
Stimata doamna,

Urmare adresei Dumneavoastra nr. 15471/2020 cu privire la
rezultatele obtinute de elevii din judetul Maramures la examenul de
evaluare nationata, va transmitem 0 informare legata de acest subiect,
in urma analizarii acestei probleme cu toti factorii implicati in realizarea
unui Tnvatamant de calitate in judetul Maramures.

Avand in vedere rezultatele obt^nute de catre elevii din judet;ul
Maramure la examenul de Evaluare Nat;ionala in anul colar 2019-
2020, in urma analizei raspunsurilor i a documentelor transmise de
ISJ Maramure, a rapoartelor/proceselor - verbale ARACIP in unele
unita^i de Tnvat;amant din jude^, va transmitem masurile dispuse la
nivelul Inspectorat^ ui colar Jude^ean, pentru Tmbunata^irea
performant;elor colare ale elevilor din jude^ul Maramure, care vor
sus^ine examenul de Evaluare Nat^onala in anul colar 2020-2021

Dupa 0 analiza obiectiva a rezultatelor ob^inute de catre elevii din
jude^ul Maramure la Examenul Na^ional de Evaluare Na^ionala, s-a
constatat ca discrepantele de rezultate Tntre rural si urban persista i,
pentru a fi reduse diferentele, sunt necesare atat demersuri de
crestere a calitatii educatiei in scolile rurale, precum si proiecte de
sustinere a cresterii nivelului de educatie/stocului de educatie Tn
cornunitatile rurale.

in acest sens ISJ Maramures propune tuturor unita^ilor de
invat;amant din judet;, masuri de interven^ rapide:

— existen^a, In fiecare unitate colara de nivel gimnazial, a unui
program de pregatire suplimentara, conform unui orar stabilit,
evaluarea periodica/sumativa realizandu-se prin aplicarea
itemilor specifici Evaluarii Nationale la sfarsitul fiecarei unitati de
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Tnvatare elevilor, conform noilor structuri de subiecte propuse de
CPEECN;

-realizarea unor teme diferent;iate cu elevii la clase, t;inandu-se
cont de particularitatjile de dezvoltare psiho-individuala a fiecarui
elev;

-continuarea lucrului pe grupe in cadrul managementului daselor
de elevi;

-compatibilizarea tuturor programelor colare la structura/modelul
testelor cerute;

-realizarea unor cursuri de formare pe didactica specialita^ii, in
vederea   creterii   competent;ei cadrelor   didactice  de  a
operatjionaliza cu forme variate i metode active de proiectare,
predare, evaluare, specifice disciplinelor de tnva^amant;

-asigurarea unei minime transparen^e Tn analiza colectiva a
rezultatelor  la nivelul clasei de elevi, pentru eficientizarea
educaCionala;

-Tncurajarea/sprijinirea asocia^iilor de elevi si   parinti pentru o
implicare activa in toate etapele procesului educational, ca primi

i secundari beneficiari;
in vederea Tmbunatat;irii performant;elor colare ale elevilor de clasa

a VHI-a, care vor sustjine examenul de Evaluare Nafionala Tn anul
colar 2020-2021, la nivelul ISJ Maramure au fost stabilite urmatoare

objective care vor fi urmarite prin inspecCia colara:
-eficientizarea actului de predare-Tnvatare-evaluare prin folosirea

resurselor procedurale i materiale, a metodelor interactive in
secventele lectiilor;

-implementarea corecta /parcurgerea eficienta a curriculumului
national, la nivelul tuturor unitat;ilor de Tnva^amant;

-monitorizarea activitatjilor  de pregatire i consiliere fa^a Tn fata
sau  on-line,  pentru  examenele  nat;ionale i  respectarea
legislatiei referitoare  la aplicarea  prevederilor  stabilite de
autoritatile/institupe competente privind masurile de prevenire

i combatere a SARS-Cov-2;
-proiectarea activitatilor suport pentru Tnvatarea Tn mediul on-line

i a instrumentelor de evaluare aplicabile on-line, din perspectiva
principiilor de proiectare didactica;

-utilizarea de resurse educationale deschise, aplicat;ii on-line,
crearea  i  sust;inerea  sesiunilor  de Tnvatare pe platforme
educationale;

-organizarea si desfaurarea activita^ilor didactice, curriculare i
extracurriculare Tn mediul colar, extracolar i on-line;

-utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor on
line;



-realizarea i aplicarea unor instrumente de evaluare a activitatii
on-line, valorizarea rezultatelor evaluarii i oferirea de feedback
elevilor.

-utilizarea metodelor didactice moderne in predare-inva^are;

-asigurarea caracterului practic-aplicativ al cunotint;elor;
-orientarea   procesului   educa^ional   catre   dezvoltarea

competent;elor specifice;
-utilizarea unor mijloace si metode moderne de predare, adecvate

continuturilor;
De asemenea, Tn Graficul unic al actiunilor de Tndrumare si control

