Raportul de Activitate CJE Sibiu
aprilie-iulie 2020

Cuprins

1. Viziunea, misiunea și structura CJE Sibiu
2. Structuri conexe CJE Sibiu
3. Ședințe de lucru CJE Sibiu
4. Burse în toată România!
5. Arta de a fi Împreună
6. Book of the Day
7. eduCARE
8. CȘE Junior
9. Activitate Social Media
10. Modificările Site-ului CJE Sibiu
11. Toolkit-urile CJE Sibiu
12. Adunările generale ale CJE Sibiu
13. Analiza SWOT asupra perioadei de raportare
14. Campanie pentru Digitalizarea Educației
15. Transportul elevilor
16. RISEJ
17. Legea nr. 194/2019 & EcoȘcoala ta!
18. Campanie Alegeri Locale

1. Viziunea, misiunea și structura CJE Sibiu
Elevii, văzuți sub unitatea Consiliului Elevilor, reprezintă principalul beneficiar al sistemului
de învățamânt, fiind considerați o forță în societate, ajutând la dezvoltarea acesteia prin cultură și
educație calitativă. Consililul Județean al Elevilor Sibiu este unica structură din județ care are
scopul de a apăra drepturile elevilor, coordonând activitatea consiliilor școlare ale elevilor,
asigurând un mediu benefic dezvoltării personale și profesionale a elevilor din instuțiile de
învățământ preuniversitar.
Consiliul Judeţean al Elevilor Sibiu este alcătuit, conform art. 23 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin OMECS nr.
3838/23.05.2016, din Adunarea generală, compusă din preşedinţii consiliilor școlare ale elevilor şi
condus de către Biroul executiv şi directorii departamentelor de nivel judeţean.

Structura Biroului executiv CJE Sibiu
Nume

Prenume

Unitate de învățământ

Funcție

Suciu

Șerban-Dumitru

CNOG Sibiu

Președinte

Gheorghe

Cristina-Maria

LTOG Sibiu

Secretar

Bîrză

Ana-Maria

CNSvB Sibiu

Vicepreședinte

Răduleț

Adriana

CNOG Sibiu

Vicepreședinte

Vincze

Iulia-Paula

CȘNG Mediaș

Vicepreședinte

Directorii de Departamente CJE Sibiu
Nume

Prenume

Unitate de învățământ

Funcție

Dinu

Mihail-Cristian

CNOG Sibiu

Director al Departamentului
de cultură, programe
școlare și viitor sustenabil

Cîrtog

Patricia-Maria

CNOG Sibiu

Director PR

Bozan

Cătălin

LTOG Sibiu

Director IT

Șișcu

Maria

CNOG Sibiu

Director al Departamentului
de voluntariat

Aldea

Andreea Maria

CNPAS Sibiu

Director al Departamentului
pentru învățământ
profesional, tehnic,
confesional și vocațional

În perioada de raportare, a avut loc o ieșire și o intrare în cadrul CJE Sibiu. Demisia Andrei
Cosma, Director al Departamentului de învățământ gimnazial și teoretic a lăsat o funcție vacantă
în cadrul structurii noastre. Intrarea este reprezentată de Maria Șișcu, Director al Departamentului
de voluntariat din data de 8 aprilie 2020.

2. Structuri conexe CJE Sibiu
Structurile conexe Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu sunt Biroul de Presă și
Programul de Voluntariat. Componența acestor echipe este prezentată în tabelele de mai jos. Cele
două echipe sunt reprezentate de Directorul PR și de Directorul Departamentului de voluntariat.

