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Aprobat în Consiliul de administraţie al CCD Sălaj, în data de 22.08.2013

I. RAPORT NARATIV
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2012-2013 s-a realizat în conformitate cu Adresa nr.
52097/08.07.2013 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Management, Resurse Umane
şi Reţea Şcolară Națională şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial pentru anul şcolar
2012-2013, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr. 927 din 28.09.2012 şi avizat de
inspectorul şcolar general.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar
general, pentru anul şcolar 2012 – 2013
Obiective generale ale CCD Sălaj
OG1. Asigurarea formării și
perfecționării cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
sălajean.

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.

Obiective specifice
OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării
profesionale a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar sălajean
OS2. Propunerea și derularea unor programe de formare
adecvate nevoilor cadrelor didactice
OS3. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii
actului educaţional
OS1. Creşterea calităţii activităţilor 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 informare
OS2. Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi
implementării de proiecte educaţionale
OS1. Editarea de publicaţii şi materiale didactice
OS2. Promovarea resurselor educaţionale inovative
OS3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse
educaţionale

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul resurselor umane
Obiectivele Inspectoratului Școlar Judeţean Sălaj
1. Optimizarea managementului resurselor umane, în
scopul dezvoltării carierei didactice şi a eficientizării
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

Obiectivele Casei Corpului Didactic Sălaj
1. Asigurarea formării și perfecționării
cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar sălajean

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

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin proiecte şi parteneriate
educaţionale.
4. Promovarea și consolidarea rolului Casei
Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
învăţământ preuniversitar sălăjean.

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii
Autoevaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor generale are la bază obiectivele specifice aferente
şi indicatorii de rezultat, domeniile de aplicare specifice activităţii Casei Corpului Didactic Sălaj şi
activităţile planificate.
OG 1. Asigurarea formării și perfecționării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
sălajean

Argumente / comentarii













S-a realizat analiza nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2011-2012
prin prelucrarea a 75 rapoarte de analiza întocmite de responsabilii cu formarea
continuă din școli, pe baza chestionarelor aplicate precum și în urma
consultărilor cu inspectorii de specialitate, directorii unităților de învățământ și
responsabilii cu formarea continuă.
Realizarea ofertei de formare continuă înregistrată cu Nr. 926 din 28.09.2012
avizată de Inspectorul şcolar general şi transmisă M.E.C.T.S.
Publicarea ofertei de formare pe site-ul Casei Corpului Didactic Sălaj –
www.ccdsalaj.ro - aprobată prin Adresa M.E.C.T.S. Nr. 62137 din 13.11.2012 și
în Buletinul informativ ”Școala Sălăjeană ”
Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu oferta de formare continuă și
transmise în toate unitățile de învățământ.
Realizarea de pliante în format electronic care au fost transmise către toţi
responsabilii cu formarea continuă din școli.
Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de formare continuă primite de la
alți furnizori de formare (MEN, SIVECO, etc.)
Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi email cadrelor didactice
referitor la oportunităţile de formare continua.
Realizarea evidenței cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat.
Achiziționarea unor cărți de specialitate în concordanță cu prevederile
programei pentru definitivat.
Consultanță de specialitate conform graficului afișat pe site-ul CCD Sălaj.

Grad de
realizare
100 %
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Am derulat 20 de programe de formare din cele 23 existente în oferta de
formarea avizată MECTS, ceea ce reprezintă un procent de 86,95 %. Din cele
23 de programe din ofertă 5 sunt acreditate.
Au fost planificate în total 31 grupe şi s-au derulat programe de formare cu 26
grupe, ceea ce reprezintă un procent de 84 %.
Am derulat, în colaborare cu Asociația Didactikos din Timișoara, programul de
formare ”Management educațional” (60 CPT) cu 3 grupe – 84 cadre didactice.
La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat 764 personal
didactic și didactic auxiliar.
Acreditarea a două programe de formare: ”Prevenţia retragerii timpurii a
elevilor din sistemul de învăţământ” (20 CPT) conform OMEN nr. 3106 din
30.01.2013 și ”Rolul clasei de elevi în educație” (20 CPT) conform OMEN nr.
3655 din 29.04.2013.
Actualizarea următoarelor baze de date: date de contact bibliotecari, bază de
date cu CDI şi responsabili CDI, baza de date cu cadrele didactice din judeţul
Sălaj care au urmat cursuri de formare în acest an școlar, bază de date cu titlurile
de publicaţii editate la Casa Corpului Didactic Sălaj, bază de date cu personalul
încadrat la ISJ Sălaj, bază de date cu formatorii CCD Sălaj, bază de date cu
metodişti ai ISJ Sălaj, bază de date parteneri ai CCD Sălaj, bază de date cu
reţeaua şcolară din judeţul Sălaj, bază de date cu responsabilii cu dezvoltarea
profesională din judeţul Sălaj.
Aplicarea de chestionare cursanților, la fiecare program de formare, pentru
obținerea feedback-ului privind calitatea activității de formare.
Constatările profesorilor metodiști privind impactul formării continue asupra
calitații actului educațional, în rapoartele întocmite de echipele ISJ Sălaj cu
ocazia inspecțiilor generale, din care au făcut parte și profesorii metodişti ai CCD
Sălaj.
În calitate de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj,
profesorii meodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj au participat la inspecţii de
specialitate, în vederea obţinerii gradelor didactice, acestea însumând un număr
de 68 ore şi un nunăr de 17 cadre didactice inspectate; în cadrul acestor inspecții a
fost monitorizat şi impactul programelor de formare asupra calitații procesului
instructive-educativ.
Colectarea datelor din rapoartele responsabililor cu formarea continuă privind
impactul programelor de formare continua asupra calitații actului educațional.
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OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităților de formare
continuă
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
 La activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 1455 persoane.
100 %
Activități metodice:
 Prezentarea ofertei de formare a CCD Sălaj (sem. I) și a Raportului de activitate
pe anul școlar 2011-2012 – activitate metodică cu responsabilii cu formarea
continuă
 Analiza nevoii de formare pentru anul şcolar 2013-2014 (sem. al II-lea) –
activitate metodică cu responsabilii cu formarea continuă
 Inteligenţa emoţională la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar –
activitate metodică cu profesorii de geografie.
 Evaluarea – componentă fundametală a procesului instructiv-educativ –activitate
metodică cu profesori de limba și literatura română.
 Cercul pedagogic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI
Activități științifice:
 Metode didactice activ-participative în procesul instructiv-educativ – simpozion
județean
 Sfântul Francisc de Assisi şi franciscanii – trecut şi prezent – simpozion
internațional
 Fizica distractivă (origami, fizica hârtiei) – activități cu profesori și elevi
 Matematica pe şerveţel (aflarea unor soluţii practice cât mai scurte în rezolvarea
problemelor de matematică) – activități cu profesori și elevi
 Cercul literar al elevilor -întâlnire cu scriitori, pe diverse teme literare,
promovarea preocupărilor literare ale elevilor
 Biblioteca şcolară – cheia către trecut, prezent şi viitor – referate și comunicări
științifice
Activități culturale:
 Cercul literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj – 8 întâlniri pe diverse teme:









