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CAS A CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
PLAN M ANAGERIAL
pentru anul şcolar 2012 - 2013

1. Proiectare strategică
1.1. Strategia de dezvoltare a Casei Corpului Didactic Sălaj
elaborată pe baza analizei mediului intern/ extern şi a nevoilor
de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din
judeţ
1.1.1. Argument
Casa Corpului Didactic Sălaj este centru de resurse si asistenta educationala si
manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare din județ, devenind un promotor
al activităţilor de formare la nivel judeţean şi regional (conform prevederilor art. 244 alin.
(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011).
Casa Corpului Didactic Sălaj contribuie la formarea continuă a personalului
didactic, de conducere, de îndrumare şi control, a personalului didactic auxiliar din judeţ,
în concordanţă cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare personală, în vederea
acumulării de credite profesionale transferabile. De asemenea, urmăreşte armonizarea
ofertei programelor de formare continuă cu necesarul de formare continuă la nivel
judeţean.
1.1.2. Analiza mediului intern
În urma analizei activității desfășurate în anul şcolar 2011-2012 și oglindită în
raportul de activitate, s-au stabilit câteva măsuri pentru îmbunătățirea activităţii instituţiei,
după cum urmează:
 O mai buna adaptare a programelor de formare la nevoile reale a unităţilor de
învăţământ și cadrelor didactice din județul Sălaj
 Îmbunătățierea strategiei de monitorizare a modului în care noutăţile didactice
dobândite la cursurile de formare, sunt transpuse în activitatea de la clasă, de
către cadrele didactice participante la activităţi de formare
 Creşterea numărului de programe de formare acreditate derulate în calitate de
furnizor
 O mai bună diseminare a exemplelor de bună practică din activitatea CCD Sălaj.

3

1.1.3. Analiza mediului extern
Pentru analiza mediului extern s-a realizat un studiu de diagnoză privind nevoile de
formare în sistemul de învăţământ preuniversitar sălajean, cu scopul de a identifica nevoile
reale, care să reflecte atât necesarul, cât şi modalităţile de formare continuă agreate de
cadrele didactice la nivel judeţean. Analiza are la bază atât metode cantitative, cât şi
metode calitative de chestionare a opiniei cadrelor didactice şi de interpretare a datelor
obţinute.
1.1.3.1. Analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar Sălajean
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar sălajean au beneficiat în anul
școlar 2011 – 2012 de o ofertă de formare bogată, atât prin programe acreditate oferite de
Casa Corpului Didactic Sălaj, cât şi prin programe neacreditate sau activităţi de
perfecţionare oferite de alţi furnizori de formare. Interesul cadrelor didactice pentru
perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală este în creştere, după cum rezultă din
numărul solicitărilor de înscriere la programele din oferta CCD Sălaj.
Pentru a stabili care sunt nevoile reale de formare ale cadrelor didactice s-au
analizat două categorii de date:
datele centralizate în urma prelucrării rapoartelor cu privire la impactul
programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei
CCD Sălaj transmise de responsabilii cu formarea continuă din unităţile de
învăţământ;
datele rezultate din rapoartele de inspecţie ca urmare a participării
inspectorilor şcolari de specialitate şi a profesorilor metodişti la inspecţiile
organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj.
Raportul cu privire la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru
fundamentarea ofertei CCD Sălaj a constituit unul din instrumentele de analiză ale
responsabilului cu formarea continuă din fiecare şcoală. Acest raport a vizat atât
schimbările de ordin calitativ, evidenţiate în activitatea didactică şi extracurriculară, cât şi
schimbările atitudinale în relaţiile de muncă. Alte documente de care s-a ţinut cont de
opiniile cadrelor didactice cu privire la propriile nevoi de formare şi de nevoia de
dezvoltare instituţională rezultată din obiectivele operaţionale ale documentelor
manageriale (PDI sau PAS, planurile manageriale).
O altă modalitate de colectare a informaţiilor despre impactul programelor de
formare continuă şi despre necesarul de formare al cadrelor didactice o constituie raportul
de inspecţie realizat de către profesorii metodişti participanţi la inspecţiile organizate în
şcoli. În vederea realizării acestor rapoarte în şcolile inspectate au fost aplicate
chestionare pentru cadrele didactice şi au fost efectuate asistenţe la ore.
În anul şcolar 2011 – 2012 profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj au
participat la 4 inspecţii în şcoli din judeţul Sălaj. Documentele studiate ca dovezi în
realizarea rapoartelor de inspecţie au fost următoarele:
1. Raportul de analiză a activităţii – anual/semestrial pentru anul şcolar 2010-2011
2. Proiectul de dezvoltare instituţională
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3.
4.
5.
6.

Planul managerial al conducerii şcolii
Evidenţele responsabilului cu formarea continuă din şcoală
Regulamentul de ordine internă al instituţiei şcolare
Registrele de procese verbale ale Consiliului Profesoral şi al Consiliului de
administraţie al şcolii
7. Instrumente şi proceduri aplicate în vederea identificării nevoilor de formare a
cadrelor didactice
Activităţile desfăşurate în timpul inspecţiilor au fost: studierea documentelor, discuţii
cu responsabilul cu formarea din şcoală, discuţii cu conducerea şcolii, discuţii cu cadrele
didactice, verificarea chestionarelor adresate și aplicate cadrelor didactice, verificarea
rezultatelor chestionarelor adresate cadrelor didactice, verificarea modalitații de informare
a cadrelor didactice privind formarea continuă prin CCD sau alţi furnizori de formare.
S-a constatat că dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu este un domeniu
reflectat în materialele de analiză a activităţii didactice anuale şi semestriale, cu date
privind programele de formare continuă la care au participat cadrele didactice din şcoli.
Mai nou, se constată că în portofoliile responsabililor cu formarea continuă există o
evidenţă a programelor de formare la care au participat cadrele didactice, a numărului de
ore, a furnizorului fiecărui program de formare, a creditelor obţinute şi a gradelor didactice.
În vederea identificării nevoilor de formare, responsabilii cu formarea continuă din
şcolile inspectate realizează anual discuţii individuale (interviu) cu cadrele didactice şi
aplică chestionare.
În urma participării la întâlnirile organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj şi a
consultării paginii web a de Casei Corpului Didactic Sălaj, responsabilii cu formarea
continuă fac informări periodice în consiliile profesorale cu privire la noutăţile din
domeniu.

