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I.

RAPORT NARATIV

1.

Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general,
pentru anul şcolar 2011 – 2012

Raportul de activitate pentru anul şcolar 2011-2012 s-a realizat în conformitate cu Adresa nr.
48552/05.07.2012 a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală
Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial
pentru anul şcolar 2011 - 2012, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr. 866/29.09.2011 şi
avizat de inspectorul şcolar general.
Casa Corpului Didactic Sălaj promovează inovaţia şi mişcarea pentru reformă, asigură cadrul pentru
dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar. Obiectivele
referitoare la formarea şi dezvoltarea resurselor umane, stabilite prin planul managerial al CCD Sălaj,
pentru anul şcolar 2011 - 2012, urmăreau domeniile:
Formare continuă:
a. Curriculum: Educaţie - sprijin - mediu incluziv; Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare
personală armonioasă, liberă şi competentă; Calculatorul şi proiectele interdisciplinare; Proiectarea softului educaţional; Intel®teach – instruirea în societatea cunoaşterii; Consiliere şi Orientare pentru dezvoltarea
personală a elevului; Strategii de lectură şi interpretare a textului; Designer pagini WEB; Evaluarea –
componentă fundamentală a procesului de învăţământ; Portofoliul – metodă alternativă de evaluare a elevilor;
Educaţie pentru sănătate în şcoală; Tabla interactivă – o nouă tehnologie în activitatea didactică; Strategii
diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu C.E.S. din învăţământul de masă şi învăţământul special – elemente de
didactică specială; A doua şansă; Pregătirea examenelor Cambridge.
b. Management: Management educaţional; Managementul programelor de formare; Organizarea şi
conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ; Prevenirea delincvenţei juvenile în sistem integrat în
unităţile de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora; Prevenirea abandonului şcolar; ADHD nevoia lor, prioritatea noastră; Management educaţional în sistem descentralizat; Managementul proiectelor
educaţionale şi a programelor comunitare; Legislaţia în sistemul de învăţământ preuniversitar; Salarizarea şi
normarea personalului din învăţământ.
c. Resurse umane: Formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice care utilizează calculatorul în
activitatea didactică ; Comunicare intra şi interpersonală; A doua şansă; Drepturile omului. refugiaţii şi
UNHCR; Educaţie pentru cetăţenie democratică; Legislaţia în sistemul de învăţământ preuniversitar;
Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ; Salarizarea şi normarea personalului din
învăţământ.

Marketing educaţional:
În cadrul proiectului realizat de către echipa CCD Sălaj, un proiect obţinut din fondurile structurale
ale UE destinate dezvoltării resurselor umane implicate în sistemul de educaţie timpurie, în cadrul Axei
prioritare 1, Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi
formare - Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă,
pe tot parcursul anului şcolar 2011 – 2012 au avut loc sesiuni de formare în funcţie de calendarul
activităţilor de formare destinate cadrelor didactice din învăţământul preşcolar.
De asemenea, CCD Sălaj a sprijinit şi alte instituţii şi unităţi şcolare în elaborarea şi scrierea unor
proiecte şi este partener al ISJ Sălaj în proiectul câştigat de acesta, proiect cu titlul Certificarea ECDL a
cadrelor didactice din Zalău, un nou pas spre integrarea tehnicilor IT la orele de curs.
Casa Corpului Didactic a menţinut permanent relaţia cu responsabilul cu formarea continuă
(RFC) din fiecare unitate de învăţământ. Responsabilul cu formarea continuă este persoana desemnată de
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către conducerea unităţii de învăţământ să gestioneze activitatea de dezvoltare profesională şi personală a
angajaţilor din instituţie, colaborând pe parcursul întregii activităţi cu inspectorul pentru dezvoltare
profesională al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj şi cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic
Sălaj. Aceştia, în acelaşi timp, asigură consultanţă responsabililor de la nivelul fiecărei unităţi de
învăţământ, pe parcursul întregului an şcolar. CCD Sălaj sprijină activitatea responsabilului cu formarea
continuă pentru realizarea bazei de date, la nivel de judeţ, privind formarea şi perfecţionarea cadrelor
didactice, organizând astfel întâlniri periodice cu toate persoanele implicate.
Informare, documentare, consultanţă: Activitatea de documentare şi informare s-a realizat prin
biblioteca CCD Sălaj, laboratorul multimedia şi CDI-uri. S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli în
organizarea de acţiuni şi activităţi pedagogice în şcoală (comisii metodice, cercuri pedagogice, lectorate
cu părinţii). Cadrele didactice au fost îndrumate în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de
lucrări, studii, referate şi comunicări.
Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale: Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor metodicoştiinţifice ale ISJ Sălaj şi CCD Sălaj pentru anul şcolar 2011 – 2012; Organizarea, împreună cu ISJ Sălaj, a
celei de-a cincea ediţii a Zilelor Învăţământului Sălăjean (21 – 27 noiembrie 2011), manifestare care a
presupus desfăşurarea unor activităţi atât la nivelul CCD Sălaj, ISJ Sălaj, cât şi la nivelul unităţilor de
învăţământ. Astfel, într-un cadru festiv, fiecare instituţie a reuşit să-şi valorifice rezultatele muncii, să
organizeze activităţi comune elevi - profesori - părinţi, să-şi etaleze personalitatea şi să aducă în faţa
societăţii oferte educaţionale specifice. A fost editată o broşură care a cuprins toate activităţile organizate
la nivel judeţean. La Casa Corpului Didactic Sălaj au avut loc prezentări de proiecte europene, lansări de
cărţi-reviste, expoziţii de carte, înfiinţarea Cercului de lectură a cadrelor didactice din judeţul Sălaj etc.
Editare, difuzare de carte şi publicaţii: Editarea buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” (2 numere),
a revistei „Şcoala noastră”- revistă de cultură şi educaţie pedagogică - editată sub egida CCD Sălaj (4
numere), consultanţă editorială (pentru publicare auxiliare didactice şi monografii şcolare), acordare
ISBN-uri (5) şi ISSN - uri (5).
Publicitate, diseminare: Activităţile şi acţiunile organizate de CCD Sălaj au fost făcute publice prin
presa locală şi centrală, prin publicaţiile CCD Sălaj şi la diverse întâlniri cu directorii unităţilor de
învăţământ şi cadrele didactice, prin redactarea unor sinteze şi scrisori metodice. De asemenea, toate
informaţiile privind formarea continuă au fost postate pe site-ul instituţiei: www.ccdsj.ro.
Dezvoltarea profesională şi proprie a instituţiei: Perfecţionarea personalului din instituţie cu probleme
specifice activităţii CCD s-a realizat sub forma unor dezbateri sau prin autoperfecţionare.
Centre de Documentare şi Informare (CDI):
a. Fundamentarea financiară a dotării centrelor cu mobilier, aparatură, carte, conectare la internet;
b. În judeţul Sălaj funcţionează 20 Centre de Documentare şi Informare;
c. Îmbogăţirea fondului de carte pentru bibliotecă - în anul şcolar 2011 - 2012, au intrat în biblioteca CCD
Sălaj 11 volume.
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane
În urma analizei rapoartelor realizate de către inspectorii şcolari de specialitate cu ocazia diferitelor
inspecţii şi având la dispoziţie baza de date privind perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat şi îşi propune să organizeze în continuare diferite
cursuri şi programe de perfecţionare şi formare continuă în funcţie de solicitări.
Pentru îndeplinirea misiunii stabilite, s-au urmărit obiective strategice importante:
 asigurarea calităţii educaţiei prin proiecte şi programe de formare;
 asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a personalului din unităţile de învăţământ
preuniversitar din subordinea ISJ Sălaj;
 accentuarea dimensiunii europene a activităţii de formare în educaţie.
Asigurarea calităţii educaţiei prin proiecte şi programe de formare:
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a. diversificarea ofertei de programe în funcţie de categoriile de personal care lucrează în unităţile de
învăţământ din judeţ;
b. asigurarea calităţii programelor de formare continuă prin corelarea activităţilor desfăşurate la cursuri cu
practicile profesionale cotidiene;
c. evaluarea eficienţei programelor de formare în relaţie directă cu succesele obţinute de personalul din
educaţie, reflectat în rezultatele şi performanţele elevilor.
Asigurarea formării şi dezvoltării profesionale a personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar din
subordinea ISJ Sălaj:
a. identificarea nevoii de formare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţ;
b. întocmirea şi difuzarea ofertei de programe a CCD şi a altor instituţii abilitate în această direcţie;
c. încurajarea activităţii de formare în parteneriat cu ISJ, CJRAE, universităţi şi alte instituţii furnizoare de
formare.
Accentuarea dimensiunii europene a activităţii de formare în educaţie:
a. cunoaşterea unor sisteme de învăţământ şi a modalităţilor de formare a cadrelor didactice din ţări ale
U.E.;
b. păstrarea prin activitatea de formare a elementelor de identitate a şcolii şi culturii naţionale.
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente / comentarii
În anul şcolar 2011 - 2012, obiectivele stabilite prin planul managerial au fost urmărite şi realizate
în cea mai mare parte. Programele de formare şi perfecţionare din Oferta de formare s-au derulat astfel: în
semestrul I au avut loc sesiuni de formări în cadrul proiectului POSDRU - Educaţia timpurie, primul pas
spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi competentă, proiect destinat cadrelor didactice din
învăţământul preşcolar – Perspective III. Calitate în promovarea dezvoltării şi educaţiei timpurii (10
grupe), precum şi în cadrul altor programe din oferta de formare: Evaluarea – componentă fundamentală
a procesului de învăţământ (1 grupă), Educaţie pentru sănătate în şcoală (1 grupă), Managementul
proiectelor educaţionale şi a programelor comunitare (2 grupe), Management educaţional (3 grupe),
Prevenirea abandonului şcolar (1 grupă), Formarea competenţelor digitale a cadrelor didactice care
utilizează calculatorul în activitatea didactică (2 grupe), Legislaţia în sistemul de învăţământ
preuniversitar (1 grupă), Salarizarea şi normarea personalului din învăţământ (1 grupă), TKT –
Teaching Knowledge Test (1 grupă), Examen Cambridge pentru copii YLE (1 grupă). În semestrul al
II-lea s-au desfăşurat cursuri de formare cuprinse în Oferta de formare Management educaţional (3
grupe), Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea personală a elevului (2 grupe), Strategii de lectură şi
interpretare a textului (1 grupă), Portofoliul – metodă alternativă de evaluare a elevilor (1 grupă),
Management educaţional în sistem descentralizat ( 1 grupă), Educaţie- sprijin – mediul incluziv (2
grupe), Designer pagini WEB ( 1 grupă).
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2012 - 2013).
În anul şcolar 2012 - 2013, se vor urmări:
a. Continuarea activităţilor de implementare a programelor din oferta de formare şi acreditarea de noi
programe;
b. Găsirea unor noi modalităţi de documentare şi informare a cadrelor didactice prin biblioteca CCD Sălaj,
laboratorul multimedia şi CDI-uri;
c. Implicarea mai activă a profesorilor metodişti în proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor
metodico-ştiinţifice ale ISJ Sălaj şi CCD Sălaj;
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d. CCD Sălaj şi Editura „Şcoala Noastră” vor desfăşura o activitate susţinută de editare de carte şi se va
publica, periodic, buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană” şi revista „Şcoala Noastră”. În această activitate
vor fi antrenate toate categoriile de personal didactic din judeţ.
e. Restructurarea echipelor în cadrul proiectelor în implementare în anul şcolar 2012-2013.
II.