Traduceri din literatura medievală: Viaţa Sfântului Francisc de Assisi – operele lui
Tommaso da Celan, Curentul franciscan în arta sacră
Gândirea laterală, Proză contemporană
Descoperim Sălajul şi patrimoniul UNESCO, prezentare carte - 7 zile în Ţara Silvaniei
Parabole moderne – colecţia „Cartea de pe noptieră” , Texte umoristice din arhiva revistei
Şcoala Noastră, Lumea pe care o descoperi
Monografii din Sălaj – cercetare, documentare, realizare, publicare
Poeţi sălăjeni în ceas aniversar, Poezii pentru copii
Lecturi din lirica autohtonă şi cea universală
Personalităţi ale liricii româneşti actuale

 Zilele învăţământului sălăjean:







Lansare de carte - Prezentare de carte şi publicaţii periodice ale CCD şi ISJ Sălaj (cu stand
amenajat)
Viața școlii - Expoziţie de monografii şcolare şi locale aflate în colecţia Editurii „Şcoala
Noastră” (30 exponate)
Scrisoare de mulțumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 20112012
Biblioteca – spațiu de atitudine - Prezentare de materiale tipărite pentru uzul bibliotecarilor
Gala olimpicilor - Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională a
olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2011-2012, şi a profesorilor care i-au pregătit
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 Icoane pe sticlă- obiceiuri și tradiții - Expoziţie de icoane pe sticlă cu ocazia
sărbătorilor de iarnă (60 exponate)
 Ziua internaţională a bibliotecilor şcolare - Biblioteca şcolară – cheia către
trecut, prezent şi viitor – referate și comunicări prezentate de bibliotecarii școlari
 Noaptea bibliotecilor româneşti - Ziua mondială a cărţii, a dreptului de autor Expoziţie de carte şcolară veche existentă în biblioteca documentară a CCD
Sălaj
 Vernisaj-expoziţie “Flori din grădina mea”, autor prof. Mariana Iuga, 50
participanţi;
 Vernisaj-expoziţie de pictură 3D, cu lucrări ale elevilor de la Clubul Copiilor
Jibou, coordonator prof. Ionel Baltă, 90 participanţi;

OG 3. Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale
Argumente / comentarii

















Încheierea a 4 parteneriate/protocoale de colaborare cu unități de învățământ în
vederea asigurării bunei desfășurări a programelor de formare și pentru a facilita
deplasarea cadrelor didactice spre locațiile de formare.
Actualizarea bazei de date cu CDI-urile din judeţul Sălaj.
Operaţionalizarea a 2 instrumente de lucru (Fişa de activitate, Raportul de
activitate) penbtru bibliotecarii școlari și responsabilii CDI și trimiterea acestor
documente spre Casa Corpului Didactic Sălaj.
Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Salaj.
Încheierea unui parteneriat cu DPPPD din cadrul Universitatea Oradea, în
vederea relizării unor activităţi de perfecţionare a pregătirii de specialitate,
psiho-pedagogice şi metodice.
Realizarea a două acorduri de colaborare cu CCD Bihor (derularea proiectului
POSDRU ”Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul instructiveducativ”și ISJ Bihor și SIVECO România (derularea proiectului POSDRU
”Formarea profesorilor de matematică şi ştiinte in societatea cunoaşterii”.
Partenerit cu ISJ Sălaj, Colegiul Tehnic „Al.P. Ilarian” Zalău și Consiliul
Judetean Sălaj în vederea desfășurării Festivalului Național al Științei – ediția a
V-a.
Parteneriat internațional cu ISJ Sălaj, Grădiniţa „Ion Creangă” Zalău, Asociaţia
„Ion Creangă” Zalău și „St. Mary and St. Thomas” Catholic Primary School
Gateshead – Blaydon, Anglia, pentru realizarea programului ”Școala
Internațională de Artă – Ediția a II-a”.
Dezvoltarea competenţelor personalului CCD Salaj în domeniile: management
de proiect, managementul formării continue, management financiar, baze de
date, comunicare

Grad de
realizare
100 %
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OG4. Promovarea și consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
învăţământ preuniversitar sălăjean.
Argumente / comentarii

Grad de
realizare

 Au fost elaborate, editate și difuzate prin Editura ”Școala Noastră” 4 numere din

100 %














revista ”Şcoala Noastră”, 2 numere din buletinul informativ ”Şcoala Sălăjeană”,
publicația ” Zilele învăţământului sălăjean”
Am elaborat, editat și difuzat prin Editura ”Școala Noastră” 80 exemplare de
DVD-uri cu ISBN ”Metode didactice activ-participative în procesul instructiveducativ” cu ocazia simpozionului județean cu același nume.
Prin Editura ”Școala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate:
revistele: Geographica, Gazeta învăţătorului, Itinerarii, InfoTIC, Pages et plumes
cărțile: Comori ale naturii în orizontul local al comunei Năpradea (Autor: Aurel
Medve, Lucian Petru Goja), Factori cognitivi şi motivaţionali în educaţia pentru
carieră (Autor: Melania Maria Gârdan), Comunicare – Citire – Scriere (Autor:
Mihai Boldan)
Au fost actualizate bazele de date cu publicaţii editate prin Editura ”Școala
Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj și baza de date cu autori de carte sălajeni.
În cadrul activității ”Viața școlii” s-a realizat o expoziţie de monografii şcolare şi
locale aflate în colecţia Editurii „Şcoala Noastră” (30 exponate).
S-au realizat materiale promoţionale personalizate: 50 de afişe de promovare a
activităţii Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare, 11 afişe pentru Simpozionul
Județean ”Metode didactice activ-participative în procesul instructiv-educativ” și
10 afișe pentru Simpozionul Internațional ” Sfântul Francisc de Assisi şi
franciscanii – trecut şi prezent”
Realizarea unor pliante cu oferta de formare continuă și difuzate în toate unitățile de
învățământ.
A fost actualizată pagina web a instituției www.ccdsj.ro

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2013/2014).
 acreditarea şi autorizarea de noi programe de formare continuă;
 dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice
 elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor de formare
la nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală
 stabilirea de noi parteneriate (locale şi nationale) capabile să conducă la activităţi structurate
pe eficienţă şi diversitate;
 creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;
 îmbunătăţirea şi diversificare modalităţilor şi instrumentelor de realizare a analizelor de nevoi
de formare a personalului didactic şi auxiliar
 analizarea şi distribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de
personal
 studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi în vederea
identificării priorităţilor de formare continuă pentru anul şcolar 2013-2014.
 îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia de echipamente, în special laptopuri, computere şi
videoproiectoare
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II.
a) Strategiile instituţionale specifice aplicate de casele corpului didactic în anul şcolar
2012-2013, privind evaluarea şi monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din
judeţ la activităţi de formare continuă / perfecţionare. Se vor indica concret strategiile /
activităţile şi indicatorii măsurabili utilizaţi.



