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I. RAPORT NARATIV
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2017-2018 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.
2504/DGISSEP/1.08.2018 a Ministerului Educaţiei Naționale, Direcţia Generală Învățământ
Secundar Superior și Educație Permanentă şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial
pentru anul şcolar 2017-2018, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr. 450/06.09.2017 şi
avizat de inspectorul şcolar general al județului Sălaj.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general,
pentru anul şcolar 2017-2018.
Obiective
strategice PDI
2015 - 2019
Contribuţii la
susţinerea
reformei şi
inovaţiei în
învăţământul
sălăjean

Obiective generale
2017-2018

Obiective specifice
2017-2018

OG1. Asigurarea
calităţii activităţilor de
formare continuă a
personalului didactic
prin monitorizarea
impactului
programelor de
formare la nivelul
clasei şi al unităţii de
învăţământ
preuniversitar

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

Creşterea
calităţii actului
educaţional prin
diversificarea
activităţilor de
formare
continuă

OG2. Creşterea
calităţii actului
educaţional prin
diversificarea
activităţilor ştiinţifice,
metodice şi culturale

Diversificarea
activităţii CCD
Sălaj prin
extinderea
colaborării cu
parteneri interni
şi externi

OG3. Dezvoltarea
profesională prin
proiecte şi
parteneriate
educaţionale

OS2. Propunerea şi
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

Domenii de activitate
Domeniul I.
Perfecţionare/formare
continuă pentru
personalul din
învăţământul
preuniversitar
(programe acreditate,
programe avizate
M.E.N.)
Domeniul II.
Informare,
documentare,
consultanţă

Domeniul III.
Activităţi ştiinţifice,
metodice şi culturale

OS2. Eficientizarea
activităţii specifice
bibliotecilor şi centrelor
de documentare şi
informare
OS1. Coordonarea
Domeniul V.
activităţii în Centrele de Parteneriat extern
documentare şi
informare
Domeniul VI. Proiecte
europene derulate de
OS2. Realizarea de
Casa Corpului Didactic
parteneriate în vederea
Sălaj, în calitate de
aplicant / partener
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Eficientizarea
activităţii CCD
Sălaj prin
dezvoltarea
resurselor
umane,
financiare şi
materiale

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

iniţierii şi implementării
de proiecte educaţionale
OS1. Editarea de
Domeniul IV.
publicaţii şi materiale
Editare şi difuzare de
didactice
carte şi de publicaţii
OS2. Asigurarea
accesului cadrelor
didactice la resurse
educaţionale

Domeniul VII.
Marketing educaţional,
publicitate/ diseminare

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane.
Obiectivele Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sălaj
1. Dezvoltarea sistemului de formare
continuă a personalului didactic,
monitorizarea unităţilor şcolare cu
privire la valorizarea resurselor umane,
utilizarea corectă şi eficientă a
resurselor materiale şi financiare în
vederea creşterii calităţii actului
educaţional.
2. Accesarea programelor europene de
educaţie şi formare în sprijinul creşterii
calităţii actului educaţional, dezvoltării
instituţiilor educaţionale, asigurării unui
climat optim în şcoală.
3. Dezvoltarea competenţelor cadrelor
didactice prin participarea acestora la
programe de formare / mobilităţi în
cadrul proiectelor cu finanţare
europeană.
4. Promovarea unui management
eficient al acţiunilor de informare şi
documentare care să conducă la
realizarea obiectivelor
strategice de dezvoltare a sistemului de
formare continuă a personalului
didactic.

Obiectivele generale ale Casei Corpului Didactic
Sălaj
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare
continuă a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei şi
al unităţii de învăţământ preuniversitar.

OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin
diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale.
OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin proiecte şi parteneriate educaţionale.

OG4. Promovarea şi 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.
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ
preuniversitar.
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Argumente / comentarii





















S-a realizat analiza nevoii de formare, pentru anul şcolar 2017-2018, prin:
o prelucrarea a 101 rapoarte de analiză întocmite de responsabilii cu
dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ preuniversitar, ce
au la bază 2256 chestionare aplicate cadrelor didactice,
o consultările cu inspectorii școlari, directorii unităţilor de învăţământ şi
responsabilii cu dezvoltarea profesională.
Realizarea analizei nevoii de formare continuă înregistrată cu Nr. 449 din
05.09.2017 aprobată în Consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic
Sălaj în data de 07.09.2017 şi transmisă la M.E.N.
Realizarea Ofertei de programe de formare continuă înregistrată cu Nr. 451
din 06.09.2017 avizată de inspectorul şcolar general şi transmisă la M.E.N.
Publicarea Ofertei de programe de formare continuă – aprobată prin Adresa
M.E.N Nr. 2547/DGISSEP/20.11.2017 – pe website-ul Casei Corpului
Didactic Sălaj - www.ccdsalaj.ro şi în Buletinul informativ „Şcoala
Sălăjeană” din semestrul I.
Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu Oferta de programe de formare
continuă, care au fost transmise în toate unităţile de învăţământ.
Publicarea pe website-ul instituţiei a ofertelor de programe de formare
continuă primite de la alţi furnizori de formare (MEN, SIVECO, universităţi,
ONG-uri etc.).
Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail cadrelor didactice
referitor la oportunităţile de formare continuă.
Realizarea evidenţei cu cadrele didactice debutante înscrise la examenul de
definitivat.
Consultanţă de specialitate, conform graficului afişat pe site-ul CCD Sălaj.
Am derulat 17 programe de formare din cele 48 existente în Oferta de
programe de formare continuă avizată MEN. Din cele 48 programe din Oferta
de programe de formare a CCD Sălaj pentru anul şcolar 2017-2018, 7 sunt
acreditate.
S-au derulat programe de formare continuă cu 45 grupe, însumând 1289
formabili.
La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat un număr de
1289 cadre didactice, personal de conducere, îndrumare și control şi personal
didactic auxiliar.
Au fost acreditate programele de formare continuă Strategii eficiente de
evaluare, categoria 1, 102 ore şi 25 CPT, pentru 4 ani, conform OMEN nr.
5670/18.12.2017, și Elaborarea și implementarea unui curriculum la decizia
școlii, categoria 2, 80 ore şi 20 CPT, pentru 4 ani, conform OMEN nr.
5670/18.12.2017.
Au fost actualizate următoarele 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 şcolar, 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.
Au fost aplicate chestionare cursanţilor în cadrul programelor de formare,
pentru obţinerea feedback-ului privind calitatea activităţii de formare.
6

Grad de
realizare
100 %





În calitate de profesori metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj,
profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Sălaj au participat la inspecţii
de specialitate, în vederea obţinerii gradelor didactice. În cadrul acestor
inspecţii a fost monitorizat şi impactul programelor de formare asupra calităţii
procesului instructiv-educativ.
S-au colectat datele din rapoartele responsabililor cu dezvoltarea profesională
privind impactul programelor de formare continuă asupra calităţii actului
educaţional.

OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice
şi culturale.
Argumente / comentarii

Grad de
realizare

La cele 22 activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 2262 persoane.
Activităţi metodice:
 Prezentarea Ofertei de programe de formare continuă a CCD Sălaj
(semestrul I) - activitate cu responsabilii cu dezvoltarea profesională
 Aplicarea şi interpretarea chestionarelor pentru identificarea nevoii de
formare în şcoli (semestrul al II-lea) – activitate cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională
 Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul primar
 Rolul și importanța formelor comunicării în stabilirea relațiilor interumane
 Factorii agresivității la copii
 Consfătuirile bibliotecarilor școlari
 Cercul pedagogic al bibliotecarilor – sem I, cu tema Rolul bibliotecii în
viața elevului. Relația de comunicare bibliotecar-elev-cadru didactic
 Cercul pedagogic al bibliotecarilor – sem II, cu tema Educația
interculturală în biblioteca școlară
Activităţi ştiinţifice:
 Conferinţa națională cu tema Abordările curriculare integrate și eficiența
lor didactică
 Simpozionul judeţean cu tema Abordări transdisciplinare în activitatea
didactică - destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar
sălăjean
 Integrarea unei noi tehnologii în activitatea didactică – printarea 3D
Activităţi culturale:
 Cercul literar al cadrelor didactice din judeţul Sălaj - Prof. Corina Bumbaș,
poezie
 Memoria clipei, expoziție de pictură, autor: prof. Maria Negreanu Iuga,
Colegiul Tehnic „Alessandru Papiu Ilarian” Zalău
 Gala olimpicilor
 Scrisoare de mulţumire pentru pensionari
 Expoziție: Auxiliarele didactice pentru minorități – o modalitate
interculturală de cunoaștere
 Emoție și culoare, expoziție de fotografie, autor: prof. Mirel Matyas,
Colegiul Tehnic „Alessandru Papiu Ilarian” Zalău
 Interferențe, expoziție de pictură, autori: elevi ai Clubului Copiilor Jibou,
coordonator: prof. Ionel Baltă
 Pământul – planeta vie!

100 %
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9 Mai – Ziua Europei
Expoziție de carte – manualele auxiliare pentru minorități – o modalitate
interculturală de cunoaștere
Bibliotecar pentru o zi

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




















Încheierea a 6 parteneriate / acorduri de colaborare cu unităţi de învăţământ în
vederea asigurării bunei desfăşurări a programelor de formare şi pentru a
facilita deplasarea cadrelor didactice spre locaţiile de formare.
Actualizarea bazei de date cu CDI-urile din judeţul Sălaj.
Operaţionalizarea a 2 instrumente de lucru (Fişa de activitate, Raportul de
activitate) pentru bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI şi transmiterea
acestor documente spre Casa Corpului Didactic Sălaj.
Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Sălaj.
Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău şi Consiliul Judetean Sălaj în vederea desfăşurării Festivalului
Naţional al Ştiinţei - ediţia a XI-a, înscris în CAEN.
Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj pentru organizarea şi desfăşurarea
simpozionului judeţean Abordări transdisciplinare în activitatea didactică.
Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău în
cadrul proiectului Orașul viitorului
Încheierea unui protocol de colaborare cu Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău - proiectul Petale-n vânt
Încheierea unui parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ialomița - schimb de
bune practici
Încheierea unui parteneriat cu Centrul Cultural Britanic: Consiliul Britanic
pentru organizarea de cursuri şi seminarii de formare profesională pentru
profesori din judeţul Sălaj.
Încheierea unui parteneriat cu Institutul Francez din România pentru derularea
programului de formare acreditat Predarea - învăţarea limbii franceze într-un
demers comunicativ-acţional.
Încheierea unui parteneriat cu CCD Brăila pentru derularea programului de
formare acreditat Informatică și TIC pentru Gimnaziu – clasa a Va
Încheierea unui parteneriat cu MEN - Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic, pentru derularea programului de formare
acreditat JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor
Încheierea unui parteneriat cu MEN, UBB Cluj Napoca, Primăria Municipiului
Zalău, ISJ Sălaj, Grădinița cu PP „Căsuța cu povești” Bistrița Năsăud,
Asociația Cultural Educativă „Mărgăritare” Zalău pentru organizarea
conferinței naționale Abordări curriculare integrate și eficiența lor didactică
Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, CJRAE pentru organizarea unor
activități în cadrul proiectului 100 de ani de unitate
Încheierea unui parteneriat cu Biblioteca județeană „George Barițiu” Brașov,
Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj în vederea realizării unor
activități în cadrul proiectului Carol – Centenarul prin activități și resurse
online
Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj pentru
realizarea unor activități în cadrul manifestărilor prilejuite cu ocazia Zilei
Mondiale a Educației
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Grad de
realizare
100 %



Încheierea unui parteneriat cu MEN, ISJ Sălaj, Consiliul Judetean Sălaj,
Primăria Municipiului Zalău, pentru organizarea Festivalului Naţional al
Știinţei, ediţia a XI-a, CAEN - mai 2018
 Încheierea unui parteneriat cu CCD Ialomița în vederea colaborării la reviste și
schimb de bune practivi
Încheierea unui parteneriat cu 15 unități școlare din județul Sălaj în vederea realizării
proiectului educațional Bibliotecar pentru o zi
 Încheierea unui parteneriat cu Colegiul Național „Silvania” Zalău în cadrul
proiectului educațional Centenarul Marii Uniri
 Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău
pentru realizarea proiectului educațional Despre oameni
 Încheierea unui parteneriat cu Școala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei,
pentru realizarea proiectului Părinte informat – copil educat
OG4. Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
învăţământ preuniversitar sălăjean.
Argumente / comentarii







4.










Au fost elaborate, editate şi difuzate prin Editura „Şcoala Noastră” 4 numere din
revista „Şcoala Noastră”, 2 numere din buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”;
Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura „Şcoala Noastră”, 48 exemplare de
DVD-uri cu ISBN „Abordări transdisciplinare în activitatea didactică” cu ocazia
simpozionului judeţean cu acelaşi nume.
Prin Editura „Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate
cărți și reviste şcolare şi ale profesorilor de specialitate din judeţ.
Au fost actualizate bazele de date cu publicaţii editate prin Editura „Şcoala
Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj şi baza de date cu autori de carte
sălăjeni;
În cadrul activităţii „Zilele Învăţământului Sălăjean” s-au amenajat expoziţii cu
titluri de carte apărute editura „Şcoala Noastră”;
Au fost realizate pliante cu Oferta de programe de formare continuă şi difuzate
în toate unităţile de învăţământ;
A fost actualizată permanent pagina web a instituţiei www.ccdsj.ro.

Grad de
realizare
100 %

Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în
planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2018 - 2019).
atragerea de venituri extrabugetare;
iniţierea de activităţi pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din cadrul
activităţilor desfăşurate de CCD Sălaj;
acreditarea şi avizarea 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 naționale) 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 redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de
personal;
9



studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în şcoli de
responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor de formare
continuă pentru anul şcolar 2018 - 2019.

II. a) Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul școlar 20172018, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din județ
la activități de formare continuă/perfecționare. Se vor indica concret strategiile / activitățile
și indicatorii măsurabili utilizați.
Strategia/activitate
Participarea directorului şi a profesorilor
metodişti ai CCD Sălaj, ca metodişti ai ISJ
Sălaj, la inspecţii de specialitate în vederea
obţinerii gradelor didactice.
Culegerea de feedback prin activităţile
desfăşurate ca metodişti ISJ de către metodiştii
CCD Sălaj.