DATE / INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ:

1.

Prezentare instituţională

a) Date de identificare:
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Adresa: Zalău, str. Unirii, nr. 2, Sălaj
Telefon: 0260/661396; Fax: 372873614
E-mail instituţie: ccdsalaj@yahoo.com
E-mail director: corinafort@yahoo.com
Site: www.ccdsj.ro
Instituţia deţine sediu propriu.
b) Resurse umane:
Compartimentul

Numele şi prenumele
SANDA BULGĂREAN
(01.09.2011-14.08.2012)
EMILIA CORINA FORŢ
(14.08.2012-31.08.2012)

Conducere

Funcţia
Director

CORINA BUMBAŞ
Programe

ALEXANDRU MUREŞAN
ANA MARIA MUREŞAN

profesori
metodişti

PETRU IANC

Statutul

Titular

Studii / anul
absolvirii
univ. – 1997
univ.-1999

detaşat

univ. - 2005

detaşat

univ. - 2000

detaşat

univ. - 2000

detaşat

univ. - 2004

Specialitatea

Vechime /
grad didactic

Geografie

15 ani, I

Istorie

13 ani, I

Teologie OrtodoxăLitere
Managent turistic şi
comercial
Lb. şi lit. rom. – Lb.
şi lit. franceză
Psihol. şi psihoped.
specială

7 ani, II
21 ani, I
13 ani, II
7 ani, II

Bibliotecă

RODICA TURC

bibliotecar

titular

univ. - 1990

TCO

22 ani

Informatizare

MIRELA COSTRUŢ

ajutor analist
programator

titular

univ. - 1995

Chimie - Fizică

15 ani

Contabilitate

LUCIA MARIA SURD

administrator
financiar

titular

univ. - 2007

Contabilitate si
Informatica de
Gestiune

26 ani

Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic

4

5

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar
1½

Total
personal
didactic
auxiliar

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic

Număr
total
posturi

Total
personal

2

1

1

6½

8
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c) Filiale ale CCD
CCD Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii din subordinea CCD Sălaj) sunt
repartizate în toate zonele judeţului, astfel, prin intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi cadrele
didactice.
d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului bilateral
româno-francez - ”Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat”
Unitatea
şcolară /
Localitatea
TOTAL

Responsabil
CDI

Statutul responsabilului CDI *

Studii**

-

-

-

* - cadru didactic
- personal didactic auxiliar (bibliotecar)
** - se precizează suplimentar de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care să-i permită
încadrarea pe post de profesor documentarist
e). Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MECTS, înfiinţate în judeţ,
conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008
Unitatea şcolară / Localitatea
Colegiul Naţional „Silvania” Zalău
Grupul Şcolar „Ioachim Pop” Ileanda
Grupul Şcolar „Cserey-Goga” Crasna
Grupul Şcolar „Liviu Rebreanu” Hida
Grupul Şcolar Sărmăşag
Şcoala Gimnazială „Petri Mor” Nuşfalău
Şcoala Gimnazială „Petre Hossu” Cheud
Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei
Grupul Şcolar Sîg
Grupul Şcolar Surduc
Grădiniţa cu Program Normal Halmăşd
Grădiniţa cu Program Prelungit Pericei
Grădiniţa „Voinicel” Zalău
Şcoala Gimnazială cu Predare în Limba Maghiară „Bathory Istvan” Şimleu Silvaniei
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou
Şcoala Gimnazială „Andrei Mureşanu” Cehu Silvaniei (fosta „Ady-Şincai”)
Şcoala Gimnazială Plopiş
Şcoala Gimnazială Buciumi
Şcoala Gimnazială „Aurelia şi Lazar Cosma” Treznea
Şcoala Gimnazială Valcău de Jos
TOTAL
*- finalizat
- în curs de amenajare (în construcţie /urmează a fi dotat)
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Stadiul CDI *
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
20

f) Dotarea cu echipamente a instituţiei

Calculatoare buc.
Laptop-uri buc.

TV - buc.
Videoproiectoare buc.
Camere
video - buc.

* Calculatoare
- 27 bucăţi;
* Laptop-uri –
11 bucăţi

* Televizoare
– 3 bucăţi
* Videoproiectoare –
6 bucăţi
* Camere
video – 3
bucăţi

Copiatoare buc.

Laminatoare
- buc.

Soft-uri
educaţionale –
buc.

Fond de
carte volume

* Copiatoare
– 3 bucăţi

*
Laminatoare
– 1 bucată

* Soft-uri
educaţionale 165

* Volume de
carte 121615

Alte echipamente
(denumire, nr.
buc.)
- imprimante buc.
- reportofon - buc.
- aparate foto buc.
* Imprimante – 11
bucăţi;
* Reportofon – 2
bucăţi;
* Aparat foto – 2
bucăţi;
* Retroproiector –
2 bucăţi;
* Flip-chart
magnetic – 5
bucăţi;
* Cameră foto – 2
bucăţi;
* Scanner – 1
bucată;
* Video – 1
bucată;
* Server – 1
bucată;
* Tablă
interactivă – 4
bucăţi;
*Telefon/Fax – 1
*Ecran proiecţie –
2 bucăţi

g) Dotarea cu autoturism şi / sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare)
- Autoturism Volkswagen 8+1, obţinut prin transfer de la ISJ Sălaj, în anul 2009.
2 Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de Centrul Naţional de Formare a
Personalului din Învăţământul Preuniversitar:
Denumirea
programului

Nr. deciziei de
acreditare

Nr. credite

Nr. participanţi

Cost total **

Cost credit/
cursant ***

Edcaţie-sprijin-mediul
incluziv

84/28.05.2008

25

60

5819

3,87

3001/05.01.2011

23

267

-

-

6170/07.11.2011

10

28

1148

4,10

Perspective III –
Calitate în promovarea
dezvoltării şi educaţiei
timpurii
Designer-pagini WEB

7

Consiliere şi orientare
pentru dezvoltarea
personală a elevului
Strategii de lectură şi
interpretare a textului

3285/17.02.2012

20

60

5196

4,33

3600/23.03.2012

11

28

1255

4,07

Total participanţi:
443

13418 LEI

Total programe: 5

b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de CNFPIP şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat

Denumirea
programului

Asociaţia
Didakticos

Management
educaţional

Nr. deciziei de
acreditare

3001/05.01.2015

Nr. credite

Nr. participanţi

Cost total**

Cost credit/
cursant***

60

180

-

-

Total participanţi: 180

-

-

Total programe: 1

c) Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MECTS,
organizate prin casa corpului didactic

Nr.
crt.

Tema
programului

Nr.
adresei
MECTS
de
convocare

Grup ţintă

Durata

Nr.
cursanţi

Competenţe cheie
TIC în
Curriculum şcolar

3284/17.02.201
2

Cadre
didactice din
învăţămantul
preuniversitar

62

277

Cost
total Cost ora /
** cursant***

-

-

Total
participanţi:

Total programe: 1

277
d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată M.E.C.T.S.
Nr. crt.

1

2

3

Tema
Management
educaţional/instituţional
Management educaţional în sistem
descentralizat
Management de proiect
Managementul proiectelor
educaţionale şi a programelor
comunitare
TIC şi utilizarea calculatorului
Formarea competenţelor digitale ale
cadrelor didactice care utilizează
calculatorul în activitatea didactică

Cost total**

Cost
ora/cursant***

29

758

0,93

50 ore

58

2125

0,73

48 ore

58

1510

0,54

Durata

Nr. cursanţi

28 ore

Alte programe ( precizaţi tema)

8

4

Evaluarea – componentă fundamentală
a procesului de învăţământ

25 ore

26

822

1,26

5

Educaţie pentru sănătate

25 ore

29

822

1,13

6

Prevenirea abandonului şcolar

25 ore

30

534

0,71

7

Legislaţia în sistemul de învăţământ
preuniversitar

20 ore

30

607

1,01

8

Salarizarea şi normarea personalului
din învăţământ

20 ore

25

262

0,52

9

TKT – Teaching Knowledge Test

12 ore

21

-

-

10

Examen Cambridge pentru copii YLE

12 ore

18

-

-

11

Portofoliul – metodă alternativă de
evaluare a elevilor

25 ore

26

534

0,82

Total
participanţi
350

7974 LEI

Total programe 11

e) Programe / Activităţi specifice desfăşurate în mediul rural
Localitatea
-

Titlul
programului
-

Durata
cursului
-

Nr. participanţi
-

Cost
total**
-

Cost
ora/cursant***
-

f) Programe / Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din zonele
defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar)
Titlul
Localitatea
programului
-

-

Grupul
ţintă
-

Durata
cursului
(nr.ore)
-

Nr.
paricipanţi
-

Cost
total
**
-

Cost
ora/cursant***
-

** - Se precizează : - suma totală;
- sursa de finanţare (buget de stat / alte surse, care se vor preciza distinct);
în situaţiile în care pentru acelaşi program / activitate finanţarea s-a realizat
din mai multe surse, se vor preciza defalcat
*** - Costul creditului / orei per cursant va fi calculat împărţind costul total al programului la
numărul de credite / ore de formare şi la numărul de participanţi

9

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă
a).

Categoria de personal

Personal didactic:
- educatoare
- învăţători/institutori
- profesori
- maiştri instructori
- personal didactic cu funcţii de
conducere, de îndrumare şi de
control
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total

Nr. posturi
- cf.
machetei
transmise
de ISJ
3.250
567,4
627,92
1863,2
65,49

Nr.
personal
existent
în judeţ

Nr. personal participant la
acţiuni de formare desfăşurate
în anul şcolar 2011 – 2012

3133
568
628
1745
66

957
245
149
630
11

126

126

120

351,5
863,25
4464,75

349
853
4335

95
1250

b).
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
18
18

Nr. participanţi
664
586
1250

4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
Activitatea de documentare şi informare s-a realizat prin biblioteca CCD Sălaj şi laboratorul
multimedia. S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli în întocmirea unor proiecte de dezvoltare
instituţională, în organizarea de acţiuni şi activităţi pedagogice în şcoală. De asemenea, s-au îndrumat
cadrele didactice în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate şi comunicări
ştiinţifice. S-au oferit informaţii, în cadrul şedinţelor cu directorii unităţilor de învăţământ, legate de
derularea programelor cuprinse în oferta de formare. S-a realizat informarea personalului din învăţămantul
preuniversitar referitor la oportunităţile de formare prin e-mail şi site-ul CCD Sălaj. Permanent, site-ul
CCD Sălaj este actualizat cu informaţii de ultimă oră din activitatea instituţiei noastre.
5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale

Denumirea
activităţii

Tipul activităţii:
Simpozioane / sesiuni /
schimburi de experienţă

Zilele
învăţământului
sălăjean

Lansare de carte
Înfiinţarea Cercului de lectură a
cdrelor didactice din Judeţul

Locul
desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale,
CDI, unităţi
de
învăţământ)
CCD Sălaj
CCD Sălaj
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Nr.
participanţi

Cost
total**

180

-

25

-

Cost ora /
participant***

-

Sălaj
Scrisoare de mulţumire adresată
cadrelor didactice pensionate în
anul şcolar 2010-2011
Prezentare de proiecte europene
Expoziţie de carte

CCD Sălaj

120

-

-

CCD Sălaj
CCD Sălaj

190
180
120 (cca
15/întâlnire –
8 întâlniri)

-

-

-

-

58

-

-

Cerc de
lectură

Întâlniri lunare cu diverse
tematici

CCD Sălaj

Instruire şi
consiliere în
vederea
susţinerii
examenului de
definitivare în
învăţământ

Activitate de
instruire/informare/consiliere

CCD Sălaj

Total
participanţi:
873

Total
activităţi:

Scurtă informare asupra acestor activităţi (calitate, impact, utilitate)
Zilele Învăţământului Sălăjean - Pornind de la ideea că avem nevoie de un învăţământ orientat
spre valori, CCD Sălaj în colaborare cu Inspectoratului Şcolar al Judeţului Sălaj a organizat ZILELE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SĂLAJEAN - ediţia a V-a. Într-un cadru festiv, fiecare şcoală a putut să-şi valorifice
rezultatele muncii, să organizeze activităţi comune elevi - profesori - părinţi, să-şi etaleze personalitatea şi
să aducă în faţa societăţii oferte educaţionale specifice. Activitatea a stat sub semnul calităţii şi a adus un
plus de satisfacţie profesională cadrelor didactice, iar elevilor le-a indus sentimentul că aparţin unei
organizaţii şcolare performante care-i va transforma în tineri capabili de a se integra în societatea
cunoaşterii, a valorilor bine conturate. La Casa Corpului Didactic Sălaj au fost organizate:
- lansări de cărţi şi reviste: - Emil Trif (Aspecte din învăţământul Sălăjean. 1918-1990);
- Şcoala Sălăjeană, buletin informativ;
- Şcoala Noastră, revistă pentru cultură şi educaţie pedagogică
editată de CCD Sălaj;
- Teodor Sărăcuţ Comănescu (Poezia copiilor şi pentru copii, studiu
stilistico-poetic);
- Dorin Cozma (Corespondenţe semantice şi sintactice între
prepoziţii din limba franceză şi limba română);
- Gazeta învăţătorilor, revista cadrelor didactice din învăţământul
primar sălăjean;
- De la mental la comportamental în şcoală, revistă coordonată de
CJRAE Sălaj;
- Geographica, revistă a profesorilor de geografie din judeţul Sălaj;
- înfiinţarea Cercului de lectură a cadrelor didactice din judeţul Sălaj, manifestare organizată în
Sala de lectură a Bibliotecii Casei Corpului Didactic Sălaj, la care au participat 25 cadre didactice,
urmând să se deruleze cu o periodicitate lunară;
- Scrisoare de mulţumire adresată cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2010-2011,
activitate în cadrul căreia au fost invitate toate cadrele didactice care s-au pensionat în anul şcolar
anterior;
- Prezentare de proiecte europene, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul Casei Corpului
Didactic Sălaj - "Educaţia timpurie, primul pas spre dezvoltare personală armonioasă, liberă şi
competentă", PROIECT POSDRU/19/1.3/G/27639;
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- Expoziţii de carte, în cadrul cărora au fost expuse:
- cărţi publicate la Editura “Şcoala Noastră” editură a Casei Corpului Didactic Sălaj;
- carte veche din Biblioteca documentară a Casei Corpului Didactic Sălaj.
În cadrul Cercului de lectură organizat în fiecare lună, în sala de lectură a CCD Sălaj au fost
derulate activităţi cu tematici diverse:
- Eminescu în actualitate;
- Remenber Valentin Meseşan, Valentin Dărăban, Horia Ciovârnache, Iuliu Suciu;
- Şcoala altfel (elevi de la CNS „Silvania” şi-au prezentat creaţiile);
- Recitare (Andrei Darocszi, Mirela Elena Chiş, Ana Maria Mureşan, Viorica Mureşan, Marcel
Lucaciu;
- Prezentare volume (Ana Maria Mureşan, Mirela Chiş, Viorica Mureşan, Marcel Lucaciu);
- Expoziţii: Măşti de carnaval (Deac Gyorfi), Origami (Tudor Roşu), Tablouri în punct japonez
(Iulia Crişan), Pictură în ulei (Adela Elena Crişan), Obiecte realizate din hârtie-mărţişoare, cercei,
tablouri (Alina Gordan), Tablouri decupate din hârtie – FILIGRAN ŞI KIRIGAMI (Mihai Petriş).
- Expoziţii de carte – Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Mircea Eliade.
6. Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct materialele elaborate,
cele editate, precum şi cele difuzate)
Reviste, periodice Buletine informative,
(denumire, nr.
ghiduri metodologice
exemplare,
(denumire, nr.
elaborate / editate / exemplare, elaborate
difuzate)
/ editate / difuzate)
1. Buletin informativ
„Şcoala Sălăjeană” 2 numere elaborate
1. „Şcoala noastră”
(nr. 1 - 160
(nr. 1-2 – 200
exemplare, nr. 2 - 160
exemplare., 3-4 –
exemplare);
200 exemplare)
2. Zilele
2. Geografica – 150
învăţământului
exemplare
sălăjean - ediţia a V-a
– 150 exemplare

Culegeri, manuale
(denumire, nr. exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)

Alte publicaţii
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)

- Matematică distractivă1000 exemplare;
- Rebus-clasa a IV- 1000
exemplare;
Pe urmele
- Citire, scriere, comunicare- înaintaşilor sălăjeni –
1000 exemplare;
1000 exemplare
- Semiologie pentru asistenţi
medicali – 1000 exemplare

Instituţiile care nu au editură proprie vor prezenta doar informaţii referitoare la materialele elaborate şi
/ sau difuzate.
7.
Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.
b) Activităţi desfăşurate în cluburi / cenacluri / coruri / alte formaţii
8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Parteneri
Denumirea programului
Din ţară
Internaţionali
Calculatorul şi proiectele
Fundaţia EOS
interdisciplinare
România
Cursuri şi seminarii pentru
British Council
profesorii de limba engleză
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Forma de finalizare
Locaţie acreditată
Locaţie de formare

Şcoala pentru toţi
Proiect POSDRU/57/1.3/S/21086
– Dezvoltarea resursei umane
pentru managementul eficient al
bazelor de date calitative ale
rezulatelor examenelor şi
evaluărilor naţionale din
învăţământul preuniversitar –
DRU – MEBD – EN
Proiect POSDRU/55/1.1/S/31536,
Restructurarea curriculumului
naţional în învăţământul liceal
Proiect POSDRU/87/1.3/S/62534,
Formarea profesorilor de
matematică şi ştiinţe în domeniul
cunoaşterii
Total programe: 4

Asociaţia Tineri
pentru Viitor

-

Colaborare în vederea
implementării proiectului

DGMRURS CNEE

-

Organizarea sesiunilor de
formare

Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Bihor

Locaţie de formare

9.
Marketing educaţional ( publicitate / diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe
După avizarea ofertei de programe de formare a Casei Corpului Didactic Sălaj s-a editat un pliant,
care a fost difuzat în toate unităţile de învăţământ pentru a putea fi consultat de către întreg personalul. De
asemenea, site-ul instituţiei noastre, www.ccdsj.ro, este actualizat periodic şi oferă tuturor celor interesaţi
informaţii privind toate activităţile CCD Sălaj. Au fost prezentate în presa locală şi în publicaţiile CCD
Sălaj, materiale informative şi activităţi pentru promovarea instituţiei. La activităţile desfăşurate cu
directorii de şcoli şi cadrele didactice din judeţ, CCD Sălaj a prezentat, de fiecare dată, ca punct distinct,
activitatea în ansamblul ei, oferta de programe şi rezultatele obţinute.
Activitatea CCD Sălaj a fost analizată în Consiliul de Administraţie al ISJ Sălaj, semestrial,
stabilindu-se sarcini exprese pentru viitor.
b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei
În vederea elaborării ofertei de programe s-au realizat sondaje în rândul tuturor categoriilor de
personal didactic, s-a întocmit analiza de nevoi, s-a discutat cu inspectorii şcolari de specialitate şi cu
directorii unităţilor de învăţământ pentru a răspunde cât mai adecvat nevoilor de formare continuă a
întregului personal din învăţământul preuniversitar din judeţ. S-a asigurat o bună comunicare pe canalele
electronice cu RFC, bibliotecari, CDI, directori, colaboratori etc.
Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Perfecţionarea personalului din instituţie cu probleme specifice activităţii CCD s-a realizat sub
forma unor dezbateri sau prin autoperfecţionare. Directorul şi personalul instituţiei au participat şi în acest
an şcolar la diferite cursuri de formare şi perfecţionare continuă, la întâlniri la nivel judeţean şi naţional.
Sanda Bulgărean, director CCD Sălaj, în anul şcolar 2011 – 2012 a participat la următoarele acţiuni care
vizează dezvoltarea profesională: expert pe termen scurt în cadrul proiectului Management educaţional –
curs de formare (60 credite profesionale transferabile), GeoSpace: Centrul de Geomatică destinat
pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei” din cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/57378 – curs de formare (20 credite profesionale transferabile), Expert pe
termen scurt în cadrul proiectului Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, ID
3777, participare la activităţile organizate în Judeţul Bihor, în cadrul proiectului „Restructurarea
10.
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sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea
sistemului de credite profesionale transferabile”, ID 3777; participarea la activităţile de formare din
cadrul proiectului POSDRU „Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”, ID 3615.
Bumbaş Corina, profesor metodist, în anul şcolar 2011 – 2012 a participa la următoarele acţiuni
care vizează dezvoltarea profesională: Management educaţional – curs de formare (60 credite
profesionale transferabile), participare la activităţile organizate în Judeţul Bihor, în cadrul proiectului
„Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, ID 3777; participare la stgiul de
lucru „Pregătirea etapei I de pilotare”, din cadrul proiectului POSDRU „Dezvoltarea resursei umane
pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor
naţionale din învăţământul preuniversitar - DRU-MEBD-EN”, participarea la activităţile de formare
din cadrul proiectului POSDRU „Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”, ID 3615; Participare
la conferinţa naţională eTwinning, 2011-Parteneriate şcolare europene.
Alexandru Mureşan, profesor metodist, în anul şcolar 2011 - 2012 a participat la cursul de
formare Management educaţional – curs de formare (60 credite profesionale transferabile), Management
de proiect în cadrul Centrului de afaceri Transilvania, Prevenirea şi stingerea incendiului – curs pentru
ocupaţia (Competenţe comune) COR 315104 - în cadrul FORMAROM SRL; Inspector în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă COR 315219 - în cadrul FORMAROM SRL.
11. Activităţi / servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare
Tipul activităţii / serviciului
a). proiecte / parteneriate

Suma încasată (RON)
a) –
b) 2810 lei

b). închirieri spaţii

c) -

c). multiplicare materiale
d). editare carte / reviste
d) 14250 lei
e). alte servicii (încasare contravaloare e) 1789.60 lei
atestate)
f) –
f). cursuri cu plată (tema / grupul ţintă)

TOTAL: 18849.60 LEI

Întocmit de prof. Sanda Bulgărean
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