al ISJ MM, pentru anul colar 2020-2021, au fost propuse inspec^
tematice i de specialitate care vizeaza :
-analizarea pertinenta a rezultatelor obt;inute de catre elevi la
examenele nat;ionale cu intocmirea unui plan de masuri, cuprinzand
activita^i de consiliere, monitorizare, control i remediere, cu scopul
ameliorarii rezultatelor elevilor la examenele natjionale; vizate sunt
unita^i colare din judet care au Tnregistrat rezultate colare sub media
pe judet; la examenul de Evaluare Nat^onala;
-acordarea de sprijin suplimentar directorilor unitat^lor de invat;amant
pentru rezolvarea deficien^elor manageriale care au condus la
obt^nerea rezultatelor slabe la Evaluarea Nat^onala; In acest sens se
vor organiza cercurile pedagogice ale directorilor pe zone geografice,
pe grupe mici, cu prezentarea unor exemple de buna practica,
oferindu-se consultant^ juridica echipelor manageriale, Tn situatii
dificile. La aceste Tntalniri, vor fi diseminate noutati legislative, vor fi
prezentate situatii concrete din scoli si vor avea loc sedinte de
consiliere a echipelor manageriale, Tn parteneriat cu factorii de decizie
locali, Tn vederea implementarii politicilor educationale nationale;
-prevenirea i reducerea absenteismului i a abandonului colar,
precum i a fenomenului de violent;a colara;
-utilizarea unui demers educational formal, nonformal, informal
corespunzator cadrului de consiliere, orientare colara si profesionala,
de asisten^a psihopedagogica, de informare si comunicare;
-facilitarea accesului cadrelor didactice la cursuri de formare continua
atat Tn domeniul didacticii, cat si Tn eel al managementului educational,
Tn directa relatie cu competentele cheie;
-proiectarea activita^ilor suport pentru Tnva^area Tn mediul on-line i a
instrumentelor  de  evaluare  aplicabile on-line,  din  perspectiva
principiilor de proiectare didactica;
-utilizarea de resurse educat;ionale deschise, aplicat;ii on-line, crearea

i sus^inerea sesiunilor de Tnva^are, pe platforme educat;ionale;
-organizarea si  desfaurarea activitat;ilor  didactice, curriculare i
extracurriculare Tn mediul colar, extracolar i on-line;
- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor on-line;



-Tmbunatat;irea  relat;iei coala - familie, implicarea  parint;ilor  Tn
activitat;ile educat;ionale destinate elevilor.

La Tnceputul anului colar 2020-2021, fiecare inspector colar,
responsabil de zona, a efectuat inspec^ tematice, prin care a fost
verificata starea unita^iior unitatilor de Tnvatamant din judetul
Maramures, din perspectiva pregatirii acestora pentru organizarea
Tnceperii anului colar.

A fost verificat gradul de indeplinire a atribut;iilor ce revin
autoritat;ilor administra^e! publice locale privind dotarea unita^ilor de
Tnvat;amant, plata navetei cadrelor didactice, asigurarea transportului
Scolar, plata burselor pentru elevi, verificarea existen^ei autorizat;iilor
sanitare i PSI, utilizarea i pastrarea in condp normale de
functjionare a tuturor spatjiilor unitat;ii colare, asigurarea masurilor de
prevenire i combatere a Tmbolnavirilor cu SARS-CoV-2.

in vederea sprijinirii elevilor din medii defavorizate precum i
familiilor acestora, s-a pastrat, in permanen^, legatura, cu asistent;ii
sociali din localitat;ile de domiciliu, pentru Tntocmirea actelor necesare
obt;inerii de burse sau alte ajutoare financiare.  . • . -      ^^

Compartimentul financiar-contabil al ISJMM colaboreaza, Tn
permanent^, cu serviciile de buget i execu^e bugetara din cadrul
UAT-urilor, pe linia asigurarii dotarilor unitat;ilor de Tnva^amant, atat
din finant;area pe cost standard/elev, cat i din finan^are
complementara, conform Legii Educat;iei Na^ionale.

Avand Tn vedere contextul epidemiologic actual i faptul ca, la
nivelul jude^ului Maramure, exista un numar mare de elevi navetiti,
s-au trimis adrese, prin care s-a solicitat sprijinul Institutjiei
Prefectului-Jud. Marramure, al Consiliului Jude^ean Maramure i al
tuturor UAT-urilor din judet;, Tn vederea punerii Tn aplicare a
dispozit;iilor Hotararii de Guvern nr. 435 din 28 mai 2020 i a adresei
MEC nr. 34010/31.08.2020, astfel meat to^i elevii din Tnva^amantul
preuniversitar din jude^ul Maramures, sa beneficieze de gratuitatea
serviciilor publice de transport i sa aiba acces la o educatie echitabila
si de calitate.

Avand Tn vedere recomandarile din partea ARACIP, privind
necesitatea luarii unor masuri pentru Tmbunata^irea performan^elor
colare ale elevilor, ISJ Maramure va monitoriza periodic unitat;ile de

Tnvat;amant, care colarizeaza elevi inclui Tn categoria de
vulnerabilitate educa^ionala, va face demersuri pentru a realiza
parteneriate Tntre unitat;i de Tnvatjamant , Tntre cadre didactice din
mediul urban i din eel rural, Ti va implica pe expert^ CJRAE
Maramures, Tn asigurarea consilierii s' orientarii elevilor cu rezultate
slabe la Tnva^atura.

Pentru sprijinirea si Tncurajarea elevilor Tn dezvoltarea individual^ si
Tn formarea unei atitudini pozitive fata de educatia pe care le-o



Prefect
Ungur Si

Cu stima,

furnizeaza scoala, ISJ Maramures ?i dorete ca to^i elevii din
invatamantul maramureean, indiferent de mediul din care provin
acetia, sa obtjina rezultate bune i foarte bune la examenele na^ionale

i sa beneficieze de cea mai buna educa^e, pentru a urma un traseu
educa^ional corect.

Institutia Prefectului -Judetul Maramures va urmarii ca
recomandarile transmise sa fie puse in practica pentru a se asigura un
invatamant de calitate la nivelul judetului.