Indicatori măsurabili utilizaţi
inspectarea a 7 cadre didactice înscrise la
susţinerea inspecţiilor de specialitate, în
vederea obţinerii gradelor didactice.



realizarea rapoartelor de inspecţie în care se
consemnează obligatoriu aspecte privind
impactul formării

Participarea profesorilor metodiști ai CCD
Sălaj la Inspecțiile tematice ale ISJ Sălaj care
vizează monitorizarea activităților de formare
continuă



Aplicarea de chestionare de evaluare postformare beneficiarilor în vederea identificării
impactului și nivelului de satisfacere a nevoilor
cursanților
Utilizarea evaluării finale la programele de
formare continua ca modalitate de prezentare
de exemple de bună practică rezultate din
implemetarea achiziţiilor dobândite la program



realizarea a 38 de rapoarte de inspecții în
perioada 12.02.2018-22.02.2018, privind
monitorizarea activității de formare
continuă a cadrelor didactice în semestrul I
al anului școlar 2017-2018
aplicarea de chestionare de evaluare la
finalizarea programelor de formare derulate
prin CCD Salaj în anul şcolar 2017-2018



cel puţin 75% dintre cursanţi prezintă
rezultatele implementării noilor achiziţii

Colaborarea cu inspectorii de specialitate în
vederea monitorizării impactului formării



studierea a cel puţin 50% dintre rapoartele
de inspecţii în vederea culegerii de
feedback privind impactul formării

Identificarea impactului formării prin
intermediul persoanelor implicate în activitatea
managerială a şcolii (directori, responsabili cu
dezvoltarea profesională, responsabili de
comisie metodică)



Realizarea unui studiu de impact al activităţii
de formare



chestionare privind analiza nevoii de
formare (care vizează şi impactul formării
prin prezentarea punctelor bune şi a
aspectelor care necesită îmbunătăţiri)
aplicate în cel puţin 75% dintre unităţile de
învăţământ din judeţ
studiu de impact pentru cel puţin 10 grupe
de cursanţi.

b) Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ, care apreciați că au condus la creșterea
calității actului didactic în școlile din județ.
 consultarea inspectorilor de specialitate în realizarea Ofertei de programe de formare continuă
pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 formatorii CCD Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii şcolari ai ISJ Sălaj;
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colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea, în vederea efectuării pregătirii
examenului naţional de definitivare în învăţământ;
cuprinderea celor trei profesori metodişti ai CCD Sălaj în rândul metodiştilor ISJ Sălaj, calitate
în care au efectuat inspecţii de specialitate;
includerea celor 3 profesori metodiști ai CCD Sălaj în cadrul inspecțiilor tematice organizate de
ISJ Sălaj;
în parteneriat cu ISJ Sălaj au fost realizate:
o Simpozionul Judeţean cu tema „Abordări transdisciplinare în activitatea didactică”
o Ziua Mondială a educației - 5 octombrie 2017 (alţi parteneri: Consiliul Judeţean Sălaj,
Primăria Municipiului Zalău);
o Festivalul naţional al ştiinţei - ediţia a XI-a - CAEN 2018
o Organizarea Conferinței Naționale „Abordările curriculare integrate și eficiența lor
didactică”;
participarea personalului didactic al CCD Sălaj la activităţile metodice ale directorilor unităţilor
de învăţământ organizate de ISJ Sălaj;
participarea în comisiile de selectare a profesorilor metodişti ai ISJ Sălaj, pentru anul şcolar 2017
- 2018;
susţinerea de către profesorii metodişti ai CCD Sălaj unui curs de formare profesională cu
metodiştii ISJ Sălaj.

c) Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au participat
directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul casei corpului didactic

Nr.
crt.

Unitatea de
învățământ în
care s-a
desfășurat
inspecția

Liceul Reformat
1. „Wesselenyi”
Zalău

Data
desfășurării
inspecției

13.02.2018

Școala gimnazială
2. „Silvania” Șimleu 14.02.2018
Silvaniei
Școala gimnazială
3. „Horia” Șimleu
14.02.2018
Silvaniei
Școala gimnazială
4. „Bathory Istvan”
14.02.2018
Șimleu Silvaniei

5.

Școala gimnazială
14.02.2018
Nr. 1 Pericei

Tema inspecției

Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
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Persoana
din cadrul
CCD, care a
participat la
inspecție,
după caz:
director/
profesor
metodist

Numele și
prenumele

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Colegiul Tehnic
6. „Iuliu Maniu”
Șimleu Silvaniei

7.

14.02.2018

Școala gimnazială
14.02.2018
Nr. 1 Hereclean

Liceul
Tehnologic „Ioan
8.
Ossian” Șimleu
Silvaniei
Colegiul Național
„Simion
9.
Bărnuțiu” Șimleu
Silvaniei

14.02.2018

14.02.2018

Liceul
10. Tehnologic Nr. 1
Gâlgău

14.02.2018

Liceul
Tehnologic
11.
„Ioachim Pop”
Ileanda

14.02.2018

12.

Școala gimnazială
14.02.2018
nr.1 Letca

Liceul
13. Tehnologic nr. 1
Surduc

14.02.2018

Liceul
Tehnologic
14.
15.02.2018
„Voievodul Gelu”
Zalău
Școala
Gimnazială
15.
15.02.2018
„Corneliu
Coposu” Zalău
Liceul de Artă
16. „Ioan Sima”
Zalău

15.02.2018

Liceul Pedagogic
17. „Gheorghe
Șincai” Zalău

15.02.2018

Colegiul Național
„Silvania” Zalău

15.02.2018

18.

Școala
Gimnazială
19.
„Simion
Bărnuțiu” Zalău

15.02.2018

Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
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Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Liceul cu
Program Sportiv
20.
„Avram Iancu”
Zalău

15.02.2018

Colegiul Tehnic
„API” Zalău

16.02.2018

21.

Școala
Gimnazială
22.
„Marcus
Aurelius” Creaca
Școala
Gimnazială
23.
„Lucian Blaga”
Jibou
Liceul
Tehnologic
24.
„Octavian Goga”
Jibou

19.02.2018

19.02.2018

19.02.2018

Școala
25. Gimnazială nr. 1
Mirșid

19.02.2018

Școala
26. Gimnazială nr. 1
Românași

19.02.2018

Școala
27. Gimnazială nr. 1
Vârșolț

19.02.2018

Liceul
Tehnologic
28.
„Cserey Goga”
Crasna

19.02.2018

Școala gimnazială
29. nr. 1 Sânmihaiu
19.02.2018
Almașului
Școala
30. Gimnazială nr. 1
Zimbor

19.02.2018

Școala
31. Gimnazială nr. 1
Cuzăplac

19.02.2018

Școala
32. Gimnazială nr. 1
Aghireș

19.02.2018

Școala
Gimnazială
33.
„Mihai
Eminescu” Zalău

21.02.2018

Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
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Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Profesor
metodist

Bulgărean
Sanda

Grădinița cu PP
34.
„Pinochio” Zalău
Liceul
Tehnologic
35.
„Mihai Viteazu”
Zalău
Școala
Gimnazială
36.
„Porolissum”
Zalău

21.02.2018

13.02.2018

13.02.2018

Școala
37. Gimnazială „Iuliu
Maniu” Zalău

13.02.2018

Grădinița cu PP
38. „Căsuța cu
Povești” Zalău

13.02.2018

Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Monitorizarea activității de
formare continuă a cadrelor
didactice în semestrul I al
anului școlar 2017-2018
Total inspecții 38