Biroul de Presă CJE Sibiu
Nume

Prenume

Unitate de învățământ

Funcție

Pașca

Alexandru-Nicolae

Liceul de Artă Sibiu

Graphic Designer

Vintilă

Ana-Maria

CNOG Sibiu

Graphic Designer

Ștefan

Elena-Laura

CNOG Sibiu

Redactor

Tacacsi

Amelia

LTOG Sibiu

Redactor

Luca

Adina Ioana

CNOG Sibiu

Fotograf

Marcu

Bogdan Ioan

CNOG Sibiu

Fotograf

Voluntarii CJE Sibiu
Nume

Prenume

Unitate de învățământ

Funcție

Mihu

Octavian-Petru

CNGL Sibiu

Voluntar

Drăghiciu

Alexandra

LTJL Tălmaciu

Voluntar

Secășan

Daria-Maria

CNGL Sibiu

Voluntar

Oniga

Ștefania

LTAS Mediaș

Voluntar

Szacaks

Silvia Natalia

LTAS Mediaș

Voluntar

Nonu

Narcisa Alexandra

LTAS Mediaș

Voluntar

Nonu

Alin-Ionuț

CȘNG Mediaș

Voluntar

Mija

Daniel

LTAS Mediaș

Voluntar

Săulescu

Angelina

CNOG Sibiu

Voluntar

Ciobanu

Florian-Daniel

LTJL Tălmaciu

Voluntar

Crețoiu

Sorin

CNOG Sibiu

Voluntar

Darie Comșa

Roxana

CNOG Sibiu

Voluntar

Adami

Andreea

CNSvB Sibiu

Voluntar

Nume

Prenume

Unitate de învățământ

Funcție

Cireașa

Alexandra

LTOG Sibiu

Voluntar

Mîndroiu

Amalia

Șc. Gimnazială “Ion
Luca Caragiale” Sibiu

Voluntar

Luntrașu

Cătălin

CNOG Sibiu

Voluntar

Dican

Anamaria

Școala Gimnazială “Ion
Luca Caragiale” Sibiu

Voluntar

Costeiu

Ștefania

LTCN Sibiu

Voluntar

Țăpurin

Alexandra

LTAI Sibiu

Voluntar

Doican

Cătălina

CNOG Sibiu

Voluntar

Cîndea

Raluca-Maria

CNOG Sibiu

Voluntar

Boieriu

Irina

CNSvB Sibiu

Voluntar

Berindei

Ștefan

CNOG Sibiu

Voluntar

Ivan

Lavinia Elena

LTJL Tălmaciu

Voluntar

Neagu

Elena

CNSvB Sibiu

Voluntar

Bratu

Cristina-Maria

CNOG Sibiu

Voluntar

Doloc

Vanessa Maria

CNOG Sibiu

Voluntar

Nițu

Daniela

CNOG Sibiu

Voluntar

Răbăgel

Adina-Melania

CNOG Sibiu

Voluntar

Chistol

Alexia

CNOG Sibiu

Voluntar

Feier

Andrei-Mihai

CADPB Sibiu

Voluntar

Troanca

Irina Maria

CNOG Sibiu

Voluntar

Tilihoi

Alissa

CNOG Sibiu

Voluntar

Rădulescu

David

CNOG Sibiu

Voluntar

Vanu

Cătălina

CNOG Sibiu

Voluntar

Roolaart

Chris Antony Frans

CNOG Sibiu

Voluntar

Sava

Alexia

CNOG Sibiu

Voluntar

3. Ședințe de lucru ale CJE Sibu
•
•
•
•
•
•
•

Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 04.04
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 07.04
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 24.04
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 11.05
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 18.05
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 08.06
Ședința online de lucru a Biroului executiv și a Directorilor de departamente din 05.07

Toate aceste ședințe au avut ca scop discutarea planului de acțiune pentru perioada
ulterioară. Printre subiectele discutate se numără campania „Burse în toată România”, legea nr.
194/2019, RISEJ 2020, campania Alegeri Locale, planificarea AG-urilor și planificarea viitoarelor
postări pe grupul de Facebook eduCARE- comunitatea elevilor, profesorilor & părinților din județul
Sibiu.