monitorizarea de către profesorii metodişti a derulării şi evaluării programelor de formare;
extinderea locaţiilor de formare în 4 locaţii din judeţ: Colegiul Tehnic „Al. P. Ilarian” Zalău,
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic „Octavian Goga”
Jibou, Şc. Gimn. „Lucian Blaga” Jibou;
 aplicarea a 764 de chestionare de impact a programelor de formare derulate prin Casa Corpului
Didactic Sălaj în anul școlar 2012-2013;
 realizarea unei baze de date comune cu metodiștii ISJ Sălaj pentru monitorizarea, prin
inspecțiile efectuate, a impactului programelor de formare asupra calității actului educațional;

 directorul și cei 3 profesori metodiști ai CCD Sălaj sunt metodiști ai ISJ Sălaj și în această





calitate au participat la următoarele inspecții generale: Şcola Gimnazială Nr. 1 Agrij, Şcola
Gimnazială „Aurelia şi Lazăr Cosma” Treznea, Şcola Gimnazială Nr. 1 Buciumi, Şcoala
Gimnazială „Gheorghe Şincai” Bobota şi Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Bocşa. Cu
această ocazie a fost monitorizat impactul participării cadrelor didactice din aceste școli la
activităţile de formare continuă.
De asemenea impactul participării cadrelor didactice din județul Sălaj la cursurile de formare a
fost evaluat prin cele 68 de ore de inspecţii de specialitate, în vederea obţinerii gradelor
didactice, realizate de profesorii meodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj, în calitate de
metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj.
Impactul programelor de formare asupra calității actului educațional a fost măsurat și prin cele
două întrebări existente în chestionarele aplicate de RFC-iști cadrelor didactice din unitățile de
învățământ pentru identificarea nevoii de formare din anul școlar 2013-2014.

b) Activităţile desfăşurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciaţi că au condus la
creşterea calităţii actului didactic în şcolile din judeţ.
 consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea ofertei de formare pentru anul școlar
2012-2013.
 formatorii CCD Sălaj au fost selectați în colaborare cu inspectorii școlari de specialitate ai ISJ
Sălaj.
 colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecționarea în vederea efectuării pregătirii
examenului național de definitivare în învățământ.
 cuprinderea profesorilor metodişti ai CCD Sălaj în echipele de inspecţii generale și de
specialitate ale ISJ Sălaj.
 în parteneriat cu ISJ Sălaj au fost realizate: simpozionul județean ”Metode didactice activparticipative în procesul instructiv-educativ”, simpozionul județean ”Aplicaţii practice în
activitatea didactică în vederea formării competenţelor cheie la şcolarii mici” , etapa
națională a Olimpiadei de Tehnologia Informației, Festivalul Național al Științei – ediția a V-a
precu și manifestarea ”Zilele învățământului sălăjean”.
 Participarea personalului didactic al CCD Sălaj la activitățile metodice ale directorilor unităților
de învățământ organizate de ISJ Sălaj.
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III.

DATE / INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ:

1.

Prezentare instituţională

a) Date de identificare:
CASA CORPULUI DIDACTIC SĂLAJ
Adresa: Zalău, str. Unirii, nr. 2, jud. Sălaj, cod poştal 450059
Telefon: 0260/661396; Fax: 372873614
E-mail instituţie: ccdsalaj@yahoo.com
E-mail director: fortcorina@yahoo.com
Site: www.ccdsj.ro
Instituţia deţine sediu propriu.
b) Resurse umane:
Compartimentul
Conducere
Programe

Numele şi prenumele

Funcţia

EMILIA CORINA
FORŢ
CORINA BUMBAŞ

Director

ALEXANDRU
MUREŞAN

profesori
metodişti

Bibliotecă

SANDA BULGĂREAN
RODICA TURC

Informatizare

MIRELA COSTRUŢ

Contabilitate

LUCIA MARIA SURD

Statutul

bibliotecar
ajutor analist
programator
administrator
financiar

Studii / anul
absolvirii

Specialitatea

Vechime /
grad
didactic
14 ani / I

detaşat

univ.-1999

Istorie

detaşat

univ. - 2005

8 ani / II

detaşat

univ. - 1995

titular
titular

univ. - 1997
univ. - 1990

titular

univ. - 1995

Teologie
Ortodoxă-Litere
Management
turistic şi
comercial
Geografie
Tehnologie
Chimica organica
Chimie - Fizică

titular

univ. - 2007

Contabilitate si
Informatica de
Gestiune

26 ani

18 ani / I

16 ani / I
23 ani
16 ani

Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar

Total
personal
didactic
auxiliar

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic

Număr
total
posturi

Total
personal

4

4

1½

2

1

1

6½
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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.
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d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului
bilateral româno-francez – Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat.
Nr.
crt.

Unitatea
şcolară/Localitatea

Responsabil CDI

Statutul
Responsabilului
CDI*

Studii*

Şc.Gimn. „Silvania”
Şimleu Silvaniei
Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău

Morlocan Marioara Elisabeta

Bibliotecar

Medii

Iepure Ioana

prof. documentarist

Superioare/ Limba şi
literatura RomânăBiblioteconomie

3

Liceul Tehnologic
”Cserey- Goga” Crasna

Matiş Ramona

Cadru
didactic/voluntar

Superioare/ Limba şi
Literatura Română

4

Şc. Gimn. „Petre
Hossu” Cheud
Lic. Tehnologic Nr. 1
Sîg

Cozma Mariana

Institutor/voluntar

SSD

Gui Angela

Bibliotecar

Superioare / Limba şi
literatura Română

Şcoala Gimnazială
"Avram Iancu" Halmăşd
Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei

Şandor Florica

Educatoare/voluntar

Medii

Gaşpar Anamaria

prof. Învăţământ
preşcolar/voluntar

SSD

8

Şcoala Gimn. „Petri
Mor” Nuşfalău

Negrean Gabriela

Cadru
didactic/voluntar

Superioare/ Limba şi
Literatura Română

9

Lic. Tehnologic Nr. 1
Surduc

Dîngă Ioan

Bibliotecar

Curs postuniversitar
profesor documentarist

10

Liceul Tehnologic
„Liviu Rebreanu” Hida
Liceul Tehnologic
„Ioachim Pop” Ileanda
Lic. Tehnologic Nr. 1
Sărmăşag
Şc.Gimn.”Bathory
Istvan” Şimleu Silvaniei
Şc. Gimn.”Lucian
Blaga” Jibou
Grăd. „Voinicel” Zalău
Şc. Gimn. Nr. 1 Valcău
de Jos

Fetea Liuţa

Bibliotecar

Biblioteconomie

Mureşan Aurelia

Bibliotecar

Medii

Ujhelyi Julianna-Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

Nagy Edit

Bibliotecar

Biblioteconomie

Gîrboan Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

Bande Dana/Busa Maria Nicoleta
Boboiu Maria

Educatoare/voluntar
Administrator
financiar/voluntar

Medii
Medii

17

Şc. Gimn. Nr. 1 Plopiş

Rolnic Maria

Educatoare /voluntar

Medii

18

Şc. Gimn. Nr. 1 Buciumi

Chiorean Maria

Institutor/voluntar

SSD

19

Şc. Gimn. „Andrei
Mureşanu” Cehu
Silvaniei
Şc. Gimn. "Aurelia şi
Lazăr Cosma" Treznea

Vălean Ioana Emilia

Cadru
didactic/voluntar

Superioare/Facultatea de
Limbi străine-Lb. Engleza

Stoica Terezia

Învăţătoare/voluntar

Medii

1
2

5
6
7

11
12
13
14
15
16

20

* - 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
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e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MEN, înfiinţate în judeţ,
conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008
CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 4961/28.08.2006
Nr. crt.
1.
2.