Concluzii:
În urma centralizării datelor obținute prin chestionarea și intervievarea cadrelor
didactice din 74 unități de învățământ din mediul urban și rural, se evidenţiază interesul şi
nevoia de formare a cadrelor didactice pentru câteva domenii de actualitate, domenii ce
sunt prioritare și pentru M.E.C.T.S.
Mediul
Urban
Rural
Total

Colegii, licee, gr. școlare
7
7
14

Școli
Gradinițe
gimnaziale
11
11
37
1
48
12

Total
29
45
74
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Aplicarea chestionarelor - în 74
unități de învățământ
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La nivelul celor 74 unități de învățământ din mediul urban și rural au fost chestionate și
intervievate 1762 de cadre didactice, 713 din unități de învățământ din mediul urban și
1049 din unități de învățământ din mediul rural.

Din rapoartele de activitate și situațiile statistice privind nevoia de formare a
responsabililor cu formarea continuă din cele 74 unități de învățământ, au fost stabilite
ca prioritare în formarea continuă următoarele programe de formare:

Nrc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Program de formare solicitat
Management educațional
Management de proiect
Consiliere și orientare
TIC
Marketing educațional
Comunicarea inter și intrapersonală
Abilități de negociere
Educație pentru sănătate
Managementul clasei de elevi
Designer pagini WEB
Strategii de lectură
Limba engleză
Educație incluzivă
ECDL

Nr. solicitări
46
43
40
32
21
20
18
17
15
13
10
10
9
9
8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Prevenirea abandonului școlar
Psihopedagogie specială ADHD
Formator de formatori
Tabla interactivă
Realizarea portofoliilor
Proiecte transdisciplinare
Evaluarea în învățământ
Management pentru protecția mediului
CES
Metode alternative de predare
PSI
Multimedia în educație
Managementul schimbării
Metode și tehnici de cunoaștere a elevilor
Prevenirea violenței în școli
Managementul activităților didactice nonformale
Aptitudinea didactică/aptitudinea educativă
Elevii în situații speciale
Management financiar
Leadeship pentru viață

8
8
7
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1

1.1.3.2. Analiza nevoilor de formare a personalului de conducere, de îndrumare şi
control din învăţământul preuniversitar sălăjean
Conform legislaţiei actuale, pentru ca un cadru didactic să acceadă într-o funcţie de
conducere, de îndrumare sau control este nevoie să facă parte din corpul naţional de
experţi în management educaţional. Pentru a deveni membru al acestui corp de experţi
în management educaţional este necesară acumularea unui număr de 60 de credite
profesionale transferabile prin participarea la programe de formare continuă acreditate
pentru managerii din sistemul de învăţământ preuniversitar.
Din aceste considerente, Casa Corpului Didactic Sălaj vine în sprijinul formării
personalului de conducere, de îndrumare şi control, a cadrelor didactice, a personalului
didactic auxiliar din judeţ, în concordanţă cu interesele şi nevoile individuale de dezvoltare
personală, în vederea acumulării de credite profesionale transferabile.
Pentru perceperea nevoii de formare managerială şi pentru sondarea interesului
cadrelor didactice, a directorilor pentru formarea managerială, s-a prezentat, la ședințele
cu directorii unităţilor de învăţământ, posibilitatea organizării și în acest an școlar a unor
noi sesiuni de formare în management educaţional cu Asociația Didakticos Timișoara,
furnizor de formare acreditat.
Abordarea managerială a conducerii unităţilor de învăţământ rezolvă aspectele
tehnice, dar, în perspectiva descentralizării şi nu numai, este nevoie de rezolvarea
imediată a unor aspecte pentru care nu întotdeauna există soluţii imediate, fapt pentru
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care este necesară construirea capacităţii de abordare a acestui tip de aspecte, cu alte
cuvinte trecerea de la management la leadership.
Formarea personalului de conducere a unităţilor de învăţământ este necesar să fie
orientată spre formarea competenţelor manageriale necesare asigurării dezvoltării
instituţionale în contextul descentralizării.
Având în vedere considerentele prezentate anterior, structura unui program de
formare care să vină în întâmpinarea nevoilor de dezvoltare a competenţelor manageriale
ale directorilor de unităţi de învăţământ şi care să fie în acelaşi timp flexibil şi modular ar
arăta astfel:

Obligatorii

Opţionale 1

Opţionale 2

Obligatorii

Opţionale 1

Opţionale 2

Modul I - Management educaţional
Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ
Management de proiect

30 credite
8 credite
8 credite

Politici educaţionale
Marketing; decizie şi previziune în educaţie

5 credite
5 credite

Consiliere în carieră
Legislaţie şi deontologie în învăţământ

5 credite
5 credite

Pedagogii alternative
Educaţia pentru sănătate

4 credite
4 credite

Modul II - Comunicare şi curriculum
Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale
Managementul curriculumului