4. Burse în toată România!
Consiliul Județean al Elevilor din Sibiu a susținut campania “Burse în toată România!”,
demarată de Consiliul Național al Elevilor, iar în luna aprilie a anului acesta, a trimis adrese tuturor
primăriilor al căror sistem de acordare a burselor a fost deficitar. Situația acestor burse poate fi
verificată în acest tabel: https://bit.ly/burse2020.
În anul 2020, în urma consultărilor cu echipa Consiliului Județean al Elevilor Sibiu, Primăria
Apoldu de Jos a început să acorde burse elevilor ce studiază în unitatea de învățământ
subordonată. Tabelul care prezintă situația demersului pe burse, la nivelul județului Sibiu, poate fi
verificat aici: https://bit.ly/BurseSB.
Totodată, ca formă de presiune publică, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a publicat
tabelul de analiză pe burse într-o postare pe Facebook și pe Instagram. Reach-ul postării a fost
unul ridicat, publicul țintă dezvoltând un interes față de acest subiect (https://bit.ly/UndeSBursele).
În perioada vacanței de vară, membrii Biroului executiv CJE Sibiu își propun să ajungă și la
primăriile, în cadrul cărora comunicarea a fost defectuoasă, și astfel să reușim să provocăm niște
schimbări în domeniul burselor în cadrul respectivelor administrații publice locale, pentru anul
școlar 2020-2021.

5. Arta de a fi Împreună
”Arta de a fi Împreună” este un proiect demarat de Consiliul Județean al Elevilor Sibiu începând
din luna martie, lună declarată de Consiliul Național al Elevilor ”Luna Incluziunii Educaționale”.
Acesta s-a desfășurat în mediul online și a avut ca temă incluziunea educațională, întrucât
distanțarea socială ne provoca să găsim diverse metode pentru a păstra contactul atât cu grupul
nostru social, cât și cu mediul cultural. Astfel, a fost înscris în cadrul activităților ”Inclusive
Schools” și au avut loc următoarele webinarii:
1. Natalie Ester în dialog cu elevii - în data de 29 martie, Natalie Ester a povestit cu elevii despre
vaste subiecte, având în comun incluziunea tuturor oamenilor și toleranța.
2. Incluziunea comunității LGBTQIA+ în mediul școlar - pe 31 martie, elevii au discutat cu
Andrada Popa, președinte PRIDE România și Adrian Beu, psihoterapeut, despre efectele
discriminării asupra dezvoltării indivizilor din această comunitate și despre cum o putem
combate.
3. Incluziunea elevilor din medii defavorizate în mediul școlar - în data de 1 mai, Alexandra
Damaschin, membră a Asociației WeHelp! Sibiu, a vorbit despre sprijinul pe care asociația îl
oferă copiilor din medii defavorizate și despre dificultatea cu care aceștia se adaptează în
mediul școlar.
Aceste evenimente s-au desfășurat pe platformele ZOOM și Skype, iar feedback-ul pozitiv
primit de la elevii participanți ne-au asigurat că discuțiile au fost constructive și calitative.
Proiectul a fost promovat și în presă, în cadrul revistei locale pentru adolescenți din Sibiu,
Exercițiul 18: https://bit.ly/31W0KxK
Cu toate că au fost programate și un webinar despre discriminarea rasială alături de
psihoterapeutul Andrei Cristina și unul despre ce înseamnă să fim buni și toleranți cu părintele
Constantin Necula, aceștia au întâmpinat probleme personale și am fost puși în situația de a le
anula.

6. Book of the Day
Începând din luna martie, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a facilitat o campanie de
recomandări în materie de cărți, numită ”Book of the Day”. Acest proiect a fost gândit în perioada
de carantină, moment în care atenția multor elevi s-a îndreptat înspre forme productive de a-și
petrece timp în interior. Pornind de la ideea că, prin intermediul cărților, putem călători mental
atunci când fizic nu era posibil, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a făcut următoarele
recomandări:
•
•
•
•
•

"Sapiens: Scurtă Istorie a omenirii” - Yuval Noah Harari
”Astrofizica pentru cei grăbiți” - Neil deGrasse Tyson
”Quiet” - Susan Cain
”Fenomenul Piteşti” - Virgil Ierunca
”Wonder” - R. J. Palacio

În cadrul acestui proiect, elevii au fost încurajați să ne trimită recomandări prin
completarea acestui formular. Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a luat în considerare aceste
recomandări, astfel că trei dintre cărți au provenit direct de la elevi spre elevi.