Unitatea şcolară / Localitatea
Şc. Gimn. "Silvania" Şimleul Silvaniei
Colegiul Naţional "Silvania" Zalău

Stadiul CDI*
finalizat
finalizat

CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 330/13.02.2007
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Unitatea şcolară / Localitatea
Lic. Tehnologic "Cserey - Goga" Crasna
Şc. Gimn. "Petre Hossu" Cheud
Lic. Tehnologic Nr. 1 Sîg
Şc. Gimn. Halmăşd; Grăd. P.N. Halmăşd
Grăd. P.P. Nr. 1 Pericei
Şc. Gimn. "Petri Mor" Nuşfalău
Lic. Tehnologic Nr. 1 Surduc
Lic. Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida
Lic. Tehnologic "Ioachim Pop" Ileanda
Lic. Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag

Stadiul CDI*
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat

CDI înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 3354/03.03.2008
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unitatea şcolară / Localitatea
Şc. Gimn. "Bathory Istvan " Şimleu Silv.
Şc. Gimn. "Lucian Blaga" Jibou
Grăd. "Voinicel" Zalău
Şc. Gimn. Nr. 1 Valcău de Jos
Şc. Gimn. Nr. 1 Plopiş
Şc. Gimn. Nr. 1 Buciumi
Şc. Gimn. "Andrei Mureşanu" Cehu Silv.
Şc. Gimn. "Aurelia şi Lazăr Cosma" Treznea

Stadiul CDI*
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat

* - finalizat
- în curs de amenajare (în construcţie /urmează a fi dotat)
f) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, conform OM
5554/2011, art. 14;
Nr.crt.
1
2
3
4

Localitatea
Agrij
Almaşu
Jebucu
Băbeni

Unitatea şcolară cu bibliotecă
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Bălan
Bănişor
Aluniş
Bobota
Bocşa
Derşida
Borla
Boghiş
Buciumi
Carastelec
Chieşd
Cizer
Coşeiu
Archid
Creaca
Jac
Cristolţ
Crişeni
Dobrin
Dragu
Fildu de Mijloc
Gîlgău
Fodora
Gîrbou
Halmăşd
Hereclean
Hida
Ileanda
Horoatu Crasnei
Crasna
Ip
Cosniciu de Jos
Zăuan
Letca
Lozna
Măierişte
Aghireş
Meseşenii de Sus
Mirşid
Năpradea
Nuşfalău
Pericei
Plopiş
Poiana Blenchii
Pusta
Românaşi

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai"
Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu"
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Horea"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială "Marcus Aurelius"
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Vasile Breban"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu"
Liceul Tehnologic" Ioachim Pop"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic "Cserey-Goga"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Trăian Creţu"
Şcoala Gimnazială "Petri Mor"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Munteanu"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Rus
Sărmăşag
Sărmăşag
Lompirt
Sălăţig
Sîg
Tusa
Şimişna
Surduc
Sînmihaiu Almaşului
Someş Odorhei
Şamşud
Valcău de Jos
Valcău de Sus
Preoteasa
Vîrşolţ
Zalha
Zimbor
Jibou
Jibou
Jibou
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Şimleu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Cehu Silvaniei
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău
Zalău

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr.2
Şcoala Gimnazială "Ady Endre"
Şcoala Gimnazială "Petre Dulfu"
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Szikszay Lajos"
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga"
Liceul Teoretic "Ion Agârbiceanu"
Liceul Tehnologic "Octavian Goga"
Şcoala Gimnazială "Silvania"
Şcoala Gimnazială "Horea"
Şcoala Gimnazială "Bathorz Istvan"
Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu"
Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"
Liceul tehnologic "Ioan Ossian"
Şcoala Gimnazială "Andrei Mureşanu"
Şcoala Gimnazială "Gyulaffy Laszlo"
Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop de Băseşti"
Şcoala Gimnazială "Iuliu Maniu"
Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu"
Şcoala Gimnazială "Porolissum"
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Lazăr"
Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu"
Şcoala Gimnazială "Corneliu Coposu"
Colegiul Naţional "Silvania"
Liceul Teoretic "Gheorghe Şincai"
Liceul Ortodox "Sf. Nicolae"
Liceul Reformat "Wesselenyi”
Colegiul Tehnic "Alesandru Papiu Ilarian"
Liceul Tehnologic "Voievodul Gelu"
Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul"
Liceul cu Program de Sportiv "Avram Iancu"
Liceul de Artă "Ioan Sima"
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g) Dotarea cu echipamente a instituţiei

Calculatoare
- buc.
Laptop-uri buc.

Calculatoare 27 bucăţi;
Laptop-uri –
11 bucăţi

TV - buc.
Videoproiectoare buc.
Camere
video - buc.
Televizoare –
3 bucăţi
Videoproiectoare –
6 bucăţi
Camere
video – 3
bucăţi

Copiatoare buc.

Laminatoar
e - buc.

Copiatoare –
3 bucăţi

Laminatoare
– 1 bucată

Soft-uri
educaţionale –
buc.

Soft-uri
educaţionale 165

Fond de
carte volume

Volume de
carte 87164

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

h) Dotarea cu autoturism şi / sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare)
- Autoturism marca Volkswagen LNF Transport Kimbi 2,5 TDI, 130 CP, EURO 4, 8+1, an de
fabricaţie 2008, 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 MEN
Denumirea programului
Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea
personală a elevului
Strategii de lectură şi interpretare a textului
Designer pagini WEB

3285/17.02.2012

20

59

6238

Cost
credit
/cursant
5.29

3600/23.03.2012
6170/07.11.2011

11
10

21
54

1539
2664

6.66
4.93

Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din
sistemul de învăţământ

3106/30.01.2013

20

48

2794

2.91

Total Programe

Nr. deciziei de
acreditare

4

Nr. credite

Nr.
participanţi

Total
participanţi

Cost
total

182
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b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat
Asociaţia Didactikos
Timişoara

Nr. deciziei de
acreditare

Nr. credite

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
credit/
cursant

3001/05.01.2011

60

84

-

-

Denumirea
programului
Management
educaţional

c) Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN,
organizate prin casa corpului didactic
Nr.
crt.

Tema
programului

Nr. adresei MEN
de convocare

Grup ţintă

Durata

Nr.
cursanţi

Total programe

-

-

-

Total
participanţi

Cost
total **

Cost ora /
cursant**
*

-

-

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Nr. crt.

Tema

1.

Evaluarea – componentă fundamentală
a procesului de învăţământ
Lectura şi comprehensiunea discursului
nonliterar
Educaţie pentru sănătate în şcoală
Formarea competenţelor digitale a
cadrelor didactice care utilizează
calculatorul în activitatea didactică
ADHD - nevoia lor, prioritatea noastră
Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru
cu copiii cu C.E.S. din învăţământul de
masă şi învăţământul special – elemente
de didactică specială
Comunicare intra şi interpersonală
Management educaţional în sistem
descentralizat
Managementul proiectelor educaţionale
şi a programelor comunitare
Strategii alternative în activitatea
didactică
Dezvoltarea abilităţilor socioemoţionale la copiii cu vârste de la 3 la
7 ani
Elaborarea şi aplicarea unui curriculum
la decizia şcolii
Relaţii publice şi comunicare
Marketing educaţional
Organizarea şi conducerea contabilităţii
în unităţile de învăţământ
Instruire metodică şi psihopedagogică în
vederea susţinerii examenului de
definitivat
TOTAL