30 credite
8 credite
8 credite

Pedagogia activităţilor extracurriculare
Managementul clasei de elevi

5 credite
5 credite

Psihopedagogia adulţilor
Şcoala şi comunitatea

5 credite
5 credite

Teoria şi practica evaluării
Proiecte europene

4 credite
4 credite

Un astfel de program, structurat pe două module, va oferi managerilor mai multe
opţiuni de evoluţie în cariera managerială. Astfel, directorilor proaspăt numiţi într-o funcţie
de conducere li se va oferi posibilitatea de a acumula cele 60 de credite profesionale
transferabile necesare înscrierii în „Registrul experţilor în management educaţional”, prin
parcurgerea celor două module, ale programului.
Opţionalele propuse, urmăresc abordarea, într-o viziune modernă, unitară, coerentă
şi actuală a tematicii propuse, utilizarea tehnicilor de învăţare specifice adulţilor şi
exersarea competenţelor manageriale în situaţii practice. Aceste opționale vin în
întâmpinarea nevoilor de dezvoltare individuală a directorilor de unităţi de învăţământ din
perspectiva self – managementului, şi au la bază considerente de natură psihopedagogică.
Tehnicile şi strategiile didactice folosite sunt specifice consilierii individuale şi de grup.
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1.1.3.3. Analiza nevoilor de formare a personalului didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar Sălajean
În categoria personal didactic auxiliar fac parte administratori financiari, secretari,
bibliotecari, laboranţi, pedagogi şcolari, profesori corepetitori, fiecare cu atribuţii specifice,
fiecare cu nevoi specifice de dezvoltare a competenţelor necesare exercitării atribuţiilor
care îi revin conform fişei postului.
În ceea ce priveşte oferta de programe de formare specifice acestor categorii de
personal nu a fost și nu este una consistentă. Mai reprezentative au fost activităţile pentru
bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI. Pentru ei s-a realizat şi o analiză a nevoilor de
formare ce are la bază o fişa postului. În urma analizei fişelor de post a bibliotecarilor și
responsabililor CDI, pentru anul şcolar 2012-2013, au rezultat următoarele teme care să
fie abordate în cadrul activităţilor metodice, științifice și culturale cu bibliotecarii şcolari şi
responsabilii CDI:
 Tehnici de documentare
 Promovarea lecturii
 Exemple de bună practică
 Relaţia bibliotecar-utilizator
 Realizarea unor activităţi privind orientarea şcolară şi profesională
 Metode de atragere a parteneriatelor (locale, regionale şi naţionale)
 Îmbunătăţirea gestionării bazei de date a bibliotecii
 Comunicare şi relaţii publice
 Tipuri şi exemple de activităţi realizate în cadrul parteneriatelor dintre bibliotecile
şcolare şi cele comunale ori municipale
 Modalităţi practice de stimulare e interesului elevilor pentru lectură şi carte
 Modalităţi privind atragerea de fonduri pentru achiziţionarea de publicaţii noi, ori
echipamente în funcţie de necesităţile bibliotecii şcolare
 Metode de recuperare a cărţilor împrumutate
 Evidenţa documentelor în bibliotecă
 Parteneriate între bibliotecile şcolare, workshop la nivel local
 Catalogarea, indexarea și gestionarea fondului de carte.
Analiza de nevoi realizată prin integrarea tuturor instrumentelor aplicate a
fundamentat oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2012-2013, precum şi
domeniile tematice pentru elaborarea documentaţiei de acreditare pentru noi programe de
formare continuă.
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1.2. Obiective generale ale activităţii Casei Corpului Didactic
Sălaj corelate cu obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean
Sălaj în domeniul resurselor umane şi al perfecţionării/formării
continue a cadrelor didactice
1.2.1. Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic Sălaj corelate cu obiectivele
Inspectoratului Judeţean Sălaj privind formarea continuă.
În Planul Managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţan Sălaj sunt precizate
următoarele obiective generale privind formarea contiuă a cadsrelor didactice:
Obiectivele Inspectoratului Școlar
Judeţean Sălaj

Obiectivele generale ale Casei Corpului
Didactic Sălaj

1. Optimizarea managementului
resurselor umane, în scopul dezvoltării OG1 Asigurarea formării și perfecționării cadrelor
carierei didactice şi a eficientizării
didactice din învăţământul preuniversitar sălajean.
activităţii manageriale, în contextul
implementării legislaţiei secundare
aferente noii Legi a Educaţiei Naţionale,
nr 1/2011;
2. Asigurarea calităţii activităţilor de
formare continuă a personalului
didactic prin monitorizarea impactului
programelor de formare la nivelul
clasei şi al unităţii de învăţământ
preuniversitar
3. Asigurarea accesului cadrelor
didactice la proiectele strategice ale
ISJ Sălaj în scopul implementării unui
sistem flexibil al managementului
calităţii formării continue;

4. Promovarea și consolidarea
sistemului de învăţământ sălăjean

OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin
diversificarea ofertei de formare continuă.

OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin proiecte şi parteneriate
educaţionale.

OG4. Promovarea și consolidarea rolului Casei
Corpului Didactic Sălaj în sistemul de învăţământ
preuniversitar sălăjean.

1.3. Direcțiile prioritare de dezvoltare instituțională
Raportat la misiunea Casei Corpului Didactic Sălaj, direcţiile prioritare de acţiune
susţin promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie, asigurarea cadrului pentru
dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar.
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Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională se configurează prin corelarea pe orizontală
a obiectivelor strategice stabilite în Proiectul de Dezvoltare Instituţională cu obiectivele
generale ale CCD Sălaj pentru anul școlar 2012-2013 şi cu domeniile de aplicare, conform
tabelului de mai jos:
Obiective
strategice PDI
2012 - 2016
Contribuții la
susţinerea
reformei şi
inovaţiei în
învăţământul
sălajean

Obiective generale
2012-2013
OG1 Asigurarea
formării și
perfecționării
cadrelor didactice
din învăţământul
preuniversitar
sălajean

Obiective specifice
2012-2013

Domenii de
activitate

OS1. Analiza de nevoi
în vederea asigurării
dezvoltării
profesionale a
cadrelor didactice din
învăţământul
preuniversitar
sălajean

Domeniul I.
Perfecţionare/ formare
continuă pentru
personalul din
învăţământul
preuniversitar
(programe acreditate,
programe avizate
M.E.C.T.S.)

OS2. Propunerea și
derularea unor
programe de formare
adecvate nevoilor
cadrelor didactice

Domeniul II.
Informare,
documentare,
consultanţă

OS3. Evaluarea
impactului formării
continue asupra
calităţii actului
educaţional
Creşterea
calităţii actului
educaţional
prin
diversificarea
activităţilor de
formare
continuă

OG2. Creşterea
calităţii actului
educaţional prin
diversificarea ofertei
de formare continuă

Diversificarea
activităţii CCD
Sălaj prin
extinderea
colaborării cu

OG3. Dezvoltarea
profesională prin
proiecte şi
parteneriate
educaţionale

OS1. Creşterea
calităţii activităţilor
ştiinţifice, metodice şi
culturale

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice,
metodice şi culturale

OS2. Eficientizarea
activităţii specifice
bibliotecilor şi
centrelor de
documentare şi
informare
OS1. Coordonarea
activităţii în școlile
partenere şi în
reţeaua de centre de
documentare şi

Domeniul V.
Parteneriat extern
Domeniul VI.
Proiecte europene
derulate de Casa
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parteneri
interni şi
externi

Eficientizarea
activităţii CCD
Sălaj prin
dezvoltarea
resurselor
umane,
financiare şi
materiale

informare
OS2. Realizarea de
parteneriate în
vederea iniţierii şi
implementării de
proiecte educaţionale

OG4. Promovarea și
consolidarea rolului
Casei Corpului
Didactic Sălaj în
sistemul de
învăţământ
preuniversitar
sălăjean.

OS1. Editarea de
publicaţii şi materiale
didactice

Corpului Didactic
Salaj, în calitate de
aplicant/partener
Domeniul VIII.
Dezvoltarea
profesională a
personalului instituţiei
Domeniul IV.
Editare şi difuzare de
carte şi de publicaţii

OS2. Promovarea
Domeniul VII.
resurselor
Marketing
educaţionale inovative educaţional,
publicitate/ diseminare
OS3. Asigurarea
accesului cadrelor
didactice la resurse
educaţionale

În acest context, activitatea din anul şcolar 2012 – 2013 va fi orientată spre
atingerea obiectivelor stabilite, în cele 8 domenii de aplicare specifice, prin următoarele
activităţi:
OG 1. Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar sălajean
Obiective specifice
Activităţi
Domenii de aplicare
OS1. Analiza de nevoi în
Valorificarea
Domeniul I.
vederea asigurării
rezultatelor analizei de Perfecţionare/ formare continuă
dezvoltării profesionale a
nevoi de formare
pentru personalul din învăţământul
personalului didactic din
continuă pentru
preuniversitar (programe acreditate,
învăţământul preuniversitar fundamentarea ofertei programe avizate M.E.C.T.S.).
sălajean
de formare în anul
școlar 2012-2013

Analiza nevoilor de
formare continuă
pentru pregătirea
ofertei de formare
2012 – 2013

Domeniul I.
Perfecţionare/ formare continuă
pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate,
programe avizate (M.E.C.T.S.).
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OS2. Propunerea și
derularea unor programe
de formare adecvate
nevoilor cadrelor didactice

OS3. Evaluarea impactului
formării continue asupra
calităţii actului educaţional

Informarea
personalului din
învăţământul
preuniversitar
sălajean referitor la
oportunităţile de
formare continuă
Gestionarea
înscrierilor la
activităţile de formare
continuă

Domeniul II.
Informare, documentare,
consultanţă

Monitorizarea calităţii
programelor de
formare continuă
derulate

Domeniul I.
Perfecţionare/ formare continuă
pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate,
programe avizate M.E.C.T.S.).

Efectuarea de
asistenţe la ore pentru
monitorizarea aplicării
competenţor
dobândite

Domeniul I.
Perfecţionare/ formare continuă
pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate,
programe avizate M.E.C.T.S.).

Domeniul I.
Perfecţionare/ formare continuă
pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate,
programe avizate M.E.C.T.S.).
Derularea
Domeniul I.
programelor de
Perfecţionare/ formare continuă
formare continuă
pentru personalul din învăţământul
avizate din oferta de
preuniversitar (programe acreditate,
formare continuă 2012 programe avizate M.E.C.T.S.)
– 2013

OG 2 Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei de formare
continuă
Obiective specifice
Activităţi
Domenii de aplicare
OS1. Creşterea calităţii
1. Organizarea de
Domeniul III.
activităţilor ştiinţifice,
activităţi metodice,
Activităţi ştiinţifice, metodice şi
metodice şi culturale
ştiinţifice şi culturale
culturale
adaptate contextului
educaţional
1.1 Activităţi metodice
1.2 Activităţi ştiinţifice
1.3 Activităţi culturale
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OS2. Eficientizarea
activităţii specifice
bibliotecilor şi centrelor de
documentare şi informare

Coordonarea
activităţilor metodice
pentru bibliotecari
şcolari/ responsabili
CDI şi profesori
documentarişti

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice, metodice şi
culturale

Organizarea activităţii
culturale „Ziua
mondială a bibliotecilor
şcolare”

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice, metodice şi
culturale

OG 3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale
Obiective specifice
Activităţi
Domenii de aplicare
OS1. Coordonarea
Coordonarea activităţii Domeniul V.
activităţii în școlile
în unitățile de
Parteneriat extern
partenere şi în reţeaua de
învățământ partenere
centre de documentare şi
la programele de
informare
formare

OS2. Realizarea de
parteneriate în vederea
iniţierii şi implementării de
proiecte educaţionale

Coordonarea activităţii
în centrele de
documentare şi
informare
Iniţierea de noi
parteneriate

Domeniul V.
Parteneriat extern

Extinderea şi
modernizarea bazei
materiale a instituţiei

Domeniul V.
Parteneriat extern

Constituirea echipelor
pentru accesarea
fondurilor europene
pentru educație și
formare profesională
continuă (Lifelong
Learning Programme)
Depunerea de proiecte
pentru accesarea
fondurilor europene
pentru educație și
formare profesională

Domeniul VI.
Proiecte europene derulate de
Casa Corpului Didactic Salaj, în
calitate de aplicant/ partener

Domeniul V.
Parteneriat extern

Domeniul VI.
Proiecte europene derulate de
Casa Corpului Didactic Salaj, în
calitate de aplicant/ partener

16

continuă (Lifelong
Learning Programme)

Implicarea în echipe de
proiect

Domeniul VIII.
Dezvoltarea profesională a
personalului instituţiei

OG4. Promovarea și consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul
de învăţământ preuniversitar sălăjean.
Obiective specifice
Activităţi
Domenii de aplicare
OS1. Editarea de publicaţii Editarea de publicaţii în Domeniul IV.
şi materiale didactice
domeniul educaţional
Editare şi difuzare de carte şi
prin Editura ”Școala
publicaţii
Noastră” a Casei
Corpului Didactic Sălaj
OS2. Asigurarea accesului Actualizarea bazelor
Domeniul IV.
cadrelor didactice la
de date cu resurse
Editare de carte şi publicaţii
resurse educaţionale
educaţionale
Realizarea buletinului
Domeniul IV.
informativ şi activităţi de Editare de carte şi publicaţii
diseminare
Editarea de materiale
Domeniul VII.
promoţionale
Marketing educaţional, publicitate/
personalizate pentru
diseminare
activităţile derulate de
Casa Corpului Didactic
Sălaj şi asigurarea
vizibilităţii acestora
Promovarea activităţii
Domeniul VII.
Casei Corpului Didactic Marketing educaţional, publicitate/
Sălaj pe site-ul
diseminare
www.ccdsj.ro
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2. Planificare şi organizare
OG 1. Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar sălajean
Domeniul I. Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.C.T.S.).
Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă
OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării profesionale a
personalului didactic din învăţământul preuniversitar Sălajean
Activităţi

Orizont de
Indicatori de
Responsabili Parteneri implicaţi
timp
rezultat
Domeniul I. Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.C.T.S.).
Valorificarea
Septembrie Raportul de analiză
rezultatelor
Profesori
RFC din unităţile de
2012
a nevoilor de
analizei de nevoi
învăţământ din
formare identificate metodişti
de formare
judeţ, personal
în anul şcolar 2011continuă pentru
didactic auxiliar
2012
fundamentarea
(bibliotecari/respon
ofertei de
sabili CDI/profesori
formare în anul
documentarişti,infor
școlar 2012-2013
maticieni),
inspectori şcolari de
specialitate
Analiza nevoilor
Iulie 2013Raportul de analiza
de formare
Profesori
RFC din unităţile de
august
a nevoilor de
continuă pentru
învăţământ din
formare identificate metodişti
pregătirea ofertei
judeţ, personal
în anul şcolar 2012de formare
didactic auxiliar
2013
2013– 2014
(bibliotecari/
responsabili CDI/
profesori
documentarişti,
informaticieni),
inspectori şcolari de
specialitate
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Activităţi

Orizont de
timp

Indicatori de
rezultat

Responsabili Parteneri implicaţi

Domeniul II. Informare, documentare, consultanţă
Informarea
Profesori metodişti,
Noiembrie- Publicarea ofertei
personalului din
Decembrie
de formare pe site- informatician,
învăţământul
bibliotecar
2012
ul Casei Corpului
preuniversitar
Didactic Sălaj
sălajean referitor
la oportunităţile
Pliante pe suport de
de formare
hârtie cu oferta de
continuă
formare continuă
transmisă în școli

ISJ Sălaj,
unitățile de
învățământ
preuniversit
ar

Pliantul în format
electronic transmis
către toţi RFC-iştii
din judeţul Sălaj
Publicarea pe
website-ul instituţiei
a ofertelor de
formare continuă
primite de la alți
furnizori de formare
(MECTS, etc.)
Consultanță de
specialitate
pentru cadrele
didactice
debutante
înscrise la
examenul de
definitivat

Octombrie iunie 2013

Mureșan Alexandru
Realizarea
evidenței cu cadrele
didactice debutante
înscrise la
examenul de
definitivat.

ISJ Sălaj,
CJRAE
Sălaj,
CDI-uri

Achiziționarea unor
Bibliotecar CCD
cărți de specialitate
în concordanță cu
prevederile
programei pentru
definitivat.
Consultanță de
Profesori metodiști
specialitate conform
graficului

19

OS2. Propunerea și derularea unor programe de formare adecvate nevoilor cadrelor
didactice
Activităţi

Orizont de
Indicatori de
Responsabil
Parteneri
timp
rezultat
implicaţi
Domeniul I. Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.C.T.S.).
Gestionarea
Decembrie
Constituirea a
înscrierilor la
2012Profesori
Unitățile de
cel puţin 70%
activităţile de
februarie
metodişti
învățământ
din numărul de
formare continuă 2013 pentru
grupe planificate
programele
bugetate
de forrmare
avizate
- periodic
pentru fiecare
activitate
planificată
Derularea
NoiembrieGrupele
programelor de
Profesori
Formatori, locaţii
august 2013
constituite în
formare continuă
de formare
urma apelului de metodişti
avizate din oferta
înscriere
de formare
continuă 2012 –
2013
OS3. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional
Activităţi

Orizont de
Indicatori de Responsabil Parteneri
timp
rezultat
implicaţi
Domeniul I. Perfecţionare/ formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (programe acreditate, programe avizate M.E.C.T.S.).
Monitorizarea calităţii
Permanent
Aplicatea de Profesori
programelor de formare
chestionare
metodişti
continuă derulate
şi fișe de
observare a
activității de
formare.
Întocmirea
raportului de
monitorizare
Colectarea
datelor din
rapoartele
RFC privind
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Activităţi

Orizont de
timp

Efectuarea de asistenţe la
ore pentru monitorizarea
aplicării competenţor
dobândite

Indicatori de Responsabil
rezultat
impactul
programelor
de formare
continuă

Octombrie 2012 Cel puţin 9
- iunie 2013
fişe de
asistenţă la
lecţii
completate

Profesori
metodişti

Parteneri
implicaţi

Inspectori
de
specialitate
ISJ

OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea ofertei de
formare continuă
Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
OS1. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale
Activităţi

Orizont de
Indicatori de
Responsabil
timp
rezultat
Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale

Parteneri
implicaţi

1. Organizarea de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale adaptate contextului
educaţional
1.1 Activităţi
1. Noiembrie
Profesorii
Profesorii
3 activităţi
metodice
2012
metodiști
RFC
metodice cu RFC
2. Martie 2013
3. Iunie 2013
Mureșan
Alexandru

Directorii
unităților de
învățământ

Activitate metodică

Bulgărean
Sanda

Profesori de
geografie

Activitate metodică

Bumbaș
Corina

Profesori de
limba
română

Activitate metodică
Sem. I

”Leader vs.
Manager”

Sem. II

Sem. II

”Evaluarea,
componentă de
bază a procesului
de învățământ”
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Activităţi
1.2. Activităţi
ştiinţifice

Orizont de
timp
Sem. I

Indicatori de
rezultat
Activitate științifică
cu cel puțin 20 de
participanți
”Matematică pe
şerveţel”

Responsabil
Mureșan
Alexandru

Parteneri
implicaţi
prof. Liviu
Vlaicu

Sem. I

Masă rotundă -

Bumbaș
Corina

prof. Dora
Popovici

”Gândirea laterală”
- 25 cadre
didactice din înv.
liceal
Sem. II

Masă rotundă -

Bulgărean
Sanda,
”Informatică şi
Costruț
interdisciplinaritate”
Mirela
- 25 cadre
didactice din înv.
primar

Sem. II

Seminar
”Fizică distractivă”

Pușcaș
Florica –
insp. de
specialitate,

Costruț
Mirela

prof. Gyorfi
Deak-Gyorgy

- 25 cadre
didactice

1.3 Activităţi
culturale

Sem. II

Simpozion
județean ”Metode
didactice activparticipative în
procesul instructiveducativ”

Tot
personalul
CCD

ISJ Sălaj,
cadre
didactice din
județ

Lunar,
octombrieiunie

Cercul literar al
cadrelor didactice

Costruț
Mirela
Turc Rodica

Biblioteca
Orășenească
Jibou

Sem. I

Simpozion
”Biblioteca-spatiu
de atitudine”

Turc Rodica

Bibliotecari,
responsabili
CDI

Expoziție

Turc Rodica
Mureșan
Alexandru

Bibliotecari
școlari,
învățători

Zilele
invatamantului
salajean
Expoziție de carte
Decembrie
2012

„Icoane pe sticlă –
obiceiuri şi tradiţii”
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Activităţi

Orizont de
timp
Sem. II

Indicatori de
rezultat
Schimb de
experiență
”Mărturii peste
timp”

Responsabil
Director
CCD,
Costruț
Mirela

Parteneri
implicaţi
prof. Nicolae
Costruţ

OS 2. Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi centrelor de documentare şi
informare
Activităţi

Orizont
Indicatori de
Responsabil
de timp
rezultat
Domeniul III. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Coordonarea activităţilor
metodice pentru bibliotecari
şcolari/ responsabili CDI şi
profesori documentarişti
Organizarea activităţii
culturale „Ziua mondială a
bibliotecilor şcolare”

Noiembrie
2012iunie2013

Cel puţin 2
întâlniri

Bibliotecar
Profesor
metodist
coordonator
Bibliotecar
Profesor
metodist
coordonator

Octombrie
2012

Cel puţin 30 de
participanţi

”Biblioteca fereastra pentru
viitorul meu”

Semestrial 2 întâlniri cu
Turc Rodica
grupuri de copii
ce provin din
mediu rural

Parteneri
implicaţi

Bibliotecarii
școlari

Biblioteca
Județeană,
Bibliotecarii
școlari,
ISJ Sălaj
Protopopiatul
ortodox Zalau
(sectorul
asistenta
sociala)

OG 3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate
educaţionale
Domeniul V. Parteneriat extern
Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei
OS1. Coordonarea activităţii în filiale şi în reţeaua de centre de documentare şi
informare
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Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de
rezultat

Responsa
bil

Parteneri
implicaţi

Domeniul V. Parteneriat extern
Coordonarea
activităţii în
unitățile de
învățământ
partenere la
programele de
formare

Permanent

4 acorduri de
colaborare
încheiate

Profesori
metodişti

Coordonarea
activităţii în
centrele de
documentare şi
informare

Permanent

Baza de date cu
CDI din judeţul
Sălaj

Bibliotecar
CCD

Operaţionalizarea
a cel puţin 2
instrumente de
lucru în CDI (Fişa
de activitate,
Raportul de
activitate)

Colegiul
Tehnic
“A.P.I.” Zalău,
C.N. “S.
Bărnuțiu”
Șimleu
Silvaniei,
Grup Șc “O.
Goga” Jibou,
Șc. Gim. “L.
Blaga” Jibou,
CDI din
judeţul Sălaj
Biblioteci
şcolare

1 expoziţie de
bune practici în
bibliotecile şcolare
şi în CDI
OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi implementării de proiecte
educaţionale
Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de
rezultat

Responsabil

Parteneri
implicaţi

Domeniul V. Parteneriat extern
Permanent
Încheierea de
parteneriate/protocoale
de colaborare între
instituții
implicate/interesate de
educație la nivel
județean, regional,

Cel puţin 2
parteneriate
noi
Baza de date
parteneri
actualizată

Profesori
metodişti,
bilbiotecar

ISJ Sălaj,
unități de
învățământ,
Instituţii
publice şi
private

24

Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de
rezultat

Responsabil

Parteneri
implicaţi

național și internațional
Extinderea şi
modernizarea bazei
materiale a instituţiei

Permanent

Dotarea CCD
Sălaj cu
echipamente
și bunuri din
proiecte

Profesori
metodiști,
administrator
financiar

M.E.C.T.S.
ISJ Sălaj
Agenți
economici

Domeniul VI. Proiecte europene derulate de Casa Corpului Didactic Sălaj, în calitate de
aplicant/ partener
ISJ Sălaj
Constituirea echipelor
Echipa de
Profesori
Sem. I
pentru accesarea
proiect
metodiști,
fondurilor europene
pentru educație și
formare profesională
continuă (Lifelong
Learning Programme)
Depunerea de proiecte
pentru accesarea
fondurilor europene
pentru educație și
formare profesională
continuă (Lifelong
Learning Programme)

administrator
financiar

Sem. II

Cel puțin un
proiect scris,
depus în
cadrul LLP

Profesori
metodiști,
administrator
financiar

ISJ Sălaj,
ANPCDEFP

Domeniul VIII. Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei
Implicarea în echipe
de proiect

Permanent

Dezvoltarea
Fiecare angajat Partenerii
din cadrul
competenţelor
proiectelor
în domeniile:
management
de proiect,
managementul
formării
continue,
management
financiar, baze
de date,
comunicare
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OG4. Promovarea și consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj
în sistemul de învăţământ preuniversitar sălăjean.
Domeniul IV. Editare şi difuzare de carte şi publicaţii
Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate/ diseminare
OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice
Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de rezultat

Responsabil Parteneri
implicaţi

Domeniul IV. Editare şi difuzare de carte şi publicaţii
Editarea de
publicaţii în
domeniul
educaţional prin
Editura ”Școala
Noastră” a Casei
Corpului Didactic
Sălaj

Septembrie
2012-august
2013

Cel puţin 8 titluri de
publicaţii şi materiale
didactice publicate

Ajutor analist
programator

Cadre
didactice

OS2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale
Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de rezultat

Responsabil Parteneri
implicaţi

Domeniul IV. Editare de carte şi publicaţii
Actualizarea
bazelor de date
cu resurse
educaţionale

Permanent

- baza de date
publicaţii editate în
editura Casei Corpului
Didactic Sălaj
- baza de date cu
autori de carte sălajeni

Ajutor analist
programator
Bibliotecar

Inspectori
școlari
Cadre
didactice

Profesori
metodişti

- pagina web
actualizată

Realizarea
revistei și
buletinului
informativ şi
activităţi de
diseminare

Permanent

- 4 numere din revista
“Școala Noastră”

Ajutor analist
programator

- 2 numere din
buletinul informativ

Bibliotecar

Inspectori
școlari
Cadre
didactice

Profesori
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Activităţi

Orizont de timp

Indicatori de rezultat
“Şcoala Sălăjeană”

Responsabil Parteneri
implicaţi
metodişti

- 2 expoziţii de carte
Domeniul VII. Marketing educaţional, publicitate/ diseminare
Permanent
Editarea de
Cel puţin 4 materiale
Director
materiale
promoţionale
personalizate
pentru activităţile
derulate de Casa
Corpului Didactic
Sălaj şi
asigurarea
vizibilităţii
acestora
Promovarea
activităţii Casei
Corpului Didactic
Sălaj pe site-ul
www.ccdsj.ro

promoţionale (afişe,
pliante, calendare, CDuri cu prezentări)

Ajutor analist
programator
Bibliotecar
Profesori
metodisti

Permanent

2 buletine informative

Director
Profesori
metodişti
Informatician
Bibliotecar
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3. Monitorizare şi evaluare
3.1. Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi
de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor
Activităţi
planificate

Orizont de
timp

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
Respectarea
termenelor
stabilite şi
corecta
utilizare a
resurselor
Respectarea
termenelor
stabilite şi
corecta
utilizare a
resurselor
Aplicarea
obiectivă a
criteriilor de
evaluare

Raportul de
activitate
semestrial

Ianuarie
2013

Raport de
activitate anual

August
2013

Evaluarea
performanţelor
profesionale
individuale

Ianuarie –
septembrie
2013

Evidenţa
financiarcontabilă a
programelor de
formare
derulate
conform
prevederilor
legale în
vigoare
Inventarierea
anuală a
patrimoniului

Septembrie
2012 august
2013

Prelucrarea
ritmică și
corectă a
datelor

Noiembrie
–
decembrie
2012

Asigurarea
integrităţii
patrimoniului
instituţiei

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

1 Raport semestrial

Realizarea
activităţilor
propuse

1 Raport anual

Îndeplinirea
obiectivelor
propuse

Calificative care să
reflecte în mod obiectiv
performanţele
individuale corelate cu
gradul de realizare a
obiectivelor
instituţionale
Evidenţa financiarcontabilă la zi

Respectarea
legislaţiei în
vigoare

Listele de inventar,
procese verbale la
finalizarea inventarierii

Concordanţa
între faptic şi
scriptic.
Regularizarea
diferențelor.

Corectitudinea
datelor înscrise
în evidenţa
financiarcontabilă
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Activităţi
planificate

Orizont de
timp

Proiectul de
buget pentru
anul financiar
2013

Decembrie
2012

Urmărirea
derulării
contractelor și
parteneriatelor
încheiate

Septembrie
2012 august
2013

Actualizarea
Septembrie
bazelor de date 2012 august
2013

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
Stabilirea
corectă a
necesarului
de credite
bugetare
Respectarea
clauzelor
înscrise în
contracte și
acordurile de
parteneriat
Completarea
datelor
conform
machetei
specifice
pentru
fiecare bază
de date

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

Proiectul de bugetdocumentul care stă la
baza stabilirii
necesarului de credite
bugetare
Buna funcţionare a
instituţiei

Buna gestionare
a fondurilor
bugetate alocate

Îndeplinirea în
timp util a
angajamentelor
asumate prin
contracte și
acordurile de
parteneriat
1. Baza de date
Funcţionalitatea
înscrieri la programe de informaţiilor
formare
pentru realizarea
2. Baza de date
rapoartelor de
programe şi activităţi
activitate, a
de formare continuă
rapoartelor
3. Baze de date cu
intermediare, a
absolvenţi programe
rapoartelor
acreditate/ atestate de
financiare, a
formare continuă
statisticilor
4. Baze de date cu
necesare pentru
directorii unităților de
luarea unor
învățământ
decizii la nivel
5. Baza de date
instituţional etc.
formatori/ colaboratori
Informarea
6. Baze de date cu
rapidă şi eficientă
grupurile ţintă (RFC,
a angajaţilor prin
bibliotecari,
accesul la bazele
responsabili CDI)
de date stocate
7. Baza de date a
pe serverul
publicaţiilor editate la
instituţiei.
CCD Sălaj
8. Baza de date autori
sălajeni, cadre
didactice
9. Baza de date cu
metodiştii asociaţi ISJ
Sălaj
10. Baza de date cu
informaticienii/analistii29

Activităţi
planificate

Şedinţe
operative

Orizont de
timp

Septembrie
2012 –
August
2013

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
Raportări
punctuale pe
sarcinile de
lucru

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

programatori din judeţ
Îndeplinirea obiectivelor Încadrarea în
din planul managerial/
termenele
operaţional
stabilite
Disponibilitatea
asumării de noi
sarcini

3.2. Graficul raportărilor (pe semestre ale anului bugetar)
Tipul de raport

Orizont de timp

Responsabilitate

Raportul semestrial de
activitate al CCD Sălaj
Raportul anual de
activitate al CCD Sălaj
Raportul serviciilor şi
compartimentelor

Semestrul I/ ianuarie 2013

Director

August 2013

Director

Conform graficului din Planul de muncă al
Consiliului de administraţie

Raportul de activitate
anual (individual)
Raportările pe activităţi

Iulie – august 2013

Director
Şefii de servicii şi
compartimente
Fiecare angajat

Raportul financiar
privind activităţile de
perfecţionare/ formare
continuă

Permanent - la finalul oricărei activităţi
planificate (simpozion, conferinţă, colocviu
etc., întâlniri cu responsabilii cu formarea
continuă, inspecţii tematice în echipa ISJ
Sălaj)
Semestrul I, semestrul II

Fiecare angajat

Administrator
financiar
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3.3. Măsuri de corecţie/ ameliorare a activităţii
Măsurile de ameliorare, stabilite pe baza analizei activităţii Casei Corpului Didactic
Sălaj în anul şcolar 2011 – 2012 și oglindită în raportul de activitate, vizează:
 O mai buna adaptare a programelor de formare la nevoile reale a unităţilor de
învăţământ și cadrelor didactice din județul Sălaj
 Îmbunătățierea strategiei de monitorizare a modului în care noutăţile didactice
dobândite la cursurile de formare, sunt transpuse în activitatea de la clasă, de
către cadrele didactice participante la activităţi de formare
 Creşterea numărului de programe de formare acreditate derulate în calitate de
furnizor
 O mai bună diseminare a exemplelor de bună practică din activitatea CCD Sălaj.
În acest scop, sunt planificate următoarele activităţi:
Activităţi
Îmbunătățirea
continuă a
instrumentelor și
tehnicilor de stabilire
a nevoii de formare
Participarea
profesorilor
metodiști, împreună
cu inspectorii de
specialitate, la
inspecțiile generale
din unitățile de
învățământ
Creşterea numărului
de programe
acreditate derulate
în calitate de
furnizor de formare
Valorizarea
rezultatelor pozitive
obținute în
activitatea CCD
Sălaj.

Orizont de timp
Permanent

Permanent

Indicatori de rezultat
Realizarea, împreună cu RFC-iștii
din unitățile de învățământ, a unor
chestionare specifice pentru: cadrele
didactice, personalul de conducere și
personalul didactic-auxiliar.
Cel puţin 3 inspecții pentru fiecare
profesor metodist.

Permanent

4 programe noi acreditate

Permanent

Inițierea a 2 activități pentru
diseminarea și popularizarea
exemplelor de bună practică din
activitatea serviciilor și
compartimentelor CCD Sălaj.

Acest Plan managerial este flexibil, el putând fi adaptat din mers la noile situaţii
apărute pe parcursul aplicării lui. Elementele de noutate vor fi consemnate şi vor fi urmate
de informări către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Formare
Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.
Director CCD Sălaj,
Prof. Corina - Emilia FORȚ
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