7. eduCARE
eduCARE - Comunitatea elevilor, profesorilor & părinților din județul Sibiu este un grup
privat pe Facebook care are rolul de a oferi informații corecte și de a răspunde tuturor întrebărilor
legate de starea sistemului de învățământ în contextul pandemiei create de noul Coronavirus.
Acesta a fost realizat pe data de 06.05 de către Consiliul Județean al Elevilor Sibiu.
Membrii Consiliului Județean al Elevilor Sibiu au reușit să mențină un ritm constant, postând în
fiecare săptămână cel puțin o dată pe acest grup, eduCARE. În prezent grupul însumează 542 de
membrii, care primesc cât de repede posibil cele mai noi informații referitoare la învățământ.
Link-ul pentru grup este: https://bit.ly/2CA8ATe.

8. CȘE Junior
CJE Sibiu ține legătura cu grupul de lucru #JuniorProblems format din opt voluntari și un
coordonator, încercând să găsească o strategie cât mai bună privind implementarea unor CȘE-uri
junior. Datorită contextului, acest plan nu a mai putut fi realizat acum (vizite de lucru), dar o să
încercăm să ne realizăm demersurile din septembrie, urmând să fie continuate de colegii din
viitorul mandat. În urma unui formular trimis tuturor școlilor din județul Sibiu, am aflat că au fost
formate patru CȘE-uri Junior în acest an.

9. Activitate Social Media
Structura de reprezentare a elevilor din județul Sibiu a demarat campania dedicată elevilor
din an terminal, intitulată ”Generația cu măști”, promovând platforma facilitată de Inspectoratul
Școlar Județean Sibiu pentru aceștia: https://absolventi-sibiu.ro și realizând un editorial bazat pe
părerea elevilor despre examenele naționale. Astfel, echipa Consiliului Județean al Elevilor Sibiu a
fost prezentă la ieșirea elevilor din săli și a stat de vorbă cu ei despre dificultatea subiectelor și
planurile lor de viitor. Mai multe despre această campanie puteți citi în editorialul încărcat pe siteul consiliului: https://bit.ly/GenerațiaCuMăști.
Consiliul Județean al Elevilor Sibiu a promovat în mediul online activitățile organizate de
Consiliul Național al Elevilor Sibiu, cum ar fi festivalul online dedicat educației ”Dă PLAY la
EDUCAȚIE” sau Gala Elevului Reprezentant.
Am promovat pe rețelele sociale site-ul consiliului (https://cjesibiu.ro), formularul menit să
ne aducă în contact cu elevii din ciclul gimnazial și diverse proiecte, cum ar fi HE.RO Virtual
Exihibitions sau Junkbusters.
Având în vedere faptul că elevii din județul Sibiu sunt familiarizați cu atmosfera de festival
și de spectacole, prin prisma artiștilor locali și a festivalurilor mari, cum ar fi Festivalul Internațional
de Teatru de la Sibiu, Consiliul Județean al Elevilor Sibiu le-a oferit ocazia de a lua parte la
concertul fără public susținut de una dintre cele mai îndrăgite trupe locale: Suburbia 11. Acesta a
fost transmis live pe pagina noastră de facebook, în data de 22 mai.

10. Modificări aduse site-ului CJE Sibiu
Site-ul Consiliului Județean al Elevilor Sibiu reprezintă un punct major de interes pentru
noi, întrucât acesta facilitează legătura structurii cu elevii pe care îi reprezintă, menținând coerența
și transparența activității noastre.
Astfel, am creat un nou subdomeniu: “Apariții în Presă”, unde publicul va putea să
urmărească fiecare reacție a structurii în presa locală. Link: https://cjesibiu.ro/aparitii-presa/.