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Durata

Nr. cursanţi

Cost total

Cost ora
/cursant

25 ore

26

1004

1.54

25 ore

24

824

1.37

25 ore

25

1005

1.60

24 ore

24

894

1.55

25 ore

29

707

0.97

25 ore

28

878

1.25

40 ore

25

1376

1.37

28 ore

29

874

1.07

25 ore

24

1208

2.01

24 ore

29

833

1.20

40 ore

30

1420

1.18

40 ore

27

1433

1.33

24 ore
28 ore

28
22

759
1043

1.13
1.69

20 ore

25

600

1.20

20 ore

103

3202

1.55

498

18060
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Situația statistică privind participarea cadrelor didactice la cursurile
de formare derulate de CCD Sălaj pe categorii de cursuri

182
24%
498
65%

Programe de formare ale CCD
Salaj acreditate MEN
Programe de formare ale altor
institutii acreditate de MEN si
derulate prin CCD Salaj

84
11%

Programe de formare din oferta
CCD Salaj avizata MEN

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)
Localitatea

-

Titlul
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
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3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă
a)
Nr. posturi – cf.
machetei transmise de
ISJ

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. personal
existent în
judeţ

3286.25
535.55
703.45
1808.6
85.65

3104
510
704
1646
86

Nr. personal
participant la
acţiuni de formare
desfăşurate în anul
şcolar 2012-2013
713
119
133
402
8

153

158

49

348.50
831
4465.75

315
795
4214

53
764

Situația participării la cursurile de formare pe categorii de
personal didactic
8
1%

Educatoare
49
7%

119
17%

Învățători/institutori

133
19%
402
56%

Profesori

Maiștrii instructori

Personal didactic cu funcții
de conducere îndrumare și
control
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b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
21
21

Nr. participanţi
509
255
764

Situații statistice privind mediul de proveniență al
beneficiarilor programelor de formare

255
33%
509
67%

Mediul urban
Mediul rural

4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
Personalul CCD Sălaj a asigurat informare, documentare şi consultanţă pentru personalul
didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi pentru personalul didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar sălăjean. Problematica a fost diversă şi a cuprins atât informaţii legate de
legislaţie, metodologii, oportunităţi de formare, credite profesionale transferabile, programe şcolare,
CDI-uri, organizare a activităţilor cu elevii, cât şi consultanţă editorială şi informatică etc.
 Cu prilejul întâlnirilor periodice ale directorilor unităţilor de învăţământ, directorul CCD Sălaj a
prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta de formare şi calendarul
acesteia;
 Oferta de formare a CCD Sălaj a fost diseminată în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu
responsabilii cu formarea continuă din şcoli, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor metodice,
pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro şi publicată în buletinul informativ “Şcoala sălăjeană”, semestrul
I;
 Profesorii metodişti au participat la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, desfăşurate în
unităţile şcolare din judeţ, în scopul publicităţii / diseminării acţiunilor CCD Sălaj;
 S-a acordat consultanţă directorilor de şcoli nou-numiţi pentru întocmirea unor proiecte de
dezvoltare instituţională şi a planurilor manageriale;
 S-a realizat baza de date cuprinzând cadrele didactice debutante înscrise la examenul de definitivat,
cărora li s-a acordat consultanţă de specialitate;
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Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul CCD în activitatea
de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii, referate şi comunicări ştiinţifice;
Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca CCD Sălaj, cu privire
la: programe şcolare, manuale şcolare, literatură de specialitate, programe pentru susţinerea
examenelor de definitivat, gradul didactic II şi titularizare;
Au fost elaborate materiale informative dedicate informării şi documentării cadrelor didactice:
pliante cu oferta de formare, pliante cu prezentarea bibliotecii documentare a CCD Sălaj şi a
fondului de carte veche al acesteia;
A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi CDI-uri, prin îndrumarea acordată periodic de
bibliotecarul CCD Sălaj, prin activităţile metodice şi culturale organizate, precum şi prin punerea
la dispoziţie a unor instrumente de lucru specifice, acestea fiind publicate şi pe site-ul instituţiei;
S-a realizat multiplicarea de programe pentru examenul de definitivare în sistemul de învăţământ şi
pentru concursul de titularizare;
S-a acordat consultanţă de specialitate cu privire la publicarea manualelor, dicţionarelor,
ghidurilor, auxiliarelor didactice, revistelor şcolare etc., la obţinerea codurilor ISBN/ISSN şi a
descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi privind reglementările legale în
vigoare;
S-au postat în pagina web a instituţiei informaţii referitoare la publicaţiile periodice şi titlurile de
carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” a CCD Sălaj;
S-a acordat consultanţă informatică pentru toate unităţile şcolare din judeţ;
Pagina web a instituţiei a fost actualizată permanent cu noutăţi legislative şi informaţii referitoare
la activităţile desfăşurare de CCD Sălaj;
S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.
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5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Denumirea
activităţii

Cercul literar al
cadrelor didactice
din judeţul Sălaj

Ziua
internaţională a
bibliotecilor
şcolare

Traduceri din
literatura
medievală: Viaţa
Sfântului
Francisc de
Assisi – operele
lui Tommaso da
Celano
Curentul
franciscan în
arta sacră
Gândirea
laterală
Proză
contemporană
Descoperim
Sălajul şi
patrimoniul
UNESCO
7 zile în Ţara
Silvaniei
Parabole
moderne –
colecţia „Cartea
de pe noptieră”
Texte umoristice
din arhiva
revistei Şcoala
Noastră
Lumea pe care o
descoperi
Monografii din
Sălaj – cercetare,
documentare,
realizare,
publicare
Poeţi sălăjeni în
ceas aniversar
Poezii pentru
copii
Grădinile
botanice ale
Europei
Lecturi din lirica
autohtonă şi cea
universală
Personalităţi ale
liricii româneşti
actuale
Biblioteca
şcolară – cheia
către trecut,
prezent şi viitor

Tipul activităţii:
Simpozioane / sesiuni /
schimburi de
experienţă
Întâlniri pe diverse
teme de literatură, artă
şi cultură, semnalări de
noi apariţii editoriale,
portrete de autori,
traduceri, prezentări de
proiecte literare şi
culturale (locale,
judeţene, regionale),
schimburi culturale,
promovarea
preocupărilor literare şi
artistice ale cadrelor
didactice din judeţ

Prezentare comunicări

Locul desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale, CDI,
unităţi de
învăţământ)

Nr.
participanţi

Cost
total
**

Cost ora /
participant
***

CCD Sălaj

25

-

-

CCD Sălaj

45

-

-

CCD Sălaj

15

-

-

CCD Sălaj

15

-

-

CCD Sălaj

40

-

-

CCD Sălaj

15

-

-

CCD Sălaj

16

-

-

CCD Sălaj

25

-

-

Biblioteca
CCD Sălaj

24

20

Zilele
învăţământului
sălăjean

Lansare de carte

Gala olimpicilor

Scrisoare de
mulţumire
Biblioteca –
spaţiu de
atitudine
Viaţa şcolii

Cercul literar al elevilor

Icoane pe sticlă – obiceiuri şi tradiţii

Noaptea
bibliotecilor
româneşti

Ziua mondială a
cărţii, a dreptului
de autor

Lecţia de ştiinţe
distractive

Fizica distractivă
(origami, fizica
hârtiei)
Matematica pe
şerveţel
(aflarea unor
soluţii practice
cât mai scurte în
rezolvarea
problemelor de
matematică)
Metode didactice activ-participative în
procesul instructiv-educativ
Sfântul Francisc de Assisi şi
franciscanii – trecut şi prezent
Prezentarea ofertei de formare a CCD
Sălaj (sem. I)
Analiza nevoii de formare pentru anul
şcolar 2013-2014 (sem. al II-lea)
Inteligenţa emoţională la cadrele
didactice din învăţământul
preuniversitar