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Bumbaș Corina

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Profesor
metodist

Mureșan
Alexandru

Cei trei profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Sălaj și directorul Casei Corpului
Didactic Sălaj au fost cuprinși în inspecțiile tematice organizate de ISJ Sălaj în unitățile de învățământ
din județ în anul școlar 2017 - 2018, conform graficului unic de monitorizare și control al ISJ Sălaj,
afișat pe site-ul instituției. În cadrul inspecțiilor tematice efectuate de ISJ Sălaj în anul școlar 2017 2018, domeniul formării continue s-a regăsit printre obiectivele verificate (monitorizarea activității
de formare continuă a cadrelor didactice în semestrul I al anului școlar 2017-2018), fiind efectuate
38 inspectii, în perioada 12.02.2018-22.02.2018, în cadrul Inspecției tematice a ISJ Sălaj, cu tema
Organizarea activității manageriale și didactice. Au fost purtate discuții informale cu directorii și cu
responsabilii cu dezvoltarea personală din unitățile de învățământ vizate, au fost verificate
documentele manageriale de proiectare și portofoliul responsabilului cu dezvolatrea profesională și
s-au făcut recomandări în funcție de constatările rezultate în urma monitorizării realizate.
De asemenea, profesorii metodiști ai CCD Sălaj, în calitate de profesori metodiști ai ISJ Sălaj,
au realizat 7 inspecții de specialitate pentru obținerea gradelor didactice, la disciplinele: limba și
literatura română (Bumbaș Corina - profesor metodist), geografie (Bulgărean Sanda - profesor
metodist), informatică și TIC (Mureșan Alexandru - profesor metodist).
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: 0372873614
E-mail instituţie: ccdsalaj@yahoo.com
E-mail director: fortcorina@yahoo.com
Site: www.ccdsj.ro
Instituţia deţine sediu propriu.
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b) Resurse umane:
Numele
şi prenumele

Compartiment

Emilia
Corina
Forţ
Corina
Delia
Bumbaş

Conducere

Programe

Funcţia
Director

Profesori
metodişti

Studii /
anul
Statutul
absolvirii
Contract de univ. management 1999
detaşat

univ. 2005

Specialitate

Vechime
grad
did.

Istorie

19 ani / I

Teologie
Ortodoxă Litere

13 ani / I

23 ani / I
detaşat

Alexandru
Mureşan

Sanda
Bulgărean
Rodica
Turc

Bibliotecă

Informatizare Mirela
Costruţ

Lucia
Maria
Surd

Contabilitate

Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic
încadrat

4

4

univ. 1995

titular
Bibliote
car

titular

Ajutor analist
programator

titular

Administrator
financiar

titular

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar
1,75

Total
personal
didactic
auxiliar
încadrat
2

Management
turistic şi
comercial

univ. 1997
univ. 1990

21 ani / I

Geografie

Tehnologie
28 ani
Chimică
organică
postuniv. Biblioteconomie
şi ştiinţa
2013
informării
univ. Chimie - Fizică 21 ani
1995
Informatică
postuniv. aplicată şi
-2013
programare
univ. Contabilitate și 31 ani
2007
Informatică de
Gestiune

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic
încadrat

Număr
total posturi
existente

Total
personal
încadrat

1

1

6, 75
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c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la casa corpului didactic pentru anul
școlar 2017-2018
Nr. posturi
Numele şi prenumele
didactice
persoanei încadrate
aprobate în
Statul de funcţii
1
Forţ Corina Emilia

1

Bulgărean Sanda

Încadrarea s-a
făcut prin:
Concurs Detaşare

Calificativ
acordat

concurs

concurs
15

Observaţii

Calificativul va
fi acordat de
MEN
Foarte bine

Bumbaş Corina Delia
Mureşan Alexandru
Surd Maria Lucia
Turc Rodica
Costruț Mirela

1
1
1
1
1
Total: 7

detaşare
detaşare
concurs
concurs
concurs

Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine

d) 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.
e) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic, conform
OM 5554/2011, art.14
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
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.

Unitatea școlară cu bibliotecă

Localitatea
Agrij
Almaşu
Jebucu
Băbeni
Bălan
Bănişor
Aluniş
Bobota
Bocşa
Borla
Boghiş
Buciumi
Carastelec
Chieşd
Cizer
Coşeiu
Creaca
Cristolţ
Crişeni
Dobrin
Dragu
Gîlgău
Gîrbou
Halmăşd
Hereclean
Hida
Ileanda
Horoatu Crasnei
Crasna
Ip
Letca
Lozna
Măierişte

Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai”
Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”
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 „Marcus Aurelius”
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Vasile Breban”
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Liceul Tehnologic Nr. 1
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 Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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.

Aghireş
Mirşid
Năpradea
Nuşfalău
Pericei
Plopiş
Poiana Blenchii
Românaşi
Rus
Sărmăşag
Lompirt
Sălăţig
Sîg
Şimişna
Surduc
Sînmihaiu Almaşului
Someş Odorhei
Şamşud
Valcău de Jos
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
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
Liceul Tehnologic Nr. 1
Şcoala Gimnazială „Ady Endre”
Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu”
Liceul Tehnologic Nr. 1
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 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 „Bathory 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 „Sfântul 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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f) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate în județ
Nr.
Crt.

Unitatea şcolară /
localitatea

Responsabil CDI

Statutul
responsabilului CDI*

Studii**

1

Şcoala Gimnazială
„Silvania” Şimleu Silvaniei

Morlocan Marioara
Elisabeta

Bibliotecar

Medii

2

Colegiul Naţional „Silvania”
Zalău

Iepure Ioana

Prof. documentarist

3

Liceul Tehnologic „CsereyGoga” Crasna

Matiş Ramona

Profesor/voluntar

Superioare/ Limba şi
literatura română
Biblioteconomie
Superioare/ Limba şi
literatura română

