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CAPITOLUL I
ȚINTE STRATEGICE ALE INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN
SATU MARE, anul școlar 2017-2018


Aplicarea politicilor educaţionale ale Ministerului Educației Naționale cu scopul asigurării
cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate în învăţământul sătmărean;



Asigurarea unui management flexibil la nivelul unităţilor de învăţământ în perspectiva realizării
egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a
şcolii şi pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale;



Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea
îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv – educativ;



Promovarea învăţământului profesional şi tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele
economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor;



Dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern;



Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori
specifici;



Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională;



Promovarea învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale prin accesul egal la educaţie
în toate ciclurile de învăţământ în instituţiile de sine stătătoare sau multiculturale, garantării
identității culturale a tuturor cetățenilor români și dialogului intercultural;



Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale: şcoală, părinţi, administraţie publică locală, comunitate,
agenţi economici, sindicate, ONG-uri;



Atragerea de resurse de finanțare și gestionarea eficientă și transparentă a celor existente.
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VALORI PROMOVATE

Integritate
Seriozitate
Justețe

CREATIVITATE – INIȚIATIVĂ – PERFORMANȚĂ

RESPECT PENTRU PERFORMANȚĂ
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• VIZIUNE:
Asigurarea calității în educație printr-un demers dinamic ce
presupune implicare și responsabilizare, pe de o parte,
precum și gândire strategică și control, pe de altă parte,
transpus în practică prin descentralizare.

Viziunea însoțită de acțiune
schimba lumea!

poate
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MISIUNE:
Echipa Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare își
asumă participarea la reforma învățământului prin
asigurarea relaționării eficiente a componentelor acesteia
pentru a răspunde așteptărilor comunității, din perspectiva
trăirii actului educațional ca valoare adaugată.
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Diagnoza sistemului de învățământ din județul
Satu Mare, 2017-2018
Analiza S.W.O.T.
Puncte tari…
 Documentele proiective au fost concepute şi redactate în concordanţă cu recomandările M.E.N.
şi detaliază, pe domenii de competenţă, tipurile de demersuri asociate obiectivelor prioritare;
 Cadrele didactice, manageri, inspectori şcolari sunt bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific,
majoritatea cu experienţă profesională şi managerială;
 Majoritatea acţiunilor derulate de compartimentele de management educaţional, dezvoltare şi
evaluare instituţională s-a realizat cu consultarea şi sprijinul competent al cadrelor didactice
din structurile de colaborare ale I.Ş.J. Satu-Mare (consiliul consultativ al ISJ, metodişti,
consiliile consultative curriculare şi pe domenii);
 La nivelul fiecărei unităţi şcolare s-au actualizat proiectele de dezvoltare instituţională (PDI
/PAS) cu misiune, ţinte strategice şi opţiuni strategice stabilite pe domenii: curriculum, resurse
umane, resurse materiale şi financiare, comunitate;
 Iniţierea de acţiuni proprii la nivelul unităţilor de învăţământ pentru obţinerea de venituri
proprii, utilizate în completarea surselor bugetare;
 Respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele decizionale, reflectate în numărul relativ mic
de sesizări şi petiţii.

Puncte slabe…
 Practicarea predominantă a unui management administrativ în dauna celui educaţional în
anumite unități de învățământ;
 Rezistenţa la schimbare a unor foşti manageri şi/sau cadre didactice;
 Insuficienta folosire a tehnicilor de diferențiere și individualizare a procesului de predareînvățare-evaluare, din perspectiva nevoilor elevilor;
 Existența unor licee tehnologice cu rata de promovabilitate mică la examenul de bacalaureat;
 Obținerea de rezultate slabe la Evaluarea Națională în rândul elevilor din unele unități de
învățământ din mediul rural;
 Insuficienta preocupare pentru informare şi documentare a unor manageri sau cadre didactice
pentru obţinerea unor fonduri europene nerambursabile în vederea dezvoltării instituţionale.
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Oportunități…
 Creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru
dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional;
 O altă abordare a relaţiei şcoală – familie – comunitate, cu implicarea tot mai vizibilă a
comunităţii;
 Colaborarea eficientă cu CCD Satu-Mare pentru intensificarea participării la programe de
formare continuă;
 Implicarea specialiștilor din cadrul CJRAE în rezolvarea problemelor de comportament ale
elevilor;
 Comunicarea eficientă,

colaborarea bună

cu autorităţile locale (Consiliul Judeţean,

Prefectura, Consiliile Locale etc.), cu structurile ierarhic superioare (M.E.N.) cu alţi parteneri
educaţionali şi instituţionali;
 Dezvoltarea parteneriatului public-privat, mai ales în învățământul tehnologic.
Amenințări…
 Situaţia economică precară a familiilor din care provin unii elevi, se poate reflecta în
absenteism şi abandon şcolar;
 Fluctuaţia mare a personalului didactic calificat din învăţământul rural şi migrarea cadrelor
tinere spre domenii mai bine plătite;
 Accentuarea declinului demografic al populaţiei şcolare, în special în mediul rural;
 Copiii din grupurile dezavantajate au un nivel scăzut de așteptări cu privire la educația și
viitorul lor.
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CAPITOLUL II
RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL SATU MARE
1. Evoluţia efectivelor de elevi
Comparativ cu anul trecut şcolar se constată o scădere a numărului de clase, scăderea
înregistrându-se la nivel preşcolar, primar şi liceal și

creşteri la nivel gimnazial, profesional şi

postliceal .

În ceea ce priveşte efectivele de elevi, faţă de anul trecut şcolar se înregistrează o ușoară
scădere, scădere înregistrată la nivel gimnazial, liceal, profesional şi postliceal și datorată migraţiei
populaţiei .
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Raportat la mediile de rezidență, în anul școlar 2017-2018, se constată o creștere a efectivelor
în mediul urban și o scădere în mediul rural.

2. Resurse umane (cadre didactice)
În anul școlar 2017-2018, etapele de mobilitate s-au desfășurat în conformitate cu prevederile
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016.
Total posturi didactice prognozate pentru anul școlar 2018-2019: 4240, din care în mediul urban
2643, mediul rural 1597;
Cazuri de restrângere de activitate: 57, din care soluționate în ședință de repartizare 39, detașare în
interesul învățământului ca urmare a nesoluționării restrângerii de activitate: 18;
Cereri de pretransfer soluționate în ședință de repartizare: 24
În şedinţa organizată de inspectoratul şcolar pentru repartizarea pe perioadă nedeterminată a
cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza
prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, au fost repartizate
51 de cadre didactice.
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La concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în
învăţământul preuniversitar, sesiunea mai-iulie 2018, s-au înscris 427 de candidați din care 402 au
avut dreptul de a participa la proba scrisă, 370 au participat la proba scrisă din data de 11 iulie 2018.
S-au retras din concurs 46 de candidați. Rezultate: note sub 5- 70, 21,67%; note între 5 și 7 – 117,
36,22%, note mai mari de 7- 136, 42,11%. Lucrări anulate în centrele de evaluare: 1.
Candidaţi cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 66 alin. (1)-(7), repartizati pe
posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la
clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă
unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare: 29.

3. Analiza incidentelor de violenţă în unităţile de învăţământ din județul Satu Mare
În unitățile de învățământ și la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare s-au derulat
următoarele activități:
-

prelucrarea ROFUIP și ROI în rândul elevilor și părinților, la începutul anului școlar;

-

reactualizarea ROI-ului la nivelul şcolilor (cu referire explicită la situaţiile de violenţă);

-

reactualizarea, la începutul anului școlar, a componenței comisiei pentru prevenirea și
combaterea a violenței în mediul școlar;

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018

Pag 10

"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE
-

analizarea periodică a cazurilor de violență de către comisia pentru prevenirea și combaterea a
violenței

în mediul școlar de la nivelul unităților de învățământ, identificareaa unor

soluții/măsuri ameliorative;
-

asigurarea eficientă a pazei şi securităţii fiecărei unităţi şcolare;

-

întâlniri ale elevilor şi cadrelor didactice cu reprezentanţi ai Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi,
în cadrul unor acțiuni legate de fenomenul violenţei în general, a violenţei în şcoală, în
special;

-

programe de prevenţie a manifestărilor de violenţă fizică și psihică, inclusiv a fenomenului de
bullying în rândul elevilor;

-

programe de intervenție derulate la nivelul colectivelor de elevi în care s-au înregistrat cazuri
repetate de violență;

-

identificarea elevilor cu potenţial violent şi a cauzelor ce pot determina acte de violenţă;

-

consilieri colective ale elevilor pe următoarele tematici: cauzele agresivității, modalități de
diminuare/eradicare a violenței în mediul școlar, relația pozitivă dintre elevi și cea profesorielevi;

-

consilierea individuală şi de grup a elevilor, în vederea prevenirii/ intervenției (în cazul)
comportamentelor agresive;

-

consilierea psihologică a elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare;

-

comunicarea în timp util a cazurilor de violenţă înregistrate în unităţile şcolare către ISJ şi IJP –
compartiment prevenire;

-

monitorizarea activităţilor extraşcolare – alternative la manifestările violente;

-

curs de educație parentală în care s-a abordat și fenomenul violenței școlare – în semestrul I
CJRAE Satu Mare a implementat acest curs în șase unități de învățământ;

-

urmărirea parcurgerii programelor şcolare de consiliere şi orientare, respectiv a temelor legate
de comportamentul elevilor în şcoală şi în afara ei; astfel, la nivelul claselor pregătitoare – IV,
în cadrul orelor de dezvoltare personală, au avut loc discuţii în grup, despre dezavantajele
comportamentului agresiv, exerciții individuale şi de grup vizând identificarea alternativelor de
soluţionare a unei probleme pentru a se evita manifestarea comportamentelor violente;

-

pentru elevii claselor V-XII, în cadrul modulelor Comunicare și abilități sociale şi Calitatea
relațiilor sociale, s-au dezbătut teme în care s-au identificat factorii care ameliorează sau
deteriorează calitatea relaţiilor sociale, cu referire expresă la violenţa domestică, elevii
reflectând asupra temei dezbătute pentru a putea opta în viaţă pentru relaţii sociale optime prin

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018

Pag 11

"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE
respectarea punctelor alternative de vedere; elevii au aflat cum influenţează o situaţie de criză
calitatea vieţii unei persoane; modalităţi de intervenţie într-o situaţie de criză;
-

în cadrul orelor de consiliere şi orientare s-a insistat pe managementul emoţiilor, elevii au aflat
ce este autocontrolul, cum îl manifestă acasă, la şcoală, la joacă, dar şi pe abilitați sociale,
descoperind cum se dezvoltă relaţia de prietenie, modalităţi de a-ţi face prieteni şi de a-i
menţine;

