia Logopezilor, Psihodiagnoza Si Kinetoterapie
Prof. Psihopedagog Mutaffof Melania-Responsabil Comisia CEAC
Prof. Psihopedagog Berinde Claudiu-Responsabil Comisia SCIM
Contabil sef -Cornestean Silvia

DIRECTOR,
PROF. MARFICI ORESIA AURORA
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