4

Şcoala Gimnazială „Petre
Hossu” Cheud

Nemeș Elena Gabriela

Profesor/voluntar

Superioare/Limba și
Literatura Română

5

Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg

Gui Angela

Bibliotecar

Superioare/ Limba şi
literatura română

6

Şcoala Gimnazială „Avram
Iancu” Halmăşd

Şandor Florica

Educatoare/voluntar

Medii

7

Grădiniţa cu Program
Prelungit Nr. 1 Pericei

Kovacs Emese

Prof. învăţământ
preşcolar/voluntar

Superioare - de scurtă
durată

8

Şcoala Gimnazială „Petri
Mor” Nuşfalău

Mocan Felicia

Profesor/voluntar

Superioare/ Limba şi
literatura română

9

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Surduc

Dîngă Ioan

Bibliotecar

Curs postuniversitar
profesor documentarist

10

Liceul Tehnologic „Liviu
Rebreanu” Hida

Ardelean Ioana

Profesor

Superioare

11

Liceul Tehnologic „Ioachim
Pop” Ileanda

Mărieş Silvia

Bibliotecar

Medii

12

Liceul Tehnologic
Nr. 1 Sărmăşag

Erdei Gabriella

Bibliotecar

Biblioteconomie

13

Şcoala Gimnazială „Bathory
Istvan” Şimleu Silvaniei

Nagy Edit

Bibliotecar

Biblioteconomie

14

Şcoala Gimnazială „Lucian
Blaga” Jibou

Gîrboan Maria

Bibliotecar

Biblioteconomie

15

Grădiniţa cu Program
Prelungit „Voinicel” Zalău

Busa Maria Nicoleta Educatoare/voluntar

Medii

16

Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Valcău de Jos

Boboiu Maria

Administrator
financiar/voluntar

Superioare

17

Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Plopiş

Strapec ClaudiaIonela

Educatoare/voluntar

Medii

18

Şcoala Gimnazială
Nr. 1 Buciumi

Chiorean Maria

Institutor/voluntar

Superioare - de scurtă
durată

19

Şcoala Gimnazială „Andrei
Mureşanu” Cehu Silvaniei

Mureșan Luminița

Profesor

20

Şcoala Gimnazială „Aurelia
şi Lazăr Cosma” Treznea

Stoica Terezia

Învăţătoare/voluntar

Superioare/
Limba și literatura
română
Medii

* - 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
18

g) Dotarea cu echipamente a instituţiei (număr total existent în insituție)
*Veți preciza sursa financiară din care au fost achiziționate echipamentele și anul achiziționării. Pentru echipamentele achiziționate prin proiecte
veți preciza explicit denumirea proiectului.
Calculator
Laptop
(nr. buc.)

Laptop
–4

Sursa
dotării

TV / Videoproiector/
camera video
(nr. buc.)

Sursa
dotării

Copiator
(nr. buc.)

Sursa
dotării

Sursa
dotării

Fond de
carte
(nr. buc.)

Sursa
dotării

Alte
echipamente
(denumire, nr.
buc.)

Sursa
dotării

Buget Stat
/2003

Volume de
Buget de
carte – 78257 stat

Imprimante
–2

Buget Stat
/2006

Imprimante
–3

Buget Stat
/2007

Buget stat
/1998

Imprimante
–1

Videoproiector
–1

Buget stat
/1999

Imprimante
–2

Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009
Proiect
POSDRU
PETI/ID27
639/2011

Videoproiector
–1

Transfer ISJ
Proiect
PHARE/200
9

Aparat foto
–1

Proiect
POSDRU/1
53/1.1/S/14
2342
/2015
Proiect
POSDRU
PETI/
ID27639
/2011

Aparat foto
–1

Buget stat
/1995

Copiatoare
–1

Buget
stat/1999

Televizoare
–1

Buget stat
/1998

Copiatoare
–1

Transfer
ISJ /2008

Laptop
–2

Televizoare
–1

Buget stat
/2007

Copiatoare
–1

Proiect
POSDRU
PETI/
ID27639/
2011

Laptop
–1

Buget
Stat/2000

Videoproiector
–1

Laptop
–1

Proiect
POSDRU/1
53
/1.1/S/1423
42
/2015
SIVECO/20
12

Soft
educaţional
(nr. buc.)

Imprimante
–2

Televizoare
–1

Laptop
–1

Sursa
dotării

Volume de
Donaţii
carte – 39657

ISJ/transfer
din proiect
PHARE
/2009
Proiect
POSDRU
PETI/ID276
39
/2011
Buget
Stat/2007

Laptop
–4

Laminator
(nr. buc.)

Calculatoare
– 10

MENCS/20
02

Videoproiector
–4

Calculatoare
– 10

MENCS/20
02

Videoproiector
–1

Laminator
–1

Buget
Stat
/2007

Soft-uri
educaţionale
- 165

MECS
/2002

Tablă interactivă
–4
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Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009
Proiect
POSDRU
PETI/ID27
639/2010
Proiect
POSDRU
PETI/ID27
639/2010

Cameră
video
–1

Buget
Stat/2004

Tablă magnetică
–1

Calculatoare
–3

ISJ/transfer
din proiect
PHARE/200
9
Buget
Stat/2007

Cameră video
–1

ISJ/transfer
din proiect
PHARE/200
9

Reportofon
–1

Calculatoare
–1

Buget
Stat/2004

Cameră video
–1

Proiect
POSDRU
PETI/ID276
39/2011

Flipchard
–1

Calculatoare
–1
Calculatoare
–1

Venituri
proprii/2015
Buget
Stat/2005

Cameră foto
–2
Videoproiector
-3

Buget
Stat/2007
Proiect
ROSE /
2016

Retroproiector
–2
Ecran proiecţie
–2

Laptop

Proiect
POSDRU/3/
1.3/S/7/471
9
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016

Calculatoare
–2

Calculatoare
- 20
Calculatoare
-6
Laptop
-6

Scaner – 1

MECS
/2002

Server – 1

MECS
/2002

Cititor Smartcard
–1

SIVECO
2012

Cititor Smartcard
–1

Proiect
POSDRU/3
/1.3/S/7/47
19
Proiect
POSDRU/3
/1.3/S/7/47
19
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016

Carduri
SmartCard
– 60
Imprimante
-8
Imprimanta
multifunctional
-1
Modem USB
-1
Technoware
UPS – 2
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Proiect
POSDRU/1
53/1.1/S/14
2342/2015
Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009
Transfer
ISJ
Proiect
PHARE
/2009
Buget
/2007
Buget
/2007

Router network
-1
Router wireless
-3
Ecran proiecție
-2
Tablă (alba)
-1
Flipchart
-3
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Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016
Proiect
ROSE /
2016

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
Nr. deciziei de
acreditare

Denumirea programului
Să-i învățăm pe elevi să
învețe – strategii eficiente
de învățare
Elaborarea şi
implementarea unui
Curriculum la decizia
şcolii
Strategii eficiente de
evaluare
Management educaţional
şi dezvoltare în carieră

Nr.
credite

4859 din
04.11.2014

16 CPT

Nr. participanţi

16781

10.76

23169

8.35

30804

9.59

4/108

5670 din
18.12.2017

20 CPT

3/78

5670/18.12.2017

25 CPT

4/111

4586 / 09.08.2017

30 CPT

4/107

Total programe 4

16040

Cost
credit/
cursant
***
9.28

Cost
total
**

Total
participanți
404

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

Denumirea
programului

Nr. deciziei
de acreditare

CCD Brăila

Informatică
OMEN
și TIC pentru 4586/09.08.2017
gimnaziu –
clasa a V-a
Centrul
OMEN
JOBS –
Național de
4586/09.08.2017
formare
Dezvoltare a
pentru
Învățământului
orientare și
Profesional și
consiliere în
Tehnic
carieră a
elevilor
Total
programe 2

Nr.
Nr.
credite participanţi

Cost
credit/
cursant***

15
CPT

2/50

7331

9.77

12
CPT

1/25

4564.13

15.21

Total
participanți
75

22

Cost
total**

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

Grup ţintă

Durata

Adresa MEN
2547/DGISSEP/
20.11.2017

Învățători/
profesori pentru
învățământul
primar

16 ore/
grupă

30

Cost
ora/
cursant
***
1219 2.17

Adresa MEN
2547/DGISSEP/
20.11.2017

Metodiști ai ISJ
Sălaj, pe
discipline

20 ore/
grupă

72

2655 0.89

Nr.
crt.