Prezentare de cărţi şi
publicaţii periodice ale
CCD şi ISJ Sălaj
(cu stand amenajat)
Premierea elevilor care
au obţinut premii şi
menţiuni la etapa
naţională a
olimpiadelor şcolare, în
anul şcolar 2011-2012,
şi a profesorilor care iau pregătit
Omagiu adus cadrelor
didactice pensionate în
anul şcolar 2011-2012
Prezentare de materiale
tipărite pentru uzul
bibliotecarilor

CCD Sălaj

170

-

-

CCD Sălaj

180

-

-

CCD Sălaj

70

-

-

Biblioteca
CCD Sălaj

50

-

-

Expoziţie de
monografii şcolare şi
locale aflate în colecţia
Editurii „Şcoala
Noastră” (30 exponate)
Întâlniri cu scriitori, pe
diverse teme literare,
promovarea
preocupărilor literare
ale elevilor
Expoziţie de icoane pe
sticlă cu ocazia
sărbătorilor de iarnă
(60 exponate)
Expoziţie de carte
veche existentă în
biblioteca documentară
a CCD Sălaj
Întâlnire adresată
profesorilor şi elevilor
cu preocupări în aceste
domenii

Biblioteca
CCD Sălaj

120

-

-

CCD Sălaj

50
(2 întalniri)

-

-

CCD Sălaj

150

-

-

Biblioteca
documentară a CCD
Sălaj

40

-

-

CCD Sălaj

25

-

-

Simpozion judeţean

CCD Sălaj

85

-

-

Simpozion internaţional

Centrul de Cercetări
Biologice Jibou
CCD Sălaj

60

-

-

100

-

-

CCD Sălaj

100

CCD Sălaj

17

-

-

Activităţi metodice cu
responsabilii pentru
dezvoltarea
profesională
Activităţi metodice cu
cadrele didactice

21

Evaluarea – componentă fundamentală
a procesului instructiv-educativ
Total
activităţi:
24

CCD Sălaj

18

-

-

Total
participanţi:
1455

În anul şcolar 2012-2013, au avut loc 8 întâlniri în cadrul Cercului literar al cadrelor didactice
din judeţul Sălaj, activităţi realizate în parteneriat cu Biblioteca Orăşenească Jibou şi Primăria oraşului
Jibou. Activităţile s-au axat pe diverse teme de literatură, artă şi cultură, religie, cu semnalări de noi
apariţii editoriale, prezentări de portrete de autori, traduceri, proiecte literare şi culturale (locale,
judeţene, regionale), schimburi culturale, în care are loc promovarea preocupărilor literare şi artistice
ale cadrelor didactice din judeţ. În mod asemănător, Cercul literar al elevilor constă în întâlniri ale
elevilor cu scriitori, pe diverse teme literare, care au ca scop promovarea şi îndrumarea preocupărilor
şi talentului literar al elevilor.
Zilele învăţământului sălăjean reprezintă un complex de manifestări desfăşurat anual. În cadrul
acestei manifestări, în anul şcolar 2012-2013, CCD Sălaj a desfăşurat în colaborare cu ISJ o serie de
activităţi: Prezentare de cărţi şi publicaţii periodice ale CCD şi ISJ Sălaj (cu stand amenajat de
Editura „Şcoala Noastră” a CCD Sălaj, în colaborare cu Editura „Caiete Silvane” a Centrului de
Cultură şi Artă a judeţului Sălaj); Viaţa şcolii – expoziţie cuprinzând monografii şcolare şi locale aflate
în colecţia Editurii „Şcoala Noastră” (30 exponate); Biblioteca – spaţiu de atitudine – prezentare de
materiale tipărite pentru uzul bibliotecarilor; Gala olimpicilor – Premierea elevilor care au obţinut
premii şi menţiuni la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2011-2012, şi a profesorilor
care i-au pregătit; Scrisoare de mulţumire – Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar
2011-2012 etc.
Lecţia de ştiinţe distractive constă într-o serie de întâlniri care au ca obiectiv implicarea
profesorilor din judeţ, precum şi a elevilor de gimnaziu şi de liceu care au preocupări în diferite
domenii, în activităţi extraşcolare şi extracurriculare care îmbină plăcutul cu utilul. În anul şcolar
2012-2013, temele prezentate au fost alese din fizică şi matematică.
Simpozionul judeţean cu tema Metode didactice activ-participative în procesul instructiveducativ, realizat în colaborare cu ISJ Sălaj, a avut ca punct de pornire nevoia de punere în valoare şi
de promovare a exemplelor de bună practică ce ilustrează activitatea şi inovarea în învăţământul
preuniversitar, ca factor–cheie pentru dezvoltarea competenţelor personale, profesionale şi sociale,
prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. În cadrul simpozionului au fost prezentate un număr de 70 de
articole de specialitate, publicate într-un volum cu ISBN, tipărit pe un DVD. Simpozionul a avut ca
obiective:
- Dezvoltarea interesului cadrelor didactice pentru documentare, cercetare, inovare şi analiză
comparată. Stimularea creativităţii în elaborarea şi susţinerea activităţilor didactice.
- Stimularea cadrelor didactice pentru realizarea de lucrări practice, prin folosirea sau prin
prezentarea noilor tehnologii.
- Prezentarea/diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale,
elaborate şi aplicate interdisciplinar, în sprijinul formării competenţelor conform
standardelor de pregătire profesională din toare ariile curriculare.
- Prezentarea unor date esenţiale, informaţii relevante şi utile procesului instructiv-educativ,
cu scopul sprijinirii învăţării permanente prin perfecţionare şi motivarea pentru educaţia
permanentă.
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Simpozionul internaţional Sfântul Francisc de Assisi şi franciscanii – trecut şi prezent, a fost
organizat de Casa Corpului Didactic Sălaj împreună cu o serie de parteneri şi colaboratori din ţară
(Institutul Teologic Romano Catolic Franciscan din Roman, Provincia OFMConv. „Sfântul Iosif”) şi
din Italia (Sacro Convento di San Francesco in Assisi, Centro Francescano Internazionale per il
Dialogo Assisi, Casa Editrice Francescana Assisi), în amfiteatrul Centrului de Cercetări Biologice de
la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou. Au fost prezentate o serie de lucrări ştiinţifice, printre care
se numără: Pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman
– Sfântul Francisc de Assisi şi Ordinele Franciscane; Pr. prof. dr. Silvestro Bejan, Delegat general
pentru Dialogul Ecumenic şi Interreligios OFMConv. Assisi, Italia – Sfântul Francisc de Assisi, punte
între Orient şi Occident; Cristian Şoimuşan, Cluj Napoca – Aspecte literare ale operelor biografice ale
Sfântului Francisc; Pr. Leon Budău, Custode Custodia OFMCap. "Fericitul Ieremia" din România –
Legământul Sfântului Francisc cu Domniţa Sărăcie, Pr. conf. univ. dr. Ştefan Acatrinei, Institutul
Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman – Profilul Sfântului Francisc în "Oglinda desăvârşirii" şi
"Compilaţia de la Assisi"; Pr. prof. dr. Eusebio Bejan, Institutul Teologic Romano Catolic Franciscan
Roman – Un model de trăire franciscană: Martin Benedict, medic şi preot franciscan; Pr. Andrei
Ficău, Director Casa Editrice Francescana Assisi, Italia – Sfântul Francisc de Assisi, fascinaţia lui
Giotto (prezentare film documentar). La finalul manifestării, s-a vizitat Grădina Botanică „Vasile Fati”
Jibou.
S-au desfăşurat două activităţi metodice cu responsabilii cu formarea continuă din unităţile de
învăţământ, după cum urmează: Prezentarea Ofertei de formare a CCD Sălaj şi Raportul de activitate
al CCD Sălaj pentru anul şcolar 2011 – 2012 (sem. I) şi Analiza nevoii de formare pentru anul şcolar
2013-2014 (sem. al II-lea). La aceste întâlniri au participat toţi responsabilii cu formarea continuă din
unităţile de învăţământ.
Inteligenţa emoţională la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar a fost o activitate
metodică realizată cu profesori de Geografie din judeţ, iar Evaluarea – componentă fundamentală a
procesului instructiv-educativ a fost o activitate metodică ce a avut ca grup ţintă profesori de Limba şi
literatura română.
Cu ocazia Zilei Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare, la biblioteca documentară a CCD Sălaj
s-a derulat activitatea cu tema Biblioteca şcolară – cheia către trecut, prezent şi viitor, în cadrul căreia
s-au prezentat o serie de comunicări ştiinţifice. De asemenea, cu prilejul Zilei mondiale a cărţii, a
dreptului de autor, din cadrul manifestării Noaptea bibliotecilor româneşti, s-a realizat o expoziţie
de carte veche existentă în biblioteca documentară a CCD Sălaj.
Proiectul Icoane pe sticlă – tradiţii şi obiceiuri, derulat cu sprijinul unor şcoli din judeţ, s-a
materializat într-o expoziţie de 60 de icoane pe sticlă, amenajată la CCD Sălaj cu ocazia sărbătorilor de
iarnă.
Având în vedere feed-back-ul participanţilor, obiectivele acestor activităţi au fost realizate.
Colaborarea instituţională şi a cadrelor didactice sunt exemple de bună practică în privinţa funcţionării
unor parteneriate coerente, a realizării unor activităţi interesante cu cadrele didactice şi cu elevii, prin
care sunt împărtăşite şi valorificate diverse activităţi culturale: prezentări de carte în diferite domenii,
traduceri, lectură a propriilor creaţii, critică literară etc., precum şi aspecte extracurriculare şi
extraşcolare: cultivarea interesului pentru literatură, arte, ştiinţe, a spiritului practic, a capacităţii de
îmbinare a plăcutului cu utilul etc.
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6. Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct materialele
elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)

Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire, nr. exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)

1. Şcoala noastră
(nr. 7-8/2012 – 200
exemplare;
nr. 9-10/2013 – 200
exemplare);

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean –
(nr. 1/2012-2013 – 160
exemplare,
nr. 2/2012-2013 – 160
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VI-a)
– 150 exemplare

1. Şcoala noastră
(nr. 7-8/2012 – 200
exemplare;
nr. 9-10/2013 – 200
exemplare);
2. Geographica – 150
exemplare;
3. Gazeta învăţătorului
– 150 exemplare;
4. Itinerarii – 100
exemplare;
5. InfoTIC – 70
exemplare;
6. Pages et plumes – 30
exemplare.

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean –
(nr. 1/2012-2013 – 160
exemplare,
nr. 2/2012-2013 – 160
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VI-a)
– 150 exemplare

1. Şcoala noastră
(nr. 7-8/2012 – 200
exemplare;
nr. 9-10/2013 – 200
exemplare);
2. Geographica – 150
exemplare;
3. InfoTIC – 70
exemplare;

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean –
(nr. 1/2012-2013 – 160
exemplare,
nr. 2/2012-2013 – 160
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VI-a)
– 150 exemplare

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

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

Elaborate
1. CCD Sălaj:
Metode didactice activparticipative în procesul
instructiv-educativ (CD-ROM)
– 80 exemplare

Editate
1. Melania Maria Gârdan:
Factori cognitivi şi
motivaţionali în educaţia pentru
carieră – 200 exemplare
2. Mihai Boldan: Comunicare –
Citire – Scriere – 1000
exemplare
3. CCD Sălaj:
Metode didactice activparticipative în procesul
instructiv-educativ (CD-ROM)
– 80 exemplare

1. Aurel Medve, Lucian
Petru Goja: Comori ale
naturii în orizontul local al
comunei Năpradea – 500
exemplare

Difuzate
1. CCD Sălaj:
Metode didactice activparticipative în procesul
instructiv-educativ (CD-ROM)
– 80 exemplare

În anul şcolar 2012-2013, Editura Şcoala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj a acordat 4
coduri ISBN, pentru 3 titluri de carte şi o publicaţie în format exclusiv electronic, şi 3 coduri ISSN,
pentru 2 reviste şcolare şi o revistă a profesorilor de informatică din judeţ, precum şi consultanţa de
specialitate necesară editării acestor publicaţii.
7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.:
 octombrie 2012: vernisaj expoziţie de tablouri realizate din mărgele lipite între ele, autor Margareta
Muntean, 24 participanţi;
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noiembrie 2012: vernisaj expoziţie “Flori din grădina mea”, autor prof. Mariana Iuga, 50
participanţi;
 februarie 2013: vernisaj expoziţie de pictură 3D, cu lucrări ale elevilor de la Clubul Copiilor Jibou,
coordonator prof. Ionel Baltă, 90 participanţi;
 mai 2013: vizită la Grădina Botanică “Vasile Fati” Jibou, 21 participanţi.
b) Activităţi desfăşurate în cluburi / cenacluri / coruri / alte formaţii: 8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)

Denumirea programului

Acord de colaborare

Parteneri
Din ţară
Colegiul Tehnic „Al. P. Ilarian”
Zalău
Colegiul Naţional „Simion
Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei
Liceul Tehnologic „O. Goga” Jibou
Şc. Gimn. „L. Blaga” Jibou

Internaţionali

Forma de finalizare
Locaţii pentru
desfăşurarea
programelor de
formare acreditate

Primăria Oraşului Jibou
Biblioteca Orăşenească Jibou

Cerc literar al cadrelor
didactice
(întâlniri lunare)

ISJ Sălaj
Consiliul Judeţean Sălaj
Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj

Manifestări culturale,
ediţia a-VI-a, 2012

Biblioteca – fereastră
pentru viitorul meu

Protopopiatul Ortodox Român

Cerc literar al elevilor
(2 întâlniri)

Icoane pe sticlă – tradiţii şi
obiceiuri

Şc. Gimn. Bănişor
Şc. Gimn. “M. Eminescu” Zalău
Şc. Gimn. “C. Coposu” Zalău
Liceul cu Program Sportiv
“A. Iancu” Zalău
Şc. Gimn. “S. Bărnuţiu” Zalău
Şc. Gimn. “L. Blaga” Jibou

Expoziţie de icoane pe
sticlă, cu ocazia
sărbătorilor de iarnă

Parteneriat

Universitatea Oradea, DPPPD

Activităţi de
perfecţionare a
pregătirii de
specialitate, psihopedagogice şi metodice