-

inspectorul școlar pentru activitățile extrașcolare din cadrul ISJ Satu Mare a desfăşurat
activităţi parteneriale cu reprezentanții Compartimentului de Analiză și Prevenire a
Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, cu care s-au organizat
3 întâlniri cu elevii de gimnaziu la Școala Gimnazială ”Dr. Vasile Lucaciu” Satu Mare și
Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare; cei peste 150 de participanți la sesiunile
informative au aflat de la specialiștii prezenți care sunt formele de manifestare ale hărțuirii, dar
și modalități concrete prin care pot evita, stopa sau reduce efectele acestui fenomen; elevii au
înțeles că nu doar agresorul și victima sunt importante în această ecuație, ci și martorii care
prin reacția lor pot influența ceea ce se întâmplă în jurul lor;

-

elevii din școli, împreună cu reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecție a Copilului, ai Poliției Locale Satu Mare, dar și voluntari ai Asociației Stea, au fost
prezenți alături de polițiști din cadrul IPJ Satu Mare în Pasajul Coposu Satu Mare, unde au
abordat cetățenii pe tema violenței în familie și a modului în care se raportează la acest
fenomen; tot aici au fost expuse lucrări foarte interesante create de elevi ai Liceului de Artă
Aurel Popp Satu Mare și ai Liceului Teoretic din Negrești Oaș care au reușit să sensibilizeze
trecătorii; mesajul artistic a fost completat de materialele realizate în cadrul Campaniei
Naționale ”Aripi frânte”, sute de broșuri pentru victime și potențiale victime fiind distribuite cu
această ocazie, dar şi mesajul de solidaritate cu victimele violenței în familie: ,,Rupem tăcerea!
Să punem punct violenței în familie!”;

-

Campania de prevenire a violenţei sexuale ”Iubeşte Inteligent!” în care poliţia sătmăreană,
alături de alte 14 instituţii partenere, a organizat şi susţinut o serie de activităţi în licee, şcoli
postliceale sanitare şi instituţii de ocrotire; un obiectiv al campaniei a fost acela de a transmite
un mesaj publicului larg referitor la perceţia asupra victimei violenţei sexuale, respectiv asupra
agresorului; ,,Ruşinea nu este a victimei, ci a agresorului!” este unul dintre mesajele transmise
prin intermediul materialelor de campanie, flyere şi broşuri informative realizate cu sprijinul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, respectiv al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret;

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018

Pag 12

"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE
-

proiectul „Opreşte intimidarea/Delete Bullying” derulat la

Colegiul Naţional „Mihai

Eminescu”, la iniţiativa Asociaţiei de Părinţi ai elevilor, beneficiind de finanţarea Clubului
Rotary, prin programul „Rotary sprijină iniţiative locale pentru Satu Mare” a însumat activităţi
desfăşurate cu profesorii, părinţii şi elevii din clasele gimnaziale, clasele a IX-a şi a X-a, cu
sprijinul partenerilor: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Inspectoratul
Judeţean de Poliţie, Palatul Copiilor, Centrul Cultural Poesis şi Teatrul de Nord.
4. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare
DATE STATISTICE
Participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare
Domeniul/

Număr

disciplina

participanți

de
faza premiul I

premiul II

premiul III

mențiuni

1

1

națională
Limba

premiul
special

și

literatura
română

12 elevi

Matematică

3 elevi

3

Limbi moderne
-engleză

7 elevi

-germană

5 elevi

-franceză

5 elevi

Fizică

20 elevi

Informatică

23 elevi

Biologie

5 elevi

1
1

2

1

Chimie
Istorie

5 elevi

1

Geografie

4 elevi

4

Discipline
tehnice

4 elevi

Arte

18 elevi

1

11 elevi

1

Limba
literatura

1
1

3

1

și
2

1
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maghiară
Istoria și tradiția
minorităților

11 elevi

1

1

3

Religie
-cult ortodox

6 elevi

-cult greco-catolic 6 elevi
-cult

1

romano-

catolic/maghiar

20 elevi

-cult reformat

8 elevi

2

2

2

3

1

Pregătire
sportivă

4 elevi

2

Olimpiada națională a sportului școlar
-fotbal liceu

1 echipă

-fotbal gimnaziu

1 echipă

-șah

2 elevi

-tenis de masă

2 elevi

-cros

2 elevi
Total

1
1

3

5

11

14

10

Participanți la fazele naționale ale olimpiadelor școlare
Unitatea

de

învățământ

Număr

de

participanți faza premiul I

premiul II

premiul III mențiuni

2

3

națională
Colegiul
„Mihai

special

Național
Eminescu”

Satu Mare
Colegiul

premiul

34

11

Național

„Ioan Slavici” Satu
Mare

11

Colegiul

Național

„Kolcsey

Ferenc” 10

1

2
1

2

1
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Satu Mare
Liceul de Arte „Aurel
Popp” Satu Mare

21

1

2

3

1

5. Învăţământul în limba maternă
În sistemul de educaţie sătmărean există învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale,
ponderea cea mai mare înregistrând-o învăţământul cu predare în limba maghiară, respectiv 29,35 %,
organizat la toate nivelurile de învăţământ, urmat de învăţământul cu predare în limba germană,
organizat la nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.
Activitatea de la învăţământul preșcolar și primar în limba maghiară din județul Satu Mare s-a axat pe
asigurarea educaţiei de bază a fiecărui copil prin:
-

sprijin pentru cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preșcolară și şcolară în sistemul de
învăţământ;

-

asigurarea condițiilor de şcolarizare în clasa pregătitoare și pregătirea pentru anul şcolar 2017 –
2018;

-

monitorizarea cadrelor didactice în utilizarea metodelor active de predare centrate pe
activitatea copiilor;

-

implicarea cât mai multor elevi din ciclul primar și preșcolar în activităţile extraşcolare, în
realizarea proiectelor şi programelor la nivelul unităților de învățământ;

-

sprijinirea programului „ Şcoală după şcoală”;

-

realizarea educaţiei incluzive la nivelul ciclului primar și preșcolar.
Situația efectivelor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial în limba maghiară din
județul Satu Mare

Nivel

Grupă/clasă

Preșcolar

Nr. clase

Nr. Elevi

Mică

23

462

Mijlocie

12

215

Mare

21

395

Combinată

101

1941

TOTAL
Primar

Clasa pregătitoare

157
55,5

3013
1037
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I

55,25

1044

II

58,75

1112

III

61,5

1105

IV

65

1177

TOTAL

296

Gimnazial V

5475

51,5

1013

VI

47,5

872

VII

54,75

1039

VIII

52,25

940

TOTAL

208

3878

În județul Satu Mare au fost implementate următoarele programe educaționale/proiecte de finanțare:
-

a fost inaugurată prima grădiniţă din Transilvania, în cadrul Programului de dezvoltare
preşcolară din Bazinul Carpatic, finanţat de guvernul Ungariei, în Carei

-

proiect de finanțare BGA - MKO-KP-1-2018/3-000019, beneficiar Grădinița cu Program
Prelungit nr.1 Carei,

-

proiecte

e-twinning:

”Priatelianacelyzivot”,

”Discovering

European

children

eves”,

“Childhood-the most beautiful part of life”,
-

Programele educaționale:”Boldogságóra”; ”Szeretethíd”, ”Mesés óvodám” s-au desfășurat la
Liceul Reformat Satu Mare, Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” Satu Mare, Liceul Teologic
Romano-Catolic „Hám János” Satu Mare, Școala Gimnazială ” Dr.Ștefan Vonhaz” Petrești.

-

Fiecare grădiniță a beneficiat

de pachetele distribuite de către U.C.D.M.R. în cadrul

programului ”Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program”
-

la Școala Gimnazială Halmeu și Școala Gimnazială „Dr.Vasile Lucaciu” Satu Mare s-au
desfășurat activități din cadrul proiectului ERASMUS+ 2017-2019,

-

la Liceul Tehnologic Ardud, la Școala Gimnazială ”Bălcescu- Petőfi” Satu Mare, Școala
Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare se derulează programul E.F.O.P 3.1.8-17 – EGYÜTT
TESTVÉRKÉNT – ”Iskolaközi szemléletformáló program”

Concursurile incluse în Calendarul Concursurilor Regionale sau Naționale au fost organizate conform
Regulamentului de Organizare și desfășurare a acestora, respectându-se toate etapele. Elevii ciclului
primar au obținut rezultate bune și foarte bune la diferitele concursuri, după cum urmează:
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Nr.
crt.
1.

Numele şi prenumele Premiul

Denumirea concursului
Concursul
Sándor”

naţional

elevului
„Kányádi Kővári Ádám

I

(3076/17.01.2018

poz.7.)

2.

obţinut

Csorvási Panka

Menţiune

Németi Nóra Eszter

Menţiune

Concursul de recitare „Vidam Máthé Abigél

III.

Versek Versmondo Versenye”

Menţiune

Németi Nóra Eszter

(3076/17.01.2018 poz.5.)
3.

Concursul naţional „Pentatlon Váczi Dominik
pentru clasele primare”

Szegedy Mátyás

(3076/17.01.2018 poz.34.)

Szabó Ádám

Menţiune

Szabó Márk
4.

Concurs de ortografie „Fürkész”

Rus Lilla

II.

(3076/17.01.2018 poz.7.)
5.

Concursul de poveşti „Mesék Halász Emma
szárnyán”

Orendi Schmidt Dóra

(3076/17.01.2018 poz.7.)

Rus Lilla

Menţiune

Takács Fanni
6.

Concursul de recitare balade şi Kővári Ádám Kristóf

II.

basme populare „Kríza János”
(3076/17.01.2018 poz.7.)
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Rezultatele elevilor la olimpiadele şi la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale
La olimpiada de limba și literatura maghiară ”Mikes Kelemen”, faza județeană au participat din clasa a
V-a: 45; a VI-a: 44; a VII-a: 35; a VIII-a: 41; a IX-a: 29; a X-a: 14; a XI-a: 9; a XII-a: 5; în total: 222
de elevi.
La faza națională care a fost organizată la Aiud, judeţul Alba în perioada 5-7 aprilie 2018 au participat
11 elevi.
Olimpiada naţională de limba germană maternă a fost organizată la Sighişoara, judeţul Mureş în
perioada 3-5 aprilie 2018.
La olimpiada naţională de limba şi literatura ucraineană maternă organizată la Bucureşti a participat un
elev de la Şcoala Gimnazială „Gellért Sándor” Micula.
La Olimpiada internaţională de cultură, limbă şi literatură maghiară „Apáczai Csere János” organizată
la Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita în perioada 19-22 aprilie 2018, județul Satu Mare a fost
reprezentat de un număr de 3 elevi.
La ediția cu numărul 18 a concursului național de recitare a poeziilor vesele „Vidám Versek
Versmondó Versenye”, au participat elevii din clasele P-VIII de la școli cu limba de predare maghiară
din 17 judeţe ale României.
Organizatorii concursului:
 Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare
 Liceul Teologic Romano-Catolic “Hám János” Satu Mare
 Editura „Napsugár” din Cluj Napoca.
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CAPITOLUL III.
REZULTATE ȘI EFICIENȚA EXTERNĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Rezultatele elevilor la evaluarea națională la sfârșitul clasei a VIIIa
CONSIDERAȚII GENERALE
Pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale și cu scopul de optimiza
rezultatele obținute de elevii din învățământul preuniversitar, la sfârșitul studiilor gimnaziale, în baza
prevederilor OMEN 3109/29.01.2018 privind organizarea și desfașurarea simulării evaluării naționale și a
OMEN 4793/31.08.2017, privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale la finalul clasei a VIII-a, la
nivelul județului Satu Mare s-au desfășurat, în toate unitățile școlare cu clase gimnaziale, simulări ale
examenelor de evaluare națională, cu respectarea calendarului aprobat la nivel național.
Disciplinele la care s-au organizat simulări ale examenelor au fost: limba și literatura română,
matematică, respectiv, limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale care au
urmat cursurile în limba maternă.
Rezultatele obținute de elevi au fost prezentate individual elevilor, analiza acestora realizându-se prin
dezbateri la nivelul clasei de elevi, în ședințele cu părinții, precum și în consiliile profesorale, în vederea
adoptării unor măsuri de îmbunătățire a performanțelor elevilor.
MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA REZULTATELOR
a. Analizând rezultatele, la nivel de județ au fost luate următoarele măsuri pe termen scurt:
-

intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe

acele

conținuturi care să asigure o notă de promovare;
-

informarea părinților cu privire la rezultatele obținute și cauzele ce au condus la aceste
rezultate;

-

efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării;

-

rezolvarea, de la o săptămână la alta, a unor variante de examen, care vor fi apoi verificate şi
discutate cu elevii;
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-

rezolvarea unui număr mai mare de exerciţii, precum și redactarea mai multor compuneri
libere;

-

implicarea familiei în responsabilizarea elevilor pentru examen;

Fiecare unitate de învățământ a elaborat un plan de măsuri adaptat nevoilor identificate, plan
transmis Comisiei Județene de Evaluare Națională.
b. În ceea ce privește participarea la simulările naționale, comparând numărul de elevi ai claselor a
VIII-a înscriși în anul școlar 2017-2018 cu numărul de elevi prezenți la simulare, am constatat
diferențe de 397 elevi, diferențe rezultate din: elevi înscriși în sistemul "șansa a doua" (care în
general nu participă la examenele de evaluare națională), elevi care nu au situația școlară
încheiată pe primul semestru al anului școlar 2017-2018, elevi care se află în situații de risc de
abandon școlar.
Considerăm că numărul celor care nu s-au prezentat la simulările naționale este relativ mare,
drept pentru care s-a solicitat unităților școlare o situație concretă (tabel nominal cu absenții și
motivul pentru care nu s-au prezetat la simulare).
Analiza datelor transmise de către unitățile de învățământ din județul Satu Mare, care școlarizează
nivel gimnazial a dus la următoarele concluzii:
-

în mod repetat, datorită specificului zonelor (populație săracă, de etnie romă) la aceleași școli
procentul de prezentare/ promovare la evaluările naționale este mic.

-

se impune adoptarea unor măsuri cu efecte pe termen lung privind schimbarea percepției asupra
necesității promovării evaluării naționale ( atât elevii, cât și o parte din profesori, consideră că nu
este necesară participarea la evaluarea națională și îndrumă elevii spre învățământul profesional)

-

este necesară responsabilizarea directorilor cu privire la procentul înscrișilor la evaluare din
totalul absolvenților clasei a VIII-a.

-

este necesară o atentă monitorizare din partea Inspectoratului Școlar Județean, care prin
activitățile de inspecție școlară să ofere sprijin în identificarea soluțiilor optime pentru fiecare
unitate de învățământ cu probleme în acest domeniu.

Constatări generale
Organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare națională s-a desfășurat în baza OMEN nr.
4793/31.07.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale, OMECTS nr. 4801/31.08.2010, a
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OMENCS nr. 5071/ 31.98.2016, respectiv a procedurilor operaționale nr. 31956/04.05.2018 privind
procedura de selecție și nominalizare a cadrelor didactice, membri ai comisiilor din centrele zonale de
evaluare, nr.31958/04.05.2018 privind transportul lucrărilor, evaluarea, soluționarea contestațiilor,
componența și atribuțiile comisiilor din unitățile de învățământ(...), nr.25744/02.02.2018 privind activitatea
de supraveghere audio-video(...)
Arondarea elevilor pe centre de examen
Comisia județeană a decis, în baza Art. 9 alin.(1) din Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării
naționale pentru elevii clasei a- VIII-a, Anexa nr. 2 la OMECTS nr.4801/2010, organizarea și desfășurarea
evaluării în 20 de centre de examen și 2 centre zonale de evaluare, respectiv Liceul de Arte „Aurel Popp”,
Satu Mare și Colegiul Național „Kolcsey Ferenc”, Satu Mare.,
Situatia prezenței la examen
Total înscriși

Total prezenți

2613

Limba și literatura română

Limba și literatura maternă Matematică

2282

589

2277

Rezultate
Procent de promovare la nivel de județ – 69%
disciplina de examen
Limba

elevi prezenți

număr

elevi

cu procent

număr

rezultate peste 5

rezultate peste 5

nota 10

și

literatura 2282

1700

74,5%

19

Matematică

2277

1245

54,68%

20

maternă 589

562

95,42%

8

maternă 58

58

100%

-

elevi

cu

română
Limba
maghiară
Limba
germană
*La nivelul județului Satu Mare 2 elevi au obținut media generală 10.
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Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat
Examenul bacalaureat național -2018, sesiunea iunie-iulie, la nivelul județului Satu Mare
La nivel național, 69.70% dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie
2018. La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie anterioară)
după rezolvarea contestațiilor a fost de 69.25%.
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Înainte de contestaţii

După contestaţii

Seria curentă

70.57

73.75

Seria anterioară

17.95

21.15

Procent promovabilitate pe serii

Statistica finală a sesiunii iunie-iulie 2018, faţă de anii precedenţi
BAC 2015

BAC 2016

BAC 2017

BAC 2018

iunie-iulie

iunie-iulie

iunie-iulie

iunie-iulie

Înscrişi

2666

1975

1977

1946

Prezenţi

2587 (97,03 %)

1899 (96,15%)

1933 (97,77%)

1821 (93,58%)

Admişi

1912

1351

1433

1261

Respinşi

674

547

523

559

Promovabilitate

73,91%

71,14 %

74,13 %

69,25 %

Eliminaţi

1

1

1

1
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Medii între 6-6,99

451 (23,58 %)

395 (29,24%)

345 (24,08%)

326 (25,85%)

Medii între 7-7,99

544 (28,45 %)

388 (28,72%)

380 (26,52%)

397 (31,48%)

Medii între 8-8,99

567 (29,65 %)

388 (28,72%)

447 (31,19%)

342 (27,12%)

Medii între 9-9,99

350 (18,30 %)

180 (13,32%)

261 (18,21%)

195 (15,46%)

Medii de 10

0

0

0

1
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Analiza rezultatelor pe serii, în funcție de mediile obținute de candidații promovați:
BAC 2018 iunie-iulie
Seria curentă

Serii anterioare

Total

Înscrişi

1722

224

1946

Prezenţi

1665

156

1821

Admişi

1228

33

1261

Respinşi

436

123

559

Eliminaţi

1

0

1

Promovabilitate

73,75 %

21,15 %

69,25 %

Medii între 6-6,99

295

31

326

Medii între 7-7,99

396

1

397

Medii între 8-8,99

341

1

342

Medii între 9-9,99

195

0

195

Medii de 10

1

0

1

Analiza rezultatelor finale, pe probe de examen şi discipline:
Proba A) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018
"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

Pag 25

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE
Proba B) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
Limba germană

Limba maghiară

Proba C) – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulaţie
internaţională
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Proba D) – Evaluarea competenţelor digitale

Probele scrise E):

E a) Limba şi literatura română (86,85%)
Proba E a) – Reuşiţi, pe tranşe de medii
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E b) Limba şi literatura maternă
Limba germană (100%)

Proba E b) – Reuşiţi, pe tranşe de medii

Limba maghiară (98,01%)

E c) Proba obligatorie a profilului

Istorie (97,28%)
Proba E c) – Reuşiţi, pe tranşe de medii
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Proba E c) – Reuşiţi, pe tranşe de medii

Matematică (74,42%)

E d) Proba la alegere a profilului şi specializării

Biologie (86,48%)
Proba E d) – Reuşiţi, pe tranşe de medii
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Chimie (95,60%)

Proba E d) – Reuşiţi, pe tranşe de medii
Fizică (75,76%)
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Geografie (93,29%)

Informatică (98,83%)
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Ştiinţe socio-umane: Economie (90,91%), Filosofie (88,68%),

Logică și argumentare (90,91%),

Psihologie (100%), Sociologie (88,89%)

Înscriși

Disciplina

Reușiți

Respinși

Reuşiţi, pe tranşe de medii

Nepre
5-

6-

7-

8-

9-

5.99

6.99

7.99

8.99

9.99

zentați

10

Economie

11

10

1

0

3

1

2

3

0

1

Filosofie

56

47

1

0

8

13

9

7

9

1

11

10

6

3

1

0

3

4

2

0

Psihologie

33

33

6

3

1

8

9

5

9

1

Sociologie

9

8

1

0

1

0

1

4

1

1

Logică și
argumentare

Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate – seria curentă + seriile anterioare:
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Promovabilitate
%

1

Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare

97.22

2

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare

96.91

3

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare

93.75

4

Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare

88.89

5

Liceul Teoretic Carei

87.64

6

Colegiul National „Kölcsey Ferenc” Satu Mare

85.51

7

Liceul Teologic Romano-Catolic „Ham Janos” Satu Mare

80.49

8

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare

74.55

9

Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare

73.33

10 Liceul Reformat Satu Mare

70.83

11 Liceul Teoretic Negrești Oaș

67.62

12 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare

57.78

13 Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș

43.21
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Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Promovabilitate
%

14 Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” Satu Mare

41.45

15 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Turţ

40.00

16 Liceul Tehnologic „George Barițiu” Livada

37.50

17 Liceul Romano-Catolic „Josephus Calasantius” Carei

34.09

18 Liceul Tehnologic Tășnad

33.33

19 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei

30.95

20

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicații
„Ion I. C. Brătianu” Satu Mare

25.81

21 Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu" Satu Mare

20.00

22 Liceul Tehnologic Tarna Mare

16.67

23 Colegiul Tehnic „UNIO – Traian Vuia” Satu Mare

15.38

24

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară
„George Emil Palade” Satu Mare

13.04

25 Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Satu Mare

00.00

26 Liceul Tehnologic „Simion Bărnuțiu” Carei

00.00

27 Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare

00.00

Examenul bacalaureat național -2018, sesiunea august - septembrie, la nivelul județului Satu Mare
La nivel național, 26.9% dintre candidaţi au promovat examenul de Bacalaureat, sesiunea augustseptembrie 2018. La nivelul județului Satu Mare, procentul de promovare total (serie curentă și serie
anterioară) după rezolvarea contestațiilor a fost de 27.8%.
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Înscrişi

Prezenţi

Reuşiţi

Seria curentă

485

401

120 (29,93%)

Serii anterioare

213

153

34 (22,22%)

Procent promovabilitate pe serii

Clasamentul școlilor după procentul de promovabilitate – seria curentă + seriile anterioare:
Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Promovabilitate
%

1

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare

83.33

2

Liceul Tehnologic Tarna Mare

66.67

3

Colegiul National "Kolcsey Ferenc" Satu Mare

59.09

4

Liceul Teoretic Carei

52.17

5

Colegiul Naţional "Ioan Slavici" Satu Mare

50.00

6

Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Turț

50.00

7

Liceul Teoretic German "Johann Ettinger" Satu Mare

50.00

8

Colegiul Național "Doamna Stanca" Satu Mare

35.29

9

Liceul de Arte "Aurel Popp" Satu Mare

33.33

10 Liceul Teoretic Negrești Oaș

33.33

11 Liceul Teologic Ortodox "Nicolae Steinhardt" Satu Mare

31.58

12 Liceul Tehnologic "George Barițiu" Livada

30.00
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Nr.
crt.