Tema
programului

Nr. adresei MEN
de convocare

1

Abilitarea
curriculară a
cadrelor
didactice din
învățământul
primar
pentru clasa
pregătitoare
Metodistul
ISJ –
partener în
procesul de
îmbunătățire
a calității
inspecției
școlare
Total
programe: 2

2

Nr.
cursanţi

Cost
total
**

Total
participanți
102

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Nr.
Teme din categoria:
crt.
1. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice
din învăţământul primar pentru clasa
pregătitoare
2. Metodistul ISJ – partener în procesul de
îmbunătăţire a calităţii inspecţiei şcolare
3. Managementul serviciilor educaționale
4.
Managementul și asigurarea calității
educației în învățământul preuniversitar
(CEAC)
5. Dezvoltarea competențelor de evaluare a
lucrărilor scrise din cadrul examenului
national de definitivare și a concursului
national de ocupare a posturilor vacante
6.
Pregătirea debutanților în vederea
susţinerii examenului național de
definitivare în învățământ
7. Pregătire cadrelor didactice suplinitoare
în vederea participării la susținerea
concursului național de ocupare a
posturilor vacante

Durata
16 ore

Nr.
cursanţi
1/30

20 ore

2/72

2655

0.89

20 ore
20 ore

2/69
2/62

2505
3068

0.91
1.53

20 ore

6/181

9064

0.41

20 ore

1/33

1391

2.11

20 ore

3/96

4161

0.72
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Cost
Cost
total** ora/cursant***
1219
2.17

8.

9.

10.
11.

Dezbaterile academice - de la metodă
didactică, la disciplină opțională de tip
CDȘ și olimpiadă națională
Management și implementare eficientă a
proiectelor europene în școală.
Dezvoltare instituțională prin proiecte
europene
Mijloace de învățământ și rolul lor
motivațional
Educație estetică – atelier de creație
Total programe: 11

20 ore

1/31

1532

2.47

20 ore

1/28

1363

2.43

20 ore

4/100

3986

0.49

20 ore

4/108
Total
participanți
810

4925

0.57

e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de
definitivare în învățământ;
Nr.
Tema
crt. programului
1

Instruire
metodică în
vederea
susținerii
examenului
de
Definitivat
Total
programe 1

Grup ţintă

Durata

Nr.
cursanţi

Cadre didactice
înscrise la
examenul de
definitivare în
învățământ

20 ore/
grupă

33

Cost
total
**
1296

Cost ora/
cursant***
1.96

Total
participanți
33

f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în
vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante;
Nr.
Tema
crt. programului
1

Pregătire
pentru
Concursul
național de
titularizare
în
învățământ
Total
programe 1

Grup ţintă

Durata
programului

Nr.
cursanţi

Cadre didactice
suplinitoare
înscrise la
Concursul
național de
titluarizare în
învățământ

20 ore/ grupă

96

Cost
total
**
3886

Cost ora/
cursant***
0.67

Total
participanți
96

g) Activități de formare a cadrelor didactice din unități de învățământ preuniversitar din
județ în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul
examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar sau a concursului
național de ocupare a posturilor vacante;
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Nr.
crt.

Tema programului

Grup ţintă

Durata
programului

Nr.
cursanţi

1.

Dezvoltarea
competențelor de
evaluare a lucrărilor
scrise din cadrul
examenului national
de definitivare și a
concursului national
de ocupare a
posturilor vacante

Cadre
didactice din
învățământul
preuniversitar
care au cel
puțin gradul
didactic II

20 ore

6/181

Total programe 1

Cost
Cost
total
ora/
** cursant
***
9064
0.41

Total
participanți
181

h) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar
din județ
Nr.
crt.

Tema activității
de instruire/
formare
Managementul
serviciilor
educaționale
Total programe
1

Locul
desfășurării
activității
CCD Sălaj

Durata

Nr.
participanți

20
ore/grupă

2/69

Cost
Cost ora/
total** participant***
3068

1.53

Total
participanți
69

i) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea
profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ
Nr.
crt.
1.

2.

Tema activității de
instruire/ formare
Prezentarea Raportului
de activitate al CCD
Sălaj, a Ofertei de
programe de formare
continuă pentru anul
școlar 2017-2018 și a
instrumentelor de lucru
specifice RDP
Prezentarea
chestionarelor și a
machetei centralizatoare
privind identificarea
nevoilor de formare

Locul
desfășurării Durata
activității
Casa
3 ore
Corpului
Didactic Sălaj

Casa
3 ore
Corpului
Didactic Sălaj

25

103

Cost Cost ora/
total participant
**
***
-

106

-

Nr.
participanți

-

continuă şi perfecţionare
pentru anul şcolar 20182019
Total activități: 2

Total
participanți:
209

j) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural
Localitatea
0

Titlul
programului
0

Durata
cursului
0

Nr.
participanţi
0

Cost
total**
0

Cost
ora/cursant***
0

k) 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

0

0

0

Durata
cursului
(nr. ore)
0

Nr.
Cost
Cost
participanţi total ora/cursant***
**
0
0
0

** - 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 împărțind costul total al programului
la numărul de credite/ ore de formare și la numărul de participanți
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

Nr.
personal
existent
în judeţ

Nr. personal participant la
acţiuni de formare desfăşurate
în anul şcolar 2017 - 2018

492,65
629,98
1674,94
86,18

506
672
1749
95

232
344
571
7

163

163

135

467,1
702,95
4216,8

505
724
4414

0
0
1289
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Ponderea participării formabililor la programele de formare, pe
categorii de personal
7, 1%
135, 10%

232; 18%

344, 27%

571, 44%

personal de conducere

învățători

profesori

educatoare

maiștri

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
17
0
17

Nr. participanţi
726
563
1289

Beneficiarii programelor de formare continuă,
pe mediii de proveniență

563;

726;

44%

56%

urban

rural

4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
Personalul Casei Corpului Didactic 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,
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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 Casei
Corpului Didactic Sălaj a prezentat aspecte ale formării continue a cadrelor didactice, oferta
de programe de formare continuă şi calendarul acesteia;
 Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sălaj a fost diseminată
în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională 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 Casei Corpului
Didactic 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;
 Cadrele didactice au fost îndrumate de către profesorii metodişti şi bibliotecarul Casei
Corpului Didactic în activitatea de proiectare didactică, întocmirea de lucrări, studii,
referate şi comunicări ştiinţifice;
 Informarea şi documentarea cadrelor didactice s-a realizat şi prin biblioteca Casei Corpului
Didactic 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
Casei Corpului Didactic Sălaj şi a fondului de carte veche al acesteia;
 A fost sprijinită activitatea din bibliotecile şcolare şi din cele 20 de Centre de Documentare
şi Informare, prin îndrumarea acordată periodic de bibliotecarul Casei Corpului Didactic
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 Casei Corpului Didactic 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 desfăşurate de Casa Corpului Didactic Sălaj;
 S-a oferit acces gratuit la reţeaua Internet.
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5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale

Denumirea
activităţii

Prezentarea Ofertei de
programe de formare continuă a
CCD Sălaj (semestrul I) activitate cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională
Aplicarea şi interpretarea
chestionarelor pentru
identificarea nevoii de formare
în şcoli (semestrul al II-lea) activitate cu responsabilii pentru
dezvoltarea profesională
Dezvoltarea socio-emoţională a
copiilor din învăţământul primar
Rolul și importanța formelor
comunicării în stabilirea
relațiilor interumane
Factorii agresivității la copii
Consfătuirile bibliotecarilor
școlari
Cercul pedagogic al
bibliotecarilor – sem I, cu tema
Rolul bibliotecii în viața
elevului. Relația de comunicare
bibliotecar-elev-cadru didactic
Cercul pedagogic al
bibliotecarilor – sem II, cu tema
Educația interculturală în
biblioteca școlară
Conferinţa națională cu tema
Abordările curriculare integrate
și eficiența lor didactică
Simpozionul judeţean cu tema
Abordări transdisciplinare în
activitatea didactică - destinat
cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar
sălăjean
Integrarea unei noi tehnologii în
activitatea didactică – printarea
3D

Tipul
activităţii:
Simpozioane /
sesiuni /
schimburi de
experienţă

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

Nr.
participanţi

Activitate
metodică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

103

-

-

Activitate
metodică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

106

-

-

Activitate
metodică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

28

-

-

Activitate
metodică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

20

-

-

Activitate
metodică
Activitate
metodică

Casa Corpului
Didactic Sălaj
Casa Corpului
Didactic Sălaj

36

-

-

Activitate
metodică

Școala Gimnazială
„Porolissum”
Zalău

25

Activitate
metodică

Școala Gimnazială
„Vasile Lucăcel”
Someș Odorhei

25

Activitate
științifică

Sala Transilvania

235

-

-

Activitate
științifică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

48

-

-

Activitate
științifică

Casa Corpului
Didactic Sălaj

32

-

-

29

Cost
total
**

Cost
ora /
partici
pant
***
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Cercul
literar al
cadrelor
didactice
din judeţul
Sălaj
Ziua
Mondială
a
Educației

Expoziții

Prof. Corina
Bumbaș, poezie

Activitate
culturală

CCD Sălaj

35

-

-

Memoria clipei,
expoziție de
pictură, autor: prof.
Maria Negreanu
Iuga, Colegiul
Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian”
Zalău

Activitate
culturală

CCD Sălaj

80

-

-

Gala olimpicilor

Activitate
culturală
Activitate
culturală

CCD Sălaj

160

-

-

CCD Sălaj

70

-

-

Activitate
culturală

Biblioteca
CCD Sălaj

60

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

50

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

260

-

-

Activitate
culturală
Activitate
culturală
Activitate
culturală

CCD Sălaj

150

-

-

CCD Sălaj

150

-

-

CCD Sălaj

60

-

-

Scrisoare de
mulţumire pentru
pensionari
Expoziție:
Auxiliarele
didactice pentru
minorități – o
modalitate
interculturală de
cunoaștere
Emoție și culoare,
expoziție de
fotografie, autor:
prof. Mirel Matyas,
Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău
Interferențe,
expoziție de
pictură, autori:
elevi ai Clubului
Copiilor Jibou,
coordonator: prof.
Ionel Baltă
Pământul – planeta
vie!
9 Mai – Ziua
Europei
Expoziție de carte
– manualele
auxiliare pentru
minorități – o
modalitate

30

interculturală de
cunoaștere
Bibliotecar pentru
o zi

Activitate
culturală

Total activităţi: 22

Biblioteca CCD
501
Sălaj și 15
biblioteci din
unități școlare din
județ
Total participanți: 2262

31

-

-
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În semestrul I al anului școlar 2017 - 2018 (11.11.2017) a avut loc activitatea metodică
a responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care au
participat 103 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Ordinea de
zi a activităţii a fost:
 Prezentarea obiectivelor generale ale CCD Sălaj pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 Prezentarea activităţilor cu RFC pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 Prezentarea raportului de activitate al CCD Sălaj pe anul şcolar 2016-2017;
 Prezentarea Ofertei de formare al CCD Sălaj pentru anul şcolar 2017 - 2018;
 Prezentarea instrumentelor de lucru pentru identificarea corectă a nevoii de
formare în şcoli (fişa de lucru)
 Discuţii
În semestrul al II-lea al anului școlar 2017 - 2018 (07.06.2018) a avut loc activitatea
metodică a responsabililor cu formarea continuă din unităţile şcolare din Judeţul Sălaj, la care
au participat 106 responsabili cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ. Scopul
acestei întâlniri a fost: prezentarea modului de completare a chestionarelor și a machetei
centralizatoare privind identificarea nevoilor de formare continuă şi perfecţionare pentru anul
şcolar 2018-2019.
În 26 ianuarie 2018 mai, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat activitatea metodică
cu tema Dezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul primar care a venit în
sprijinul cadrelor didactice din învăţământul primar cu informaţii utile şi exemple de bune
practici cu privire la dezvoltarea socio-emoţională a copiilor din învăţământul primar.
Dezvoltarea emoţională are un rol esențial în fiecare etapă a împlinirii sociale a copilului.
Aceasta se referă la achiziționarea și deprinderea principalelor abilități sau aptitudini de
relaționare cu ceilalţi, indiferent ca sunt adulţi sau copii. Este vorba despre însușirea acelor
mijloace sau instrumente prin care se poate lega o relație de prietenie, amiciție sau se poate
întreprinde o interacțiune cu o persoana - încrederea, recunoașterea rolurilor, dialogul etc. O
dezvoltare emoțională echilibrată a copilului îl ajută să identifice rapid sentimente și emoţii, să
le exprime și să le facă față corespunzător în anumite situații. În plus, îl ajută să perceapă și să
identifice trăirile prin care trec cei cu care interacționează și să gestioneze situația și dialogul
în funcție de acestea. În concluzie, dezvoltarea socială și emoțională a copilului mic este
esențială pentru modul în care va creşte și va evolua ca persoană. Activitatea s-a derulat la
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, la aceasta participând 28 profesori pentru
învăţământul primar din unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj.
În mai, 2018 Casa Corpului Didactic a realizat activitate metodică „Rolul și importanța
formelor comunicării în stabilirea relațiilor interumane”, activitate la care au participat 20
cadre didactice din județul Sălaj.
Tot în luna mai, Casa Corpului Didactic Sălaj a organizat activitatea metodică cu tema
„Factorii agresivității la copii”, activitate organizată la nivel de județ, la care au participat
36 cadre didactice și personal auxiliar din învățământul preuniversitar din Sălaj.
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Cercurile pedagogice ale bibliotecarilor s-au desfășurat conform calendarului ISJ Sălaj,
iar coordonatorul cercului pedagogic a fost bibliotecarul CCD Sălaj TURC Rodica.
În Noiembrie 2017, a avut loc conferința Națională cu tema Abordările curriculare
integrate și eficiența lor didactică, organizată sub egida MEN și a UBB Cluj Napoca, scopul
ei fiind creșterea calității educației furnizate coăpiilor oprin activități didactice de tip integrat,
desfășurate în unitățile de învățământ din Sălaj.
Simpozionul judeţean cu tema Abordări transdisciplinare în activitatea didactică destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar sălăjean. Articolele prezentate în
cadrul simpozionului au fost publicate în volumul cu ISBN intitulat Abordări transdisciplinare
în activitatea didactică, editat în format electronic sub egida Editurii „Şcoala Noastră”,
distribuit ulterior tuturor participanţilor la simpozion, împreună cu diploma de participare.
Activitatea șstiințifică cu tema Integrarea unei noi tehnologii în activitatea didactică –
printarea 3D a avut ca scop familiarizarea participanților cu una dintre cele mai modern
tehnologii, la ea participând 32 de profesori de informatică și TIC.
Cercul literar al Casei Corpului Didactic Sălaj s-a desfășurat în iunie 2018 și a avut-o
ca invitați pe pe d-na prof. Bumbaș Corina de la Liceul reformat „Wesseleny” Zalău, care a
recitat câteva din ultimele sale poezii.
Casa Corpului Didactic a organizat activităţi desfăşurate în cadrul manifestărilor dedicate Zilei
Mondiale a educației. Astfel, în data de 5 octombrie 2017, a avut loc vernisajul expoziției de
pictură Memoria clipei, autor: prof. Maria Negreanu Iuga, de la Colegiul Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian” Zalău. Au fost expuse 44 tablouri în ulei pe pânză, realizată în tehnici diferite.
Sunt lucrări ce surprind prin diversitate, prin combinații cromatice care încântă ochiul, în
ipostaza lui de timpan al sufletului, cu care privește și ascultă fiecare creator coordonatele
spațio-temporale ale universalității. Avalanșa culorilor vii, finețea ideii de absolut, precum și
harul artistic de a ciopli efemerul din prezent, sunt valențe deosebite și demne de un artist.
Tot în cadrul acestei manifestări, în anul şcolar 2017 - 2018, Casa Corpului Didactic
Sălaj a desfăşurat în colaborare cu ISJ Sălaj și alte activităţi:
1) Gala olimpicilor - Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională
a olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2016 - 2017, şi a profesorilor care i-au pregătit;
2) Scrisoare de mulţumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2016 2017.
Expoziția de fotografie Emoție și culoare, l-a avut ca autor pe d-l. prof. Mirel Matyas, de
la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, care a expus 52 de fotografii din Delta
Dunării.
Expoziție de pictură cu vernisaj: Interferențe, i-a avut ca autori pe elevii Clubului Copiilor
Jibou, coordonați de prof. Ionel Baltă. Au fost expuse 60 de lucrări, realizate în tehnici și stiluri
distincte.
Cu ocazia zilei de 22 aprilie, considerată Ziua Pământului, Casa Corpului Didactic
Sălaj a realizat o expoziţie tematică cu titlul “Pământul – planeta vie!”. Expoziţia a fost
realizată în perioada 20.04.2018-27.04.2018 cuprinzând machete și postere cu ajutorul cărora,
elevii care le-au realizat (de la Colegiul Național „Silvania” Zalău și Școala Gimnazială
„Simion Bărnuțiu” Zalău), au vrut să atragă atenția asupra degradării mediului înconjurător,
asupra efectelor poluării și să atenționeze cu privire la acțiunile pe care fiecare dintre noi le
poate întreprinde pentru a ajuta la conservarea naturii. Lucrările au fost expuse la etajul 1 al
ISJ Sălaj, iar expoziţia a fost vizitată de către 115 elevi şi 35 cadre didactice din judeţul Sălaj.
De asemenea, Casa Corpului Didactic Sălaj, în colaborare cu Colegiul Național
„Silvania” Zalău a realizat, cu ocazia Zilei Europei, expoziția tematică “9 Mai – Ziua Europei”,
în cadrul căreia au fost expuse lucrări ale elevilor claselor a VI_a și a XI-a de la Colegiul
Național „Silvania” Zalău. Lucrările eu fost expuse la etajul I al CCD Sălaj, fiind admirate de
cca. 150 elevi și cadre didactice.
Expoziție de carte – manualele auxiliare pentru minorități – o modalitate interculturală
de cunoaștere a avut ca scop cunoașterea modurilor de abordare a educației minorităților entice
existente pe teritoriul Județului Sălaj și promovarea valorilor culturale specific lor.