Conducerea, îndrumarea şi
controlul în procesul
instructiv-educativ

CCD Bihor

Derulare proiect
POSDRU

Formarea profesorilor de
matematică şi ştiinte in
societatea cunoaşterii

ISJ Bihor
SIVECO România

Realizarea sesiunilor
de formare in cadrul
proiectului POSDRU/
87/ 1.3/ S/ 62534

Europa şi magia florilor de
primăvară

ISJ Sălaj
Grădiniţa „Ion Creangă” Zalău
Asociaţia „Ion Creangă” Zalău

Parteneriat

ISJ Sălaj
Consiliul Judetean Sălaj
Primăria Municipiului Zalău

Ai carte, ai parte!
Zilele Învăţământului
Sălăjean

Aplicaţii practice în
activitatea didactică în

ISJ Sălaj

„St. Mary and St.
Thomas” Catholic
Primary School
Gateshead - Blaydon
(Anglia)

Şcoala Internaţională
de Artă, ediţia a II-a
Olimpiada de
Tehnologia
Informaţiei,
etapa naţională
Simpozion judeţean
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vederea formării
competenţelor cheie la
şcolarii mici
Metode didactice activparticipative în procesul
instructiv-educativ

ISJ Sălaj

Simpozion judeţean

Festivalul Naţional al
Ştiinţei

ISJ Sălaj
Colegiul Tehnic „Al.P. Ilarian”
Zalău Consiliul Judetean Sălaj

Prietenii naturii

Centrul de Cercetări Biologice Jibou
Biblioteca Orăşenească Jibou
Provincia OFMConv. „Sfântul Iosif
” din România
Custodia OFMCap. „Fericitul
Ieremia” din România
Institutul Teologic Romano Catolic
Franciscan din Roman

Festival naţional al
ştiinţei, ediţia a V-a
Sacro Convento di
San Francesco in
Assisi (Italia)
Centro Francescano
Internazionale per il
Dialogo Assisi (Italia)
Casa Editrice
Francescana Assisi
(Italia)

Simpozion
internaţional

9. Marketing educaţional (publicitate / diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe






Elaborarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2012 – 2013 și avizată MECTS cu
nr. 62137 din 13.11.2012 care cuprinde 23 de programe de formare continuă: 5 programe de
formare acreditate CCD Sălaj, 1 program în curs de acreditare de SIVECO România, și un
număr de 17 programe de formare avizate
Promovarea Ofertei de formare continuă în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu
responsabilii cu formarea continuă din şcoli, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor
metodice precum și în cadrul ședințelor cu directorii unităților de învățământ.
Publicarea Ofertei de formare pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro precum şi în buletinul
informativ “Şcoala sălăjeană” din semestrul I;

b) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei








Realizarea și distribuirea unor pliante cu oferta de formare continuă în toate unitățile de
învățământ cu ocazia activităților metodice cu responsabilii cu formarea continuă din şcoli,
bibliotecarii școlari, responsabili CDI și directorii unităților de învățământ.
S-au realizat materiale promoţionale personalizate:
o
50 de afişe de promovare a activităţii Ziua Mondială a bibliotecilor şcolare,
o
11 afişe pentru Simpozionul Județean ”Metode didactice activ-participative în
procesul instructiv-educativ”
o
10 afișe pentru Simpozionul Internațional ” Sfântul Francisc de Assisi şi
franciscanii – trecut şi prezent”
Mediatizarea activităților și a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a
instituției.
Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: RFC, bibliotecari, CDI,
directori, informaticieni etc.
Prezentarea activităților culturasle și științifice organizate de CCD Sălaj prin mass-media
locală: ziarele Graiul Sălajului și Sălăjeanul.

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Numele şi prenumele /

Dezvoltare profesională
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funcţia
prof. Corina Emilia Forţ –
director

prof. Sanda Bulgărean –
profesor metodist

prof. Alexandru Mureşan –
profesor metodist
prof. Corina Bumbaş –
profesor metodist

ec. Lucia Maria Surd –
administrator financiar
ing. Rodica Turc –
bibliotecar

ing. Mirela Costruţ –
ajutor analist programator

Curs de formare (POSDRU): Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul
instructiv-educativ (Educatori pentru societatea cunoaşterii), 17 CPT;
2. Curs de formare (POSDRU): Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de
învăţământ, program de formare pentru aria curriculară „Om şi societate”, 25 CPT;
3. Curs de formare (POSDRU): TIC/AeL avansat (Şcoala – membru activ al societăţii
informaţionale), 25 CPT;
4. Consiliere şi pentru dezvoltarea personală a elevului, 20 CPT – furnizat de CCD
Sălaj;
5. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu CES din învăţământul de
masă şi învăţământul special – elemente de didactică specială, 25 ore – furnizat de
CCD Sălaj, avizat de MEN;
6. Comunicare intra şi interpersonală, 40 ore – furnizat de CCD Sălaj, avizat de
MEN;
7. Management educaţional în sistem descentralizat, 28 ore – furnizat de CCD Sălaj,
avizat de MEN;
8. Curs de formare: Controlul managerial intern – furnizat de Centrul Regional de
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj Napoca;
1. Curs de formare (POSDRU): TIC/AeL avansat (Şcoala – membru activ al societăţii
informaţionale), 25 CPT;
2. Designer pagini WEB, 10 CPT – furnizat de CCD Sălaj, avizat de MEN;
3. Comunicare intra şi interpersonală – furnizat de CCD Sălaj, avizat de MEN;
4. ADHD – nevoia lor, prioritatea noastră – furnizat de CCD Sălaj, avizat de MEN.
1. Curs de formare (POSDRU): Didactica educaţiei antreprenoriale, 25 CPT.
1.

1. Strategii de lectură şi interpretare a textului, 11 CPT – furnizat de CCD Sălaj, avizat
de MEN;
2. Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru cu copiii cu CES din învăţământul de masă
şi învăţământul special – elemente de didactică specială – furnizat de CCD Sălaj, avizat
de MEN.
1. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de CCD Sălaj,
avizat de MEN.
1. Curs postuniversitar: Biblioteconomie şi ştiinţa informării, furnizat de Universitatea
„Babeş – Bolyai” Cluj Napoca;
2. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de CCD Sălaj,
avizat de MEN;
3. Conferinţa Naţională Biblioteca_scolara@realitate.perspective, 16 ore, Casa Corpului
Didactic Dâmbovita.
1. Şcoala Academică Postuniversitară a Universităţii Tehnice Cluj Napoca –
specializarea Informatică aplicată şi programare (perioada 2011-2013);
2. Curs de formare (POSDRU): Servicii web pentru facilitarea interoperabilităţii –
furnizat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca (în derulare);
3. Curs de formare (POSDRU): Sistem de formare şi evaluare centrat pe student,
online, la discipline fundamentale de licenţă şi masterat din învăţământul superior
tehnic – furnizat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca (în derulare);
4. Curs de formare: Relaţii publice şi comunicare, 24 ore – furnizat de CCD Sălaj,
avizat de MEN.

11. Activităţi / servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare
Tipul activităţii / serviciului

Suma încasată (RON)
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a) proiecte / parteneriate
b) închirieri spaţii
c) multiplicare materiale
d) editare carte / reviste
e) alte servicii (taxa simpozion)
f) cursuri cu plată (tema / grupul ţintă)

a) –
b) 4960 RON
c) –
d) 14760 RON
e) 1200 RON
f) –
TOTAL: 20920 RON

Director CCD Sălaj,
Prof. Corina – Emilia FORȚ
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