Unitatea de învățământ

Promovabilitate
%

13 Liceul cu Program Sportiv Satu Mare

27.78

14 Liceul Tehnologic "Ioniță G. Andron" Negrești-Oaș

25.00

15 Liceul Tehnologic Tășnad

25.00

16 Colegiul Economic "Gheorghe Dragoș" Satu Mare

24.14

17 Liceul Romano-Catolic "Josephus Calasantius" Carei

23.33

18 Liceul Reformat Satu Mare

21.88

19 Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși" Satu Mare

17.65

20

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "George Emil
Palade" Satu Mare

17.65

21 Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" Carei

15.79

22 Liceul Teologic Romano-Catolic "Ham Janos" Satu Mare

15.38

23 Colegiul Tehnic "UNIO-Traian Vuia" Satu Mare

14.29

24 Colegiul Tehnic "Elisa Zamfirescu" Satu Mare

11.54

25

Colegiul Tehnic de Transporturi şi Telecomunicații "Ion I.
C. Brătianu" Satu Mare

10.00

26 Liceul Tehnologic Ardud

00.00

27 Liceul Tehnologic "Simion Bărnuțiu" Carei

00.00

28 Liceul Teoretic "George Pop de Băsești" Satu Mare

00.00
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CAPITOLUL IV.
ACȚIUNI PRINCIPALE ȘI REZULTATE OBȚINUTE ÎN ANUL ȘCOLAR

Activitatea de inspecţie școlară la nivelul I.S.J.
ELABORAREA DOCUMENTELOR MANAGERIALE ( PLANURI MANAGERIALE,
GRAFICE DE INSPECȚIE, RAPOARTE DE INSPECȚIE ETC.)
Pentru anul școlar 2017-2018, în urma analizei și centralizării tuturor datelor raportate după finalizarea
anului școlar 2016-2017, au fost elaborate, discutate și aprobate în cadrul Consiliului de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare următoarele documente de proiecție a activității, documente
care au stat la baza planurilor de muncă pentru toate disciplinele:
 planul managerial general, inclusiv planul operațional pe anul școlar 2017 -2018
 graficul de monitorizare și control, care a vizat: activitatea de inspecție generală, teritorială/tematică,
de specialitate.
 graficul inspecțiilor de specialitate, pe baza datelor statistice ale compartimentului Dezvoltarea
resursei umane.
Conform graficului unic de control al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare pe parcursul anului școlar
2017-2018 au fost organizate:
 8 inspecții școlare generale, 5 în semestrul I și 3 în semestrul II.
 2 inspecții teritoriale cu tematică specifică de verificare a modului de organizare și desfășurare a
procesului didactic, plus 1 inspecție teritorială privind întocmirea documentelor la sfârșitul anului
școlar.
 1 inspecție tematică de management instituțional, pentru monitorizarea calității actului managerial la
nivelul unităților de învățământ din județul Satu Mare.
 885 inspecții de specialitate -inspecții de specialitate la clasă (definitivat) 309, inspecții curente
(gradele I și II) 389 și inspecții speciale (gradele I și II) 187.
 1 inspecție specială de evaluare a activității manageriale, propusă de Consiliul de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în urma constatării unor nereguli privind aplicarea
metodologiilor în vigoare.
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În urma activităților de inspecție au fost elaborate rapoarte care cuprind observații, constatări și
recomandări, care au reprezentat baza de colectare de date pentru întocmirea rapoartelor finale de activitate
pentru anul școlar 2017-2018 și pentru elaborarea planurilor de muncă pentru anul școlar 2018-2019.

PLANIFICAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE CARE PREDAU LA CLASA A V A ÎN ACEST AN ȘCOLAR
În baza adresei Ministerului Educației Naționale nr. 2144/DGMP/13.09.2017, prin care se recomandă
realizarea de către Casele Corpului Didactic, a unor cursuri de abilitare curriculară pentru clasa a V-a, la
nivelul județului Satu Mare s-au desfășurat activități de formare continuă a cadrelor didactice care predau la
clasa a V-a, pentru aria curriculară Tehnologii, disciplina INFORMATICĂ ȘI TIC pentru gimnaziu,
program acreditat prin OMEN 4586/09.08.2017 și pentru aria curriculară Limbă și comunicare, disciplina
LIMBA ȘI LITERATURA MATERNĂ MAGHIARĂ, program organizat prin Casa Corpului Didactic,
Satu Mare.
ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
DISCIPLINA INFORMATICĂ ȘI TIC
Disciplina Informatică şi TIC este disciplină nouă în trunchiul comun, în planul-cadru pentru gimnaziu, o
disciplină atractivă şi de mare interes pentru elevi, profesori, părinți, care are alocată 1 oră pe săptămână în
clasele V-VIII. În anul şcolar 2017-2018 a fost implementat noul curriculum pentru gimnaziu la clasa a V-a,
urmând ca în anii următori să se aplice gradual şi pentru celelalte clase de gimnaziu.
În acest sens, în managementul strategic al acestei noi discipline au fost stabilite ținte care au vizat formarea
resursei

umane,

cu

referire

la

instruirea

celor

doi

formatori

selectați

(adresa

nr.

35676/DGEMIP/13.07.2017) pentru cursul de formare Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a,
program acreditat prin OMEN 4586/09.08.2017, având ca furnizor CCD Brăila.
Planificarea organizării programului de formare continuă de 60 ore, 15 CPT, cu tema „Informatică şi TIC
pentru gimnaziu – clasa a V-a” – curs prioritar MEN, în baza precizărilor făcute în cadrul Consfătuirii
naționale a inspectorilor școlari cu atribuții de coordonare pentru discipline informatice (adresa nr.
37890/DGEMIP/14.08.2017):
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a) Curriculumul programului de abilitare curriculară va avea un caracter unitar şi a fost acreditat prin
OMEN 4586/09.08.2017;
b) Programul de abilitare curriculară va respecta structura planificată pe module tematice/timp alocat,
iar până la 15 decembrie 2017 se vor organiza minim 2 grupe/judeţ;
c) Programul se va desfăşura, obligatoriu, în locaţia acreditată judeţului Satu Mare, Casa Corpului
Didactic „Dariu Pop” Satu Mare;
d) Activităţile de formare vor fi susţinute doar de formatorii acreditaţi.
În acest sens, a fost făcută promovarea programului de formare pe forumul privat al Inspectoratului
Școlar Județean Satu Mare către toate şcolile din judeţ, iar anunţul pentru înscrierea la acest curs a fost
adresat pentru toți profesorii care predau discipline informatice din judeţ, având prioritate, profesorii care au
primit ore la clasa a V-a.
În urma selecţiei cursanţilor, în judeţul Satu Mare au fost formate trei serii de câte două grupe, în
perioada semestrului I şi începutul semestrului II, cu un număr de 152 de profesori, din care, 53 profesori de
alte discipline, fără studii informatice, dar care, mai ales în mediul urban, au avut în catedră orele de
Informatică şi TIC, clasa a V-a.
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Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar
Pentru realizarea în bune condiții a activității de îndrumare și control a cadrelor didactice debutante sau
înscrise la perfecționare prin grade didactice, la nivelul județului Satu Mare s-a realizat selecția profesorilor
metodiști pentru anul școlar 2017-2018.
S-au depus 137 de dosare pentru selecție:

În urma procedurii de selecție CA al inspectoratului școlar a validat în 13.10.2017 ca profesori metodiști ai
Inspectoratului Școlar al Județului Satu Mare un număr de 121 cadre didactice, conform deciziei nr.
1169/13.10.2017. În perioada Octombrie - Noiembrie 2017 aceștia au participat la cursurile de perfecționare
organizate de Casa Corpului Didactic Satu Mare
Pentru definitivarea formării inițiale 164 de cadre didactice s-au înscris la examenul national de definitivare
în învățământ 2018, fiind validate şi aprobate 164 de dosare. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea
sau respingerea dosarului de înscriere s-a făcut pe site-ul și pe forumul inspectoratului școlar, prin afişare la
sediul inspectoratului şcolar.
Inspecţiile de specialitate s-au susţinut în perioada prevăzută în Calendar, în unităţile de învăţământ la care
au fost încadraţi candidaţii în anul şcolar 2017-2018, fiecare inspecţie de specialitate s-a efectuat la 4
activităţi didactice.
Candidaţi a

Numărul candidaţilor

Numărul candidaţilor

căror dosare au

cărora li s-a efectuat

cărora li s-a efectuat a

fost aprobate

prima IS

doua IS

Numărul

Numărul

candidaţilor candidaţilor
a căror

care s-au
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157

164

medie a

154

De către

De către

De către

De către

inspector

metodist

inspector

metodist

100

57

72

82

retras

fost
înregistrată
în aplicaţie
154

10

La proba scrisă au putut participa candidații care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea
unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau
„Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului
profesional - minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.
Procentul de promovare a examenului de definitivare în învățământ a candidaților din județul Satu Mare a
fost de 73,28% față de 79,59% la nivel național.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin dobândirea
definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de
profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de
a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

2016

2017

2018

Înscriși

169

105

153

Prezenți

146

102

142

Retrași

18

8

11

Evaluați

127

94

131

Promovați

61

50

96

Promovabilitate

48,03%

53,20%

73,28%

Promovabilitate la nivel național

69,08%

66,90%

79,59%
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79.59

73.28
66.9
53.2

2018

69.08

48.03

2017
2016

Promovabilitate Promovabilitate
la nivel național

2016

2017

2018

În anul școlar 2017-2018 formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din județul Satu Mare s-a
realizat prin:
 studiu individual de specialitate/autoperfecţionare;
 activităţile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor
cadrelor didactice;
 schimburi de experienţă profesională;
 participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale etc.;
 implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate - în calitate de autori, coautori sau colaboratori;
 participare la cursuri de formare;
 participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii
abilitate sau perfecţionare prin grade didactice.
Un număr de cinci cadre didactice din judeţul Satu Mare, au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a
învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic
cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă şi care îndeplinesc cumulativ
condiţiile de echivalare conform OMECTS nr.5553/2011 şi OMECTS nr.4111/2012.
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FUNCŢIA

NR. CANDIDAŢI

NR.

DIDACTICĂ/DISCIPLINA LA

SPECIALIZAREA/ SPECIALIZĂRILE

CARE

CRT.

CARE SOLICITĂ

OBŢINUTE PRIN STUDII

SOLICITĂ

ECHIVALAREA

ECHIVALAREA

PROFESOR ÎN
1.

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

INSTITUTORI - LIMBA ENGLEZĂ

2

PREŞCOLAR

2.

PROFESOR ÎN

INSTITUTORI - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

ÎNVĂŢĂMÂNTUL

INSTITUTORI-ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

2
1

(LIMBA ENGLEZĂ)

PRIMAR

TOTAL

3

5

În anul școlar 2017-2018 s-au desfășurat, următoarele activități de inspecție:
Inspecţii efectuate

Forma de

Candidaţi

perfecţionare

înscrişi

Gradul II
Sesiunea 2018
Gradul II
Sesiunea 2019
Gradul I
Seria 2018
Gradul I
Seria 2019
Gradul I
Seria 2020
Echivalarea titlului
de doctor cu gradul

IC

Candidaţi care au depus
cereri de amânare a

IS

Efectu Efectu Efectu Efectu

probelor de

ate de

ate de

ate de

ate de

concurs/retragere din

metod

inspec

metod

inspec

concurs

iști

tori

iști

tori

126

-

1

67

32

17

74

42

18

-

-

-

145

-

9

72

9

152

80

53

-

-

2

136

8

10

-

-

1

1

-

-

1

-

-
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didactic I
Alte activități desfășurate:
Activitatea
Organizarea și
realizarea cercurilor
metodice
Întâlniri cu RFC-iști din
unitățile școlare

Perioada
Octombrie 2017
Aprilie 2018

Parteneri
Inspectori școlari
Directori de unități

Caiet metodic

școlare

Noiembrie 2017
Ianuarie 2018

Rezultat

CCD Satu Mare

Baza de date – formarea
cadrelor didactice
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În anul școlar 2017-2018, pentru a

asigura succesul pregătiri profesionale a cadrelor didactice, am

implementat cu sprijinul Casei Corpului Didactic Satu Mare, următorul model al sistemului de pregătire:

Determinarea
nevoilor de
pregatire
Identificarea
obiectivelor pregătirii

Dezvoltarea criteriilor

Pregătirea
actuală

Selecţia
metodelor de
pregatire

Aranjarea
pentru pregătire

Conducerea
pregătirii

Supravegherea
pregătirii

Compararea
rezult. preg.
cu criteriile
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Învăţământul Profesional și Tehnic (Î.P.T.)
Învățământul Profesional în sistem Dual
1. Modul de organizare a examenului de certificare
Examenele de certificare a calificării profesionale au fost coordonate la nivelul județului Satu Mare de către
Comisia Județeană de Evaluare și Certificare numită prin decizia nr. 1220/15.12.2017. Centrele de examen
au fost propuse de către Comisia Județeană de Evaluare și Certificare, aprobate de inspectorul școlar
general și transmise spre informare către Comisia Națională de Evaluare și Certificare prin adresele: nr.
6745/21.12.2017 sesiunea februarie nivel 5, nr. 1867/15.05.2018 sesiunea mai-iunie nivel 4, nr.
2582/15.06.2018 sesiunea iulie nivel 5, nr. 3273/17.07.2018 sesiunea iulie nivel 3, nr. 3455/25.07.2018
sesiunea august nivel 5 și nr. 4189/28.08.2018 sesiunile septembrie nivel 3 și 4.
Situația centrelor de examen organizate pe nivele de calificare și sesiuni de examen se prezintă după cum
urmează:
Sesiunea

Nivel de calificare

Nr. centre de examen

februarie 2018

nivel 5 învățământ postliceal

4

mai – iunie 2018

nivel 4 învățământ liceal

14

iulie 2018

nivel 5 învățământ postliceal

8

iulie 2018

nivel 3 învățământ profesional

15

august 2018

nivel 5 învățământ postliceal

3

septembrie 2018

nivel 3 învățământ profesional

4

septembrie 2018

nivel 4 învățământ liceal

6

Examenele au fost organizate cu respectarea legislaţiei în vigoare:
-Ordinul MEN nr. 4435/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durata
de 3 ani;
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-Ordinul MEN nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică;
-Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a
examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal;
-Ordinul MEN nr. 4796/31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare
a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar
2017-2018;
-Nota MEN nr. 46/DGISSEP/15.01.2018 Precizări privind susținerea de către absolvenții învățământului
liceal, profesional și postliceal a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunile anului școlar 2017-2018
Absolvenții unităților de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu pentru anumite calificări
profesionale au fost repartizați în vederea susținerii examenelor de certificare a calificării profesionale la
unitățile de învățământ preuniversitar acreditate pentru calificarea profesională / domeniul de pregătire /
profilul acestora.
Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – sesiunea
februarie 2018, ISJ Maramureș a avizat favorabil prin adresa nr. 6500/14.01.2018, solicitarea ca absolvenții
Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară ”George Emil Palade” Satu Mare să susțină examenul de
certificare nivel 5, domeniul Electronică automatizări, calificarea Tehnician electronist electronică
industrială, pentru care unitatea de învățământ are autorizare de funcționare provizorie, la Colegiul Tehnic
”George Barițiu” Baia Mare județul Maramureș.
Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, nivel 5 –
sesiunea iulie 2018, ISJ Cluj a avizat favorabil, prin adresa nr. 4061/25.04.2018, solicitarea ca absolvenții
Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Satu Mare să susțină examenul de certificare nivel 5, domeniul
Protecția mediului, calificarea Tehnician laborant pentru protecția mediului, pentru care unitatea de
învățământ are autorizare de funcționare provizorie, la Colegiul ”Emil Negruțiu” Turda, județul Cluj. În
cadrul aceleiași sesiuni de examen, ISJ Satu Mare a aprobat arondarea absolvenților proveniți de la unități
de învățământ din alte județe, cu autorizare de funcționare provizorie:
 la centrul de examen de la Colegiul Tehnic ”Elisa Zamfirescu” Satu Mare, domeniul Estetica și
îngrijirea corpului omenesc
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-Colegiul Tehnic ”Ana Aslan” Cluj-Napoca, jud. Cluj - calificările Cosmetician și Stilist;
-Liceul Tehnologic ”Someș” Dej, jud. Cluj - calificarea Cosmetician;
-Liceul Tehnologic “Traian Vuia” Târgu Mureș, jud. Mureș – calificarea Cosmetician;
-Liceului Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, jud. Cluj - calificarea Tehnician
maseur.
 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic ”George Barițiu” Livada, domeniul Agricultură
-Colegiul Agricol nr. 1 Valea lui Mihai, jud. Bihor – calificarea Tehnician protecția plantelor
 la centrul de examen de la Liceul Tehnologic ”George Barițiu” Livada, domeniul Servicii
- Liceului Tehnologic ”Constantin Lucaci” Bocșa, jud. Craș-Severin – calificarea Tehnician în
activități de secretariat.
Pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional,
nivel 3 – sesiunea iulie 2018, ISJ Maramureș a avizat favorabil prin adresa nr. 2627/10.07.2018, solicitarea
ca absolvenții Colegiului Tehnic de Transporturi și Telecomunicații “Ion I. C. Brătianu” Satu Mare și ai
Liceului Tehnologic ”Simion Bărnuțiu” Carei să susțină examenul de certificare nivel 3, domeniul
Mecanică, calificarea Operator la mașini cu comandă numerică, pentru care unitățile de învățământ au
autorizare de funcționare provizorie, la Colegiul Tehnic ”Transilvania” Baia Mare județul Maramureș.
În scopul organizării și desfășurării examenelor de certificare a calificării profesionale au fost
întreprinse măsuri atât la nivelul inspectoratului școlar prin Comisia Județeană de Evaluare și Certificare cât
și la nivelul unităților de învățământ – centre de examen. Activitatea de consiliere, monitorizare și evaluare
prin inspecție tematică privind examenele de certificare s-a efectuat de către președintele CJEC și
inspectorul de specialitate, în perioadele sesiunilor cuprinse în grafic, în conformitate cu Nota MEN nr.
52/DGISSEP/16.01.2018.
Temele de proiect au fost propuse de cadrele didactice de specialitate, avizate de comisia metodică
de specialitate, aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ și avizate de CJEC.
Temele proiectelor pentru absolvenții învățământului postliceal domeniul sănătate și asistență pedagogică
au fost avizate de Direcția Județeană de Sănătate Publică și de Ordinul Asistenților Medicali. Pentru
învățământul postliceal, temele pentru proba practică au fost stabilite de către comisia metodică de
specialitate din unitatea de învățământ, cu consultarea întreprinderilor/instituțiilor colaboratoare în
pregătirea practică a elevilor și avizate de inspectorul de specialitate. Pentru proba scrisă din cadrul
examenului de la învățământul postliceal, au fost elaborate câte trei variante de subiecte de către comisiile
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metodice de specialitate din fiecare unitate de învățământ. Temele pentru proba practică din cadrul
examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional au fost
alese din lista națională, cu acordul operatorilor economici parteneri.
2. Desfăşurarea examenului de certificare
Examenele s-au desfăşurat conform graficului și legislaţiei în vigoare. Au fost respectate condițiile de
înscriere. S-au înscris pentru susținerea examenului, absolvenții care au finalizat studiile, au avut situația
școlară încheiată în ultimul an de studiu și au fost declarați promovați. Pentru 8 candidați din promoții
anterioare s-a solicitat și aprobat înscrierea la examenele de certificare nivel 5, de către Comisia Județeană
de Evaluare și Certificare, conform metodologiei de examen în vigoare.
Programarea candidaților pe zile și locuri de desfășurare la probele de examen a respectat prevederile
metodologiilor și ale calendarului de desfășurare a examenelor.
Tema probei practice pentru fiecare candidat, la examenele de certificare nivel 3 și 5, s-a stabilit în ziua
susținerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre cele pregătite de către comisia de examen. Execuția
practică și răspunsurile la proba orală au fost evaluate conform criteriilor de apreciere din fișa de evaluare.
Proba scrisă din cadrul examenului de certificare nivel 5 s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
metodologiei în vigoare. Subiectul probei scrise a fost ales, în dimineața probei, prin tragere la sorți, dintre
cele trei variante finale de subiecte stabilite de CJEC, pe baza variantelor transmise de comisiile metodice
de specialitate din unitățile de învățământ în care s-au organizat examenele.
Partea scrisă a proiectelor, însoțită de Fișa de evaluare a proiectului, completată pentru primele trei
părți, au fost depuse de către candidați și îndrumătorii de proiect, la secretariatul unității de învățământ,
înainte de finalizarea cursurilor. Proiectele au fost susținute în fața comisiei de examen, a fost completată
Fișa de evaluare și apreciată susținerea orală a proiectului, respectiv răspunsurile candidaților.
La examenele de certificare nivel 5 au fost declarați ”admiși” candidații care au promovat fiecare probă
de examen și au obținut cel puțin media 6 (șase).
Absolvenții au dovedit o bună pregătire în meserie, rezultatele obţinute fiind o posibilă garanţie a
integrării lor profesionale ulterioare.
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3. Date statistice

Nivel

Înscriși

Prezenți

Absenți

Admiși

Respinși

Eliminați

Promovabilitate
raportată la

calificare

înscriși
nivel 3
învățământ

530

517

13

517

0

0

97,54%

596

582

14

582

0

0

97,65%

536

514

22

514

0

0

95,89%

profesional
nivel 4
învățământ
liceal
nivel 5
învățământ
postliceal

Învăţământul Special și Special Integrat din județul Satu Mare
Structurarea și derularea activităților proiectate s-a axat pe respectarea individualității procesului
educațional la copiii cu CES, prin asigurarea previzibilității derulării acțiunilor, ordinea desfășurării lor;
utilizarea metodelor alternative de comunicare în cazul copiilor cu tulburare pervazivă de dezvoltare;
conceperea unor strategii adecvate nivelului de achiziții și de dezvoltare a abilităților individuale la fiecare
copil.
În anul școlar precedent cadrele didactice, înțelegând importanța activităților extrașcolare și
extracurriculare în dezvoltarea personalității elevilor și în contracararea unor influențe educative, deseori
nefaste în mediul lor familial, s-au remarcat prin explorarea tuturor posibilităților de a organiza cât mai
multe și mai variate activități extrașcolare împreună cu părinții și în cadrul parteneriatelor cu copiii din
școlile de masă.
Activitățile educative au fost concepute și desfășurate ținând cont de particularitățile specifice ale
copiilor cu diferite dizabilități, de potențialul real al fiecărui copil, de specificul perioadei de desfășurare și
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au inclus diverse activități cu valențe formativ-educative accentuate: serbări școlare, expoziții cu produsele
activității copiilor, prezentări PowerPoint, vizite/excursii, activități în cadrul parteneriatelor, concursuri.
Educația extrașcolară joacă un rol însemnat în dezvoltarea personalității copiilor cu cerințe
educaționale speciale, le oferă prilej de interacționare în diferite contexte și îi ajută să-și canalizeze energia
către acțiuni valoroase pentru dezvoltarea lor fizică și psihică.
Activitățile extrașcolare și extracurriculare permit transferul și aplicabilitatea cunoștințelor,
abilităților și competențelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa școlară, oferind cele mai
eficiente modalități de formare a caracterului copiilor cu dizabilități.
Implicarea în activitățile extrașcolare și extracurriculare pe măsura disponibilității de energie și
potențial pe care o are copilul cu cerințe educaționale speciale, duce la învățarea asumării unor
responsabilități care țin de integrare, de respectarea unui program, a unor reguli și așteptări pe care ceilalți
le prezintă față de ei.
Pornind de la experiența anilor precedenți, respectiv sugestiile părinților și preferințele copiilor, pe
parcursul anului școlar 2017-2018 s-au conturat și s-au desfășurat variate activități vizând următoarele
obiective:
●dezvoltarea deprinderilor și capacităților dobândite în activitățile desfășurate în cursul anului
școlar într-un mod plăcut;
●dezvoltarea capacității de asimilare și redare a noilor noțiuni învățate și punerea lor în practică;
●dezvoltarea abilităților cognitive și a deprinderilor necesare vieții de zi cu zi;
●cultivarea sentimentului de respect pentru natură și a tuturor elementelor care intră în componența
ei;
●dezvoltare de comportamente sociale individuale și de grup vizând percepția și identitatea socială;
●adecvare situațională a mijloacelor de relaționare;
●stimularea interesului părinților copiilor prin implicarea directă și indirectă în aceste activități;

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018
"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

Pag 50

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE
Implicarea părinților în demersul educațional-terapeutic este o necesitate fundamentală pentru
dezvoltarea copilului cu tulburare din spectrul autist și cu sindrom Down. Participarea părinților la
activitățile extrașcolare a oferit șansa de a observa efectul pozitiv al mediului și al programului structurat în
mod constant, prin colaborarea strânsă între profesor și părinte, informațiile legate de structurarea mediului
fizic, a programului zilnic și a sarcinilor fiind preluate de către părinți și implementate în activitățile
casnice, joc și timp liber al copiilor.
CȘEI Satu Mare a derulat o mulțime de activități prin colaborare interșcolară cu parteneri din școlile
de masă, fundații și asociații, precum si cu SPAS în baza unor convenții scrise de colaborare.
În urma colaborării cu elevii unităților de învățământ partenere, s-au realizat o serie de materiale
care au fost valorificate la pavoazarea claselor și la decorarea coridoarelor în funcție de eveniment și
anotimp. S-au legat prietenii între copii și s-au oferit cadouri-dulciuri, rechizite, jucării.
A nu profita de aportul formativ- educativ al activităţilor în parteneriat înseamnă a refuza dreptul
copiilor de a învăţa să comunice deschis , de a avea puterea să recunoască atunci când au nevoie
de ajutor , înseamnă a-i lipsi de capacitatea de a fi toleranţi , însuşire necesară în societatea noastră.
Activitățile extracurriculare și extrașcolare

din

anul școlar 2017 – 2018 au pus în valoare

responsabilitatea individuală și în grup, socializarea, autocontrolul, realizarea de sine prin conformism și
independență. Au avut un caracter atractiv, elevii participând într-o atmosferă de voie bună și optimism, cu
însuflețire și dăruire la aceste activități. În urma fiecărei activităţi cadrele didactice şi-au împărtăşit
experienţele trăite, proiectând soluţii pentru problemele ivite.
Dificultățile întâmpinate s-au datorat următorilor factori:
-organizarea și derularea diferențiată a activităților extrașcolare și extracurriculare în funcție de tipul
de deficiență și tulburările asociate ale copiilor (deficiență mintală severă, profundă; tulburare din spectrul
autist, sindrom Down );
-prestarea serviciilor educaționale în 8 clădiri, respectiv 4 orașe (Satu Mare, Carei, Negrești-Oaș,
Livada) pretinde un efort susținut din partea cadrelor didactice în vederea derulării optime a concursurilor
școlare;
-mediul familial precar și gradul scăzut de implicare a părinților, în cazul copiilor cu deficiență
mintală;
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Privind aspectele prezentate, un real sprijin ne-au oferit asociațiile părinților- Asociația “Sfântul
Benedict” pentru Autiști Satu Mare, Asociația Langdon Down Transilvania, ei implicându-se în realizarea
activităților atât prin organizare cât și financiar.

Situția școlară a elevilor la sfârșitul anului școlar 2017-2018
Grădinița

Clasele
pregătitoare

I.-IV.

V. VIII.

IX.-X.

Total

Severi

Penetenciar

Clase/

Clase/

Clase/

Clase/

Clase/

Clase/

I.-

V.-

elevi

elevi

elevi

elevi

elevi

elevi

V.

VIII.

5

5

5 / 33

2 / 14

12 / 82

15 / 125

39 /

5 / 31

285

Total

295

Structura grupelor/claselor privind tipurile de deficiență (DM, TSA,sindrom Down)
Grupele/clasele de copii cu

Grupele/clasele de copii cu

Grupele/clasele de copii cu

deficiență mintală

TSA

sindrom Down

20

16

3

Distribuția grupelor privind localitatea în care se desfășoară activitatea
Satu Mare

Carei

Negrești-Oaș

Livada

28

9

1

1

Structura grupelor/claselor privind limba de predare
Secția română

Secția maghiară

27

12
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Învățământul particular
În unitățile de învățământ particular din județul Satu Mare, în anul școlar 2017-2018 au fost înscriși la nivel
preșcolar, liceal și postliceal un număr de 636 de elevi.Raportat la anul școlar 2016-2017, când existau 529
elevi s-a constatat o creștere semnificativă, cu precădere la nivel postliceal..
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Integrarea europeană, relaţii internaţionale, programe de
cooperare internaţională
În anul școlar 2017-2018, un număr de 5 unități de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare au
desfășurat acțiuni în cadrul a 7 proiecte de parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune
practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Valoarea totală a acestor proiecte a fost de 156.735
Euro.
Nr. Nr. proiect

Unitatea școlară

Titlul proiectului

valoare

1

2017-1-CZ01-KA219035462_2

Școala Gimnazială
Dr. Vasile Lucaciu
Satu Mare

Geheimnisse und
Wunder der Natur

24960.00

2

2017-1-EE01-KA219034890_2

Liceul Teoretic
German Johann
Ettinger Satu Mare

For Equal Chances

21000.00

3

2017-1-ES01-KA219038115_2

Școala Gimnazială
Grigore Moisil
Satu Mare

I am I; YOU are YOU;
but YOU and I are "WE"

29480.00

4

2017-1-ES01-KA219038306_5

Liceul Teoretic
German Johann
Ettinger Satu Mare

UniDiversity

14595.00

5

2017-1-IT02-KA219036565_6

Grădinița cu
Program Prelungit
Nr. 33 Satu Mare

West Est: Sharing
Musical Identities
Learning Europe

18820.00

6

2017-1-RO01-KA219037375_1

Liceul Teologic
Ortodox Nicolae
Steinhardt Satu
Mare

Democracy Lessons :
Let's debate like in the
European Parliament

30200.00

7

2017-1-TR01-KA219045540_2

Liceul Teoretic
German Johann
Ettinger Satu Mare

My Art and Me

17680.00
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Consilierea şcolară.
Activitatea C.J.R.A.E/C.M.B.R.A.E. și C.J.A.P.P.
Compartiment profesori consilieri:
1. Activitatea de consiliere
Tabel 1. Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Număr beneficiari ai activităţii cabinetelor de asistenţă psihopedagogică
Elevi
Părinţi
Profesori

Consiliere individuală (număr de persoane
distincte care au beneficiat de consiliere)

Consiliere de grup în cabinet

9392
Nr. grupuri
2103

3020
Nr. elevi
6922

Nr. grupuri
2834

3859
Nr. părinţi
2834

Număr total activităţi
Consiliere de grup la clasă

5849

Nr. grupuri
474

Nr. profesori
1643

Tematica abordată:
Autocunoaştere şi dezvoltare personală, rezolvarea
conflictelor, metode şi stiluri de învăţare, managementul
stresului, prevenirea dependenţei de calculator, prevenirea
consumului de tutun, alcool și droguri, comunicare şi abilităţi
sociale, gestionarea emoţiilor, orientare profesională
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Tabel 2. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă înregistrată
Nivelul unităţii de învăţământ:

Cazuistica*
1 probleme emoţionale
2 probleme comportamentale
3 probleme de adaptare
1 probleme comportamentale
2 probleme emoţionale
3 dificultăţi de învăţare
1 dezvoltare personală
2 probleme comportamentale
3 orientare vocaţională

Grădinițe

Şcoli
Licee/ colegii

Tabel 3. Activităţi de consiliere individuală

Activităţi desfăşurate conform Registrului
de activităţi din cabinetul de asistenţă
psihopedagogică (problematica)
1. Autocunoaştere
2. Comunicare și abilități sociale
3. Managementul informațiilor și învățării

ELEVI (în cabinet)
Nr. elevilor consiliaţi
individual
1841
3053
1815

Indicatori de performanţă
Beneficiari
PĂRINŢI (în cabinet)
PROFESORI (în cabinet)
Nr. părinţi consiliaţi
Nr. profesori consiliaţi
individual
individual
324
405
1457
1734
637
1040
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4. Planificarea și dezvoltarea carierei
5. Stilul de viață sănătos

2047
636

406
196

428
252

Tabel 4. Consiliere de grup la clasă
Tematica abordată

Număr total activităţi

Număr total beneficiari

1109
1667
799
1496
778

17667
22403
12709
22903
12307

1. Autocunoaştere
2. Comunicare și abilități sociale
3. Managementul informațiilor și învățării
4. Planificarea și dezvoltarea carierei
5. Stilul de viață sănătos
Tabel 5. Copii cu CES (cu diagnostic)

Nr. cazuri inregistrate în unitatile şcolare

Nr. copii aflaţi în proces de consiliere la nivelul cabinetelor
sau care au parcurs un program de consiliere in cadrul
cabinetelor de asistenţă psihopedagogică

388

163

Tabel 6 Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate
Nr. cazuri în unitătile şcolare
Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
858
44
Tabel 7

Copii în risc de abandon școlar
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Nr. cazuri în unităţile şcolare
92

Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică
59

Tabel 8. Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară
Număr cazuri de agresivitate/violenţă identificate în unitatea școlară

642
718

Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor identificaţi având
comportamente violente)
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

1330
344
599

Tabel 9. Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale
Număr subiecţi consiliaţi individual
Număr activităţi de informare, prevenire

307
391

Compartiment profesori logopezi:
Examinati

Cab.1A

Depistati

Luati in corectare

Corectati

Retrasi

Ameliorati

Scolari

Prescolari

Total

Scolari

Prescolari

Total

Scolari

Prescolari

Total

Scolari

Prescolari

Total

Scolari

Prescolari

Total

Scolari

Prescolari

Total

416

331

747

60

35

95

35

15

50

1

0

1

0

0

0

8

4

12
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Cab.1B

201

131

332

27

33

60

11

6

17

0

1

1

0

0

0

Cab.2

386

286

672

41

Cab.3

418

399

817

97

Cab.4

335

281

616

Cab.5

385

315

Cab.6

423

Cab.7

278

Cab. 8

7

3

10

44

85

17

28

45

1

2

3

0

0

92

189

30

10

40

0

0

0

0

0

0

7

11

18

0

30

10

40

44

65

109

15

35

50

1

0

1

0

0

0

10

20

30

700

45

65

110

15

42

57

1

5

6

0

0

0

10

25

35

340

763

94

63

157

38

8

46

3

0

402

680

32

38

70

32

13

45

2

0

3

0

0

0

17

8

25

2

0

0

0

5

6

11

304

441

750

45

89

134

20

26

46

1

2

3

0

0

0

4

5

9

Cab.9

353

218

571

24

51

75

24

36

60

5

2

7

0

0

0

19

34

53

Total
general

3499

3144

6648

509

575

1084

237

219

456

15

12

27

0

0

0

117

126

243

Compartiment Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) şi Comisia de
Orientare Şcolară şi Profesională (COSP)
Nr. total
cereri
înregistrate
la SEOSP
471

Nr. total
copii/elevi
evaluaţi în
SEOSP
471

Total
certificate
emise
cu
fără
CES CES
417

Nr. total de copii/elevi care au obținut certificate de
orientare şcolară şi profesională
Școala de masă

Şcoala specială

260
dintre care,

104
dintre care,

1

Spital

Total
certificate
emise

Nr. cereri care nu
s-au soluţionat
prin emiterea
certificatelor de
orientare şcolară
şi profesională
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cu servicii
educaţionale
de sprijin

şcolarizati la
domiciliu

scolarizaţi la
domiciliu

111

21

11

0

418

45*
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Activitatea Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare
Activităţile de formare continuă, metodice, culturale şi ştiinţifice pe care şi le-a propus Casa
Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare în anul şcolar 2017–2018, au fost proiectate pentru a asigura
formarea cadrelor didactice în vederea promovării unui învăţământ de calitate. Casa Corpului Didactic
„Dariu Pop” Satu Mare asigură un cadru şi un mediu profesional favorabil dezvoltării personale şi
profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar.
Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 a fost conceput în concordanţă cu: direcţiile
strategice ale Ministerului Educaţiei Naţionale; strategia managerială al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Satu Mare pentru anul şcolar 2017-2018; Planul de Dezvoltare Instituţională al Casei Corpului Didactic
„Dariu Pop” Satu Mare, urmărindu-se constituirea unui sistem funcţional de formare continuă a
personalului didactic şi corelarea formării iniţiale cu formarea continuă. În elaborarea obiectivelor s-a ţinut
cont de: propunerile cadrelor didactice, ale profesorilor metodişti, ale inspectorilor de specialitate de la IŞJ
Satu Mare şi ca urmare a rezultatelor inspecţiilor şcolare efectuate, a consfătuirilor, a cercurilor pedagogice,
a întâlnirilor dintre profesorii metodişti şi cadrele didactice din unităţile şcolare, a chestionarelor aplicate, a
discuţiilor cu responsabilii cu formarea continuă din şcoli etc.
Obiectivele generale: ale Casei Corpului Didactic „Dariu Pop” Satu Mare pentru anul şcolar 2017-2018 au
fost elaborate în conformitate cu documentele enumerate mai sus şi în strânsă legătură cu nevoile de
dezvoltare profesională identificate de cadrele didactice, vizând:
OG1. Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ca instituţie fundamentală în promovarea, susţinerea,
stimularea şi încurajarea inovării pedagogice prin asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală
şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
OG2. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale.
OG3. Optimizarea managementului instituţional şi informaţional.
OG4. Iniţierea şi implementarea unor proiecte instituţionale.
OG5. Dezvoltarea reţelei de CDI-uri din judeţ.
Considerăm că programele realizate pe parcursul anului școlar 2017-2018 și activitățile culturale și
metodice organizate de CCD Satu Mare au corespuns standardelor de calitate, au atins obiectivele propuse
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în Planul managerial şi au avut impactul corespunzător pentru ameliorarea şi modernizarea practicilor
pedagogice ale beneficiarilor.
În anul școlar 2017 – 2018 s-au derulat 39 de programe din Oferta de formare propusă și avizată de
MEN, în creștere față de anul precedent când s-au derulat 35, fiind organizate 68 de grupe, față de 59 în anul
precedent, cu 1804 cursanţi, în comparație cu 1379 în anul precedent.
Dintre acestea: 5 programe dintre cele derulate au fost acreditate de MEN, purtătoare de CPT,
organizate în 15 grupe, cu 356 de cursanţi, iar celelalte 34 de programe au fost avizate de MEN în Oferta
pentru anul supus analizei, organizate în 53 de grupe, cu 1448 de cursanţi (1175 în anul precedent), pe
diferite teme şi domenii de activitate.
A fost transmisă documentaţia pentru 1 program de formare propus spre acreditare la MEN, care a
fost acreditat și s-au derulat două grupe de formare.
De asemenea, s-a organizat în colaborare cu Biroul Județean al Arhivelor Naționale, un stagiu scurt
de instruire, destinat responsabililor de arhivă din unitățile școlare, la care au participat 158 de persoane,
organizate în 4 grupe.
Având în vedere cele evidenţiate, considerăm că OG1: consolidarea rolului CCD ca instituţie
fundamentală în promovarea, susţinerea, stimularea şi încurajarea inovării pedagogice prin asigurarea
cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar, a fost realizat.
Au fost organizate un număr de 14 activităţi metodico-ştiinţifice cu tematică diversă, la care au
participat un număr de 3998 de beneficiari (direcţi şi indirecţi), cadre didactice, personal de îndrumare şi
control, personal didactic auxiliar, elevi și părinți, atât din mediul urban cât şi din mediul rural. Astfel,
reiese că a fost îndeplinit şi OG2: creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale.
Fluxul informaţional a fost asigurat atât prin intermediul mijloacelor electronice (forum IȘJ, site,
poșta electronică), tradiţionale, prin întrunirile organizate cu RFC, cu directorii, cu personalul didactic
auxiliar, cât şi prin media, astfel că a fost realizat şi OG3: optimizarea managementului instituţional şi
informaţional.
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În anul școlar 2017-2018 a existat o colaborare fructuoasă cu specialişti din instituţiile de
învăţământ superior (Universitatea „Babes-Bolyai” - extensia Satu Mare, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” – filiala Satu Mare, Universitatea Tehnică din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
ONG-uri (Asociaţia Română a Profesorilor de Franceză - parteneriat), edituri (Sigma, Corint), alte CCD din
ţară (CCD Maramureş, CCD Brăila, CCD Bacău), instituţii de cultură (Biblioteca Judeţeană Satu Mare,
Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Biblioteca „Zaharia Boiu” Sighișoara, Muzeul Județean
de Istorie, Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale), școli din județ și din țară.
Astfel că OG4: iniţierea şi implementarea unor proiecte instituţionale, a fost realizat.
Reţeaua centrelor de documentare și informare din judeţ, conform monitorizărilor şi rapoartelor, a
fost proiectată să cuprindă un număr de 36 de CDI, dintre care 23 sunt funcţionale, 8 sunt parţial
funcţionale (funcţionează în regim de bibliotecă), 5 nefuncţionale (datorită lipsei clădirilor pentru şcoală, a
deficienţei spaţiilor şi resurselor pentru dotare). Ca urmare a faptului că încadrarea a fost făcută cu profesori
fără normă, adică pe bază de voluntariat, documentele aferente activității trecute și curente în unele cazuri
au fost parțial întocmite, deși din discuțiile cu responsabilii CDI-ului sau/ și conducerea școlilor, a reieșit
faptul că în aceste locații se desfășoară activități specifice CDI. Menţionăm că aceste cadre didactice care
asigură funcţionarea CDI, ca de altfel şi responsabilii cu formarea continuă, deşi derulează o activitate
intensă şi au responsabilităţi, inclusiv de gestiune, nu beneficiază de nicio formă de stimulare, retribuire sau
recunoaştere a activităţii.
Datorită activităţilor derulate cu personalul care asigură funcţionarea centrelor de documentare şi
informare, precum şi cu personalul de conducere din unităţile şcolare în care funcţionează CDI, a crescut
numărul de posturi de profesori documentarişti, astfel că în anul școlar 2017-2018 au funcţionat un număr
de 9 CDI cu personal calificat, care ocupă postul de profesor documentarist titular. Au fost normate 10
posturi de profesori documentarişti, unul fiind ocupat în acest an şcolar în urma concursului național de
titularizare 2017. Încadrarea acestora pe grade didactice se prezintă astfel: 4 prof. documentariști cu gradul
didactic I (din care 2 au titlul științific de doctor), 4 cadre didactice cu definitivat (înscriși la gradul II). Un
singur post, care necesită predare în limba maghiară a rămas neocupat.

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE
RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, 2017-2018
"Viziunea însoțită de acțiune poate schimba lumea!"

Pag 63

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN
SATU MARE

Serviciul informatizare
a desfășurat activități curente de asigurare a transmiterii fluxului informațional între compartimentele MEN
și ISJ (preluarea documentelor și a informațiilor comunicate prin serverul ftp MEN, canalul securizat de
comunicații al CNEE, respectiv forumul SEI), între ISJ și unitățile școlare din județ (administrarea
forumului ISJ), postarea informațiilor de interes public și administrarea site-ului ISJ, administrarea
adreselor de mail instituționale.
În perioada 15.09 – 6.11 2017, au fost introduse în aplicația informatică dedicată, cererile eligibile pentru
obținerea ajutorului financiar în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”.La nivelul
județului Satu Mare au fost depuse un număr de 309 cereri eligibile. Conform Notei de aprobare nr.
764/AOB/30.10.2017, toți solicitanții eligibili din județ au fost beneficiari.
Serviciul informatizare, a coordonat la nivel județean activitățile specifice desfășurate prin intermediul
aplicației SIIIR: Actualizarea rețelei școlare, generarea formațiunilor de studiu, inmatricularea elevilor,
asocierea elevilor la formațiunilor de studiu, completarea atributelor elevilor, realizarea raportarilor din
modulul Date statistice SC 0 și Cost standard și corelarea datelor cu numarul de elevi din SIIIR.
Conform calendarelor și metodologiilor specifice a coordonat înscrierea în SIIIR a copiilor în învățământul
primar (clasa pregătitoare) și preșcolar.
Conform calendarului aprobat prin OMEN nr. 4787 din 30.08.2017, în perioada 7.05-24.05.2018 s-a
desfășurat Evaluarea națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. În calitate de responsabil cu
activitatea de comunicații virtuale la nivelul ISJ, conform Procedurii nr. 954 din 21.03.2016 privind
transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluările Naționale la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a
VI-a, consilierul serviciului informatizare din cadrul ISJ Satu Mare a întocmit în aplicația specifică AUSI,
baza de date cuprinzând persoanele de contact din unitățile de învățământ responsabile cu descarcarea
subiectelor, a centralizat declarațiile și angajamentele de confidențialitate ale acestora, a realizat instruirea
acestora și a coordonat activitățile de simulare tehnica, respectiv de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte
în fiecare zi de probă, oferind suport tehnic, acolo unde a fost cazul.
În cadrul programului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de
calculatoare Euro 200, în perioada 19-31.05.2018, serviciul informatizare a coordonat introducerea în
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aplicația informatică dedicată a cererilor eligibile pentru obținerea ajutorului financiar, verificarea
eventualelor erori și afișarea listei beneficiarilor acestui program. La nivelul județului Satu Mare au fost un
număr de 33de solicitanți eligibili, toți fiind beneficiari conform OMEN 4031/8.06.2018. Datorită
întârzierii, la nivel național, a procesului de tipărire a bonurilor valorice, calendarul achizițiilor a fost
modificat, perioada introducerii achizițiilor în aplicația informatică fiind 18.09.2018 – 15.11.2018.
Prin serviciul informatizare al ISJ Satu Mare, pe parcursul desfășurării Evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, respectiv a examenului de Bacalaureat național sesiunile iunie-iulie, respectiv
august-septembrie ,s-au realizat următoarele activități:
-

Configurarea centrelor de examen, a centrelor zonale de evaluare, a arondarilor și a conturilor de
utilizator la nivelul aplicației informatice și comunicarea acestora persoanelor responsabile;

-

Coordonarea înscrierii corecte și complete a candidaților în aplicația informatică;

-

Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte
pentru Evaluarea națională la finalul clasei a VIII-a, a bazei de date cupersoanele de contact din
centrele de examen în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a angajamentelor de
confidențialitate;

-

Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte
pentru examenul de bacalaureat național 2018, a bazei de date cu persoanele de contact din unitățile
de învățământ, pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și din centrele de
examen, pentru probele scrise, în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a angajamentelor de
confidențialitate;

-

Instruirea persoanelor de contact și a secretarilor comisiilor din centrele de examen și din centrele
zonale de evaluare;

-

Coordonarea simulărilor tehnice și a activităților de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte în
fiecare zi de probă și oferirea suportului tehnic acolo unde a fost cazul;

-

Coordonarea activităților de introducere a rezultatelor în aplicația informatică;

-

Listarea cataloagelor pentru județul sursă;

-

Asigurarea și centralizarea raportărilor statistice în timpul probelor și după afișarea rezultatelor;

-

Verificarea corectitudinii marcării în aplicație a contestațiilor.
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De asemenea pe parcursul desfășurării concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate în învățământul preuniversitar din 11.07.2018 și a examenului național de definitivare în
învățământ din 17.07.2018, prin serviciul informatizare s-au realizat următoarele activități:
-

Întocmirea, conform Manualului de proceduri privind transferul/preluarea arhivelor cu subiecte
pentru concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
învățământul preuniversitar din 11.07.2018 și a examenului național de definitivare în învățământ
din 17.07.2018, a bazei de date cu persoanele de contact din centrele de concurs/centrul de examen,
în aplicația AUSI, centralizarea declarațiilor și a angajamentelor de confidențialitate;

-

Instruirea persoanelor de contact;

-

Coordonarea simulărilor tehnice și a activităților de transfer/preluare a arhivelor cu subiecte în
fiecare zi de probă și oferirea suportului tehnic acolo unde a fost cazul.

Biroul salarizare normare
În anul școlar 2017-2018 numărul total de posturi din sistemul de învățământ preuniversitar din
județul Satu Mare a fost de 5447, la care s-au adăugat 195 posturi în învățământul special, respectiv 108
posturi cu finanțare MEN. Astfel pe un total de 5756 de posturi din județul Satu Mare au fost încadrate
5743 persoane.
Un număr de 52588 de elevi din care învățământul preuniversitar 52255 si învățământ special 333,
au frecventat un număr de 129 unități cu personalitate juridică.
Dintr-un număr de 134 unități de învățământ cu p.j.din care 129 învățământul preuniversitar 43 au
grad de acoperire de 100% pe cost standard, 61 intre 0.99-0.80% respectiv 25 intre 0.80-0.50 %, judetul
Satu Mare avand la 01.01.2018 un grad de acoperire de 0.85%.
Compartimentul salarizare prin activitatea sa oferă o evidență clară și la zi a :
-încadrării personalului din Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și din județ;
-drepturilor salariale prin intocmirea statelor de plată;
-prezeței pe baza foii colective de evidență;
-concediilor de odihnă pentru angajații instituției;
-gradațiilor de merit pentru unitățile de invățământ.
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De asemenea consilierul normare-salarizare din cadrul ISJ Satu Mare a verificat și aprobat lunar prin
intermediul platformei naționale Edusal, statele de personal urmărind calculul corect al drepturilor salariale,
legalitatea acordării drepturilor salariale, încadrarea unităților in coordonatele instituționale.

Biroul rețea școlară
Reţeaua şcolară a judeţului Satu Mare în anul şcolar 2017-2018 a fost alcătuită din:
129 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, din care 63 în mediul urban şi 66 în mediul
rural;
159 de structuri şcolare arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, din care 37 în
mediul urban şi 122 în mediul rural;
5 unităţi conexe cu 6 structuri conexe arondate;
6 unităţi de învăţământ particular;
Unităţi cu personalitate juridică de stat

Unități de învățământ particular
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Din cele 6 unități de învățământ particular, 5 unități sunt în mediul urban și o unitate în mediul rural.
La nivelul reţelei şcolare, față de anul școlar 2016-2017 au intervenit modificări, urmare a reorganizării
rețelei școlare. S-au desființat două unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, respectiv Școala
Gimnazială “Soltesz Janos” Ambud și Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Satu Mare, devenind structuri
școlare arondate altor unități de învățământ cu personalitate juridică. Reorganizarea rețelei școlare s-a făcut
și la nivelul unităţilor de învăţământ arondate, astfel, ca urmare a scăderii efectivelor de elevi s-au desfiinţat
5 grădiniţe cu program normal (Grădinița cu Program Normal Solduba, Grădinița cu Program Normal
Cionchești, Grădinița cu Program Normal Cuța, Grădinița cu Program Normal Soconzel și Grădinița cu
Program Normal Portița) şi o școală primară (Școala Primară Tarna Mare nr.2). De asemenea s-a comasat
ciclul primar de la Școala Gimnazială Decebal la unitatea de învățământ cu personalitate juridică Școala
Gimnazială Vetiș.
Reţeaua de învăţământ– clase existente

Cuprinderea şcolară în toate nivelurile de învăţământ
În judeţul Satu Mare, în anul şcolar 2017-2018, numărul elevilor care au studiat în învăţământul
preuniversitar de stat, la nivel preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal a fost de 53,009
elevi din care 32,725 în mediul urban 20,284 în mediul rural. Cea mai mare pondere de cuprindere într-o
formă de învăţământ preuniversitar se constată în mediul urban 61,73 % , în mediul rural ponderea fiind de
38,27 %.
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Situaţia pe cicluri de învăţământ
Din cei 53,009 de elevi din învățământul preuniversitar de stat, 19,84 % sunt cuprinşi în învăţământul
preşcolar, 31,51 % în învăţământul primar, 24,54 % în învăţământul gimnazial, 17,52 % în învăţământul
liceal, 4,21 % în învăţământul profesional şi 2,38 % în învăţământul postliceal.
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Raportat la mediile de rezidență, în anul școlar 2017-2018, se constată o creștere a efectivelor în mediul
urban și o scădere în mediul rural.

Inspector școlar general,
Călin DURLA
Inspector școlar general adjunct,
KALLOS Zoltan
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