11. Toolkit-urile CJE Sibiu
Consiliul Județean al Elevilor Sibiu vine în ajutorul tuturor consiliilor școlare ale elevilor din
Sibiu, realizând cinci toolkit-uri. Acestea au ca scop îndrumarea CȘE-urilor noi formate sau chiar
și a celor deja existente care nu știu cum să procedeze în anumite situații. Echipa Consiliului
Județean al Elevilor Sibiu vine în sprijinul tuturor elevilor reprezentanți sibieni, punându-le la
dispoziție următoarele toolkit-uri:
•
•
•
•
•

Cum se ia o decizie în școală?
Comunicare cu Profesorii
PR în CȘE
Secretariat în CȘE
Activități în CȘE
Toolkit-urile pot fi verificate în acest folder Drive: https://bit.ly/ToolkitsCJE_SB.

12. Adunările generale ale CJE Sibiu
În perioada aprilie-iulie adunările genrale ale Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu s-au
desfășurat în mediul online pe platforma Discord.
Adunarea generală din 7 aprilie 2020 (Convocator: https://bit.ly/38ZTmmy)
Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:
1.

CJE Sibiu în contextul COVID-19

2.

Grupuri de Lucru CJE Sibiu

3.

U-Report România

4.

Abonament la Educație

5.

Dialog structurat cu elevii https://bit.ly/DialogStructurat

6.

Restructurări în Consiliul Județean al Elevilor Sibiu

7.

Probleme de organizare internă

8.

Toolkit-uri CȘE

9.

Arta de a fi Împreună

10. Diverse

Adunarea generală din 24 aprilie 2020 (Convocator: https://bit.ly/3fzwgWu)
Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:
1.

Burse în toate România!

2.

RISEN, RISEJ

3.

Instrumentul de Colaborare BdP CJE Sibiu - CȘE

4.

Toolkit-uri CȘE

5.

Campanie Alegeri Locale

6.

Diverse

Adunarea generală din 26 mai 2020 (Convocator: https://bit.ly/2ZumMpz)
Ordinea de zi a cuprins următoarele subiecte:
1.

Școala On-line: Starea Rețelei

2.

eduCARE

3.

Burse în toată România!

4.

RISEJ Sibiu

5.

Campanie Alegeri Locale

6.

Legea nr. 194/2019

7.

Diverse

13. Analiza SWOT asupra perioadei de raportare
Puncte Forte
•

existenţa unei echipe bine închegate

•

disponibilitatea membrilor CJE Sibiu

•

valoarea personală a membrilor CJE
Sibiu, datorată educaţiei şi experienţei
în domeniu

•

existența bazei de voluntari și Biroului
de Presă

•

abilităţile personale de comunicare ale
membrilor echipei

•

posesia unei etici a reprezentării și a
lucrului în echipă

Puncte Slabe
• lipsa unui sediu propriu al CJE Sibiu
• lipsa de fonduri
• lipsa de implicare a Adunării generale

Oportunități

Amenințări

• contacte profesionale bune în mediul exterior
structurii

•

posibile divergenţe între membrii
structurii

• dezvoltarea structurii

•

neidentificarea la timp a resurselor
financiare în vederea implementării de
proiecte, datorită inexistenţei unui
buget propriu al structurii.