34

La nivelul Casei Corpului Didactic Sălaj, s-au desfăşurat 22 de activităţi metodice,
științifice și culturale, la care au participat peste 2262 de elevi, cadre didactice, reprezentanţi
ai instituţiilor locale, părinţi etc.
Având în vedere feed-back-ul participanţilor, obiectivele acestor activităţi au fost
realizate. Colaborarea instituţională oferă exemple de bună practică în privinţa funcţionării
unor parteneriate coerente, a realizării unor activităţi interesante cu cadrele didactice şi cu
elevii. Prin aceste activităţi culturale, ştiinţifice şi metodice, sunt împărtăşite şi valorificate
experienţa de la catedră, preocupările extracurriculare şi extraşcolare: cultivarea interesului
pentru literatură, arte, ştiinţe, a spiritului practic, a capacităţii de îmbinare a plăcutului cu utilul.
6. Elaborare, editare și difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct
materialele elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
În anul şcolar 2017-2018, Editura Şcoala Noastră a acordat consultanţă editorială la
solicitare, venind în sprijinul cadrelor didactice care doresc să-şi pună în valoare activitatea
didactică, ştiinţifică şi literară. A fost actualizat fondul de carte, îndeosebi fondul de monografii
şcolare şi locale existent în momentul de faţă în editură (inclusiv titluri de carte prezentate la
Zilele Învăţământului Sălăjean). În funcţie de necesităţi, au fost desfăşurate activităţi de relaţii
cu publicul, acordând consultanţă editorială tuturor solicitanţilor, în vederea publicării în
format electronic şi tipărit a unor lucrări literare sau publicaţii cu caracter strict ştiinţific,
articole şi lucrări de specialitate, materiale prezentate la diferite simpozioane judeţene şi
naţionale, desfăşurate pe raza judeţului Sălaj. A existat o colaborare eficientă între editură şi
Biblioteca Judeţeană, respectiv Biblioteca Naţională, la nivel de consultanţă editorială şi alte
servicii furnizate de acestea din urmă. S-a participat la diferite manifestări (vernisaje de
expoziții, lansări de carte, week-end-uri culturale) organizate de Biblioteca Judeţeană, Muzeul
de Istorie şi Artă, Centrul de Cultură al Judeţului Sălaj și alte instituții de cultură.
Au fost consultate arhiva revistei „Şcoala Noastră”, colecţia de reviste şi alte periodice
existente la biblioteca CCD (inclusiv fondul de carte veche), pentru recuperarea unor
documente de arhivă şi a unor articole de specialitate publicate în revistă şi în presă. Au fost
desfăşurate o serie de activităţi de secretariat redacţional și relații cu publicul pentru publicaţiile
periodice editate sub egida CCD şi ISJ. Astfel, au fost publicate, în luna noiembrie, nr. 1/20172018 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi 27-28/2017 al revistei „Şcoala Noastră”,
iar în luna mai, nr. 2/2017-2018 al buletinului informativ „Şcoala Sălăjeană” şi nr. 29-30/2018
al revistei „Şcoala Noastră”. A fost promovată şi publicată Oferta de programe de formare a
CCD Sălaj. Au fost publicate rezultatele obţinute de elevii sălăjeni la Olimpiade şi concursuri
şcolare, etapele judeţene, naţionale şi internaţionale, pentru toate specialităţile de bază.
 În acest an școlar, s-au acordat 8 coduri ISBN, pentru titlurile:
o 978-973-1854-71-7: CCD Sălaj – Abordări transdisciplinