LICEUL TEORETIC
„EMIL RACOVIŢĂ”
BAIA MARE

Anexa 4

„Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training National
reference points”
(EQAVET-NRP-RO 2019)

Raport
privind organizarea și desfășurarea activității
SEMINAR INTERACTIV
,,Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă”
Rețeaua partenerială: R7- Industrie textilă şi pielărie
Unitate de învățământ organizatoare: Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”
Data:12.11.2019
Locul de desfășurare: Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă”
Număr de participanți: 38
Obiectivul/Scopul evenimentului:
- Promovarea activităţilor inovative - educaţia incluzivă
- Diseminarea bunelor practici în scopul asigurării climatului favorabil dezvoltării şi echilibrării
personalităţii elevilor cu CES
- Îmbunătățirea procesului de asigurare a calității educației
- Eficientizarea schimbului de bune practici şi a comunicării între școli în cadrul rețelei parteneriale
Agenda evenimentului:
9:00 - 9:30
Înregistrarea participanților
9:30 - 9:50
9:50 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 – 11:00
11:00 –11:30

Cuvânt de bun venit
 ,,Noi valorizăm fiecare persoană” - prof. Pop Mariana Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă” Baia Mare
 Şcoala incluzivă- un potenţial pentru măreţie! - prof.dr. ing. Ţuca
Mariana Silvia - Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu” Fălticeni
 ,,Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont ”– prof.
Monica Prelipcianu, Colegiul Tehnic ,,Maria Baiulescu” Brașov
Pauză de cafea


12:30 - 13:30

,,Formarea abilităţilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale” – prof.
Virdaru Zina, Liceul Tehnologic „Valeriu Braniște” Lugoj
 ,,Învăţământul de masă, o şcoală pentru toţi”, prof.dr.ing. Stamate
Iuliana, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Bucuresti
 ,,Modalităţi de integrare a elevilor cu CES în învăţământul de masă”,
prof. Cioltean Florentina - Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad
Dezbateri

13:30 - 14:00
14:00

Concluzii
Masa de prânz

11:30 - 11:50
11:50 - 12:10
12:10 - 12:30
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Descrierea evenimentului / Sinteze ale prezentărilor, discuțiilor și dezbaterilor
Activitatea s-a desfăşurat la Liceul Teoretic ,,Emil Racoviţă” Baia Mare, în data 12 noiembrie 2019,
începând cu ora 900.
Participanţi:








reprezentanti ai şcolii organizatoare;
reprezentanţi ai şcolilor membre în Reţeaua 7 – Industrie textilă şi pielărie ;
reprezentanţi ai ISJ Maramureş
reprezentanţi ai CJRAE Maramureş
reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri;
cadre didactice şi psihologi
părinţi şi elevi



reprezentanţi mass-media locală

D-na prof. Mariana Pop, directorul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare a adresat
invitaţilor cuvântul de bun venit, continuînd cu prezentarea şcolii şi vizitarea spaţiilor şcolare.
În cadrul seminarului au fost prezentate exemplele de bună practică privind integrarea elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă din fiecare unitate de învăţământ din cadrul
reţelei parteneriale.
Au susţinut prezentări: prof. Mariana Pop - directorul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Baia
Mare, prof. dr. ing. Mariana Silvia Ţuca - Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, prof. Monica
Prelipcianu - Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov, prof. Zina Virdaru - Liceul Tehnologic
„Valerius Branişte” Lugoj, prof. dr. ing. Iuliana Stamate - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”
Bucureşti şi prof. Florentina Cioltean - Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad.
Prin diversitatea temelor abordate s-au pus in evidență exemple de bune practici, de la
realizarea de curriculum adaptat nevoilor individuale ale elevilor cu CES, studii de caz, activități din
cadrul proiectelor extracurriculare și extrașcolare în care au fost implicați elevii cu nevoi speciale cu
scopul formării abilităților profesionale în vederea întegrării lor pe piața muncii și nu în ultimul rând
proiecte de tip Erasmus+ și Leonardo da Vinci, în care grupul țintă au fost elevii cu CES. Fiecare
activitate prezentată în cadrul seminarului a demonstrat posibilitatea de integrare a elevilor cu cerințe
educaționale speciale în învățământul de masă.
In intervenţia sa, d-nul Tănase Ion Filip, doctor în ştiinţe medicale şi psihologie, a apreciat
preocuparea cadrelor didactice în ceea ce priveşte utilizarea abordărilor pedagogice diferentiate, pentru
a răspunde nevoilor de învățare ale elevilor cu CES si integrarea cu succes a acestora în învăţământul
de masă.
Invitată să prezinte situaţia din perspectiva instituţiei pe care o conduce, prof. dr. Delia-Mariana
Ardelean, directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, a arătat celor
de faţă evoluţia copiilor şi tinerilor cu CES din judeţul Maramureş cu certificate de orientare şcolară şi
profesională integraţi în învăţământul de masă şi care urmează curriculumul şcolii de masă. Astfel, de
la 267 de copii înregistraţi în anul şcolar 2016-2017, 135 în 2017-2018 şi 366 în 2018-2019 s-a ajuns
ca, în acest an şcolar, să fie integraţi 481 de astfel de copii şi tineri.
De asemenea, prof. dr. Delia-Mariana Ardelean a subliniat faptul că „la Liceul Teoretic „Emil
Racoviţă” din Baia Mare se promovează exemple de bună practică în managementul educaţional, în
gestionarea eficientă a claselor de elevi de către profesori şi diriginiţi şi, mai mult decât atât, în
adaptarea tehnicilor şi mijloacelor de predare didactică în aşa fel încât învăţământul să fie unul atractiv
şi de calitate, iar elevilor să le placă şi mai mult”.
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Concluzii/ exemple de bună practică:
La final a avut loc o sesiune de dezbatere în care participanţii au concluzionat că seminarul a
oferit oportunitatea de a împărtăşi bunele practici cu privire la strategiile interactive folosite de cadrele
didactice în educarea, recuperarea și integrarea elevilor cu CES şi, de asemenea de a învăța lucruri noi
în abordarea învățământului integrat.
Propuneri de îmbunătățire a procesului de asigurare a calității:
Se recomandă ca exemplele prezentate- practicile de succes în educarea și integrarea elevilor cu
CES în învăţământul de masă - să fie valorificate şi să se generalizeze la nivelul întregii reţele
parteneriale
Întocmit,
Director,
prof. Pop Mariana
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