14. Campanie pentru Digitalizarea Educației
Structura de reprezentare a elevilor din județul Sibiu a reacționat la ordinul de ministru
privind ghidul de predare online și monitorizarea elevilor și a profesorilor care participă la aceste
ore de curs, exprimându-și dezamăgirea cu privire la ignoranța autorităților asupra numărului atât
de mare de elevi care nu au posibilitatea de a beneficia de dispozitive necesare pentru a fi
prezenți la ore în mediul online atât pe rețelele sociale, cât și în presa locală:
Tribuna: https://bit.ly/2RTLvQb;
Realitatea de Sibiu: https://bit.ly/2S1cFEC;
Sibiu 100%: https://bit.ly/2KrEv9a;
Turnul Sfatului: https://bit.ly/34UjMEi.
Totodată, în data de 22 aprilie ne-am făcut cunoscută poziția și pe rețelel de socializare,
atrăgând atenția Ministrului Educației că se abate de la principile fundamentale ale Legii educației
naționale nr. 1/2011 https://bit.ly/2CyLQmC.

15. Transportul elevilor
Demersurile privind transportul elevilor au continuat și în perioada martie-iulie prin
publicarea videoclipului creat de membrii structurii de reprezentare (https://bit.ly/3fxEqhM).
Membrii CJE Sibiu au purtat discuții reprezentanții CJ Sibiu, dar aceste discuții nu au fost
contructive. Astfel, am transmis o adresă Consiliului Județean Sibiu, solicitând instituției să își
asume public faptul că gratuitatea transportului pentru elevi este o prioritate pentru dumnealor.
Adresa poate fi verificată aici. Nu s-a primit niciun răspuns de la aceștia.

16. RISEJ
Conform calendarului propus de CNE, Consiliul Județean al Elevilor din Sibiu a desfășurat
campania promovării raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean în
mediul online. Numărul total de respondenți a fost de 1616, dintre care 46 de răspunsuri au venit
din partea cadrelor didactice.
Totodată am trimis adrese următoarelor instituții: TNRS Sibiu, Teatrul Gong Sibiu, DJST
Sibiu, Biblioteca Județeană Astra, DJC Sibiu, ISJ Sibiu, CJRAE Sibiu, DSP Sibiu și ISU Sibiu. Am
primit răspunsuri de la toate, acestea urmând să fie adăugate la partea de dociumentare din
raport.

17. Legea nr. 194/ 2019 & EcoȘcoala ta!
În cadrul proiectului EcoȘcoala ta!, echipa CJE Sibiu a început prin diseminarea unui
formular pentru a face o analiză asupra stării școlilor din județul Sibiu privind respecatrea Legii nr.
194/2019. Până la momentul actual s-au primit răspunsuri de la 66 de unități de învățământ,
dintre care 5 nu au deloc pubele de colectare selectivă, iar cei mai mulți au astfel de pubele
exclusiv în curtea școlii.
În continuare, membrii CJE Sibiu urmează să trimită cereri în baza Legii 544/2001 unităților
de învățământ de la care nu am primit răspuns, astfel încât analiza noastră să fie documentată
complet. Pe parcursul verii anului acesta vom trimite adrese tuturor unităților de învățământ, care
nu respectă prevederile Legii nr. 194/2019, solicitându-le să prevadă în planificarea bugetară pe
anul școlar 2020-2021 normele acestui act normativ.

18. Campanie Alegeri Locale
În data de 8 iulie 2020, membrii echipei Consiliului Județean al Elevilor din Sibiu s-au
întâlnit cu președintele PLUS Sibiu, Raul Andrei Apostoiu și cu președintele USR Sibiu, Adrian
Echert. Aceștia au semnat scrisoarea de angajament, deoarece dl. Echert candidează la CJ Sibiu,
iar dl. Apostoiu candidează la Primăria Municipiului Sibiu. Urmează să intrăm în posesia bazei de
date cu candidații Alianței USR PLUS pentru alegerile locale, ca ulterior să trimitem scrisoarea de
angajament și dumnealor.
Urmează să intrăm în contact și cu reprezentanții PSD Sibiu, PNL Sibiu, UDMR Sibiu,
ALDE Sibiu. Proiectul nostru a fost lansat și în presa locală, în publicația Turnul Sfatului: https://
bit.ly/2Op9uVh.
15 iulie 2020,
Președintele Consiliului Județean al Elevilor Sibiu,
SUCIU Șerban-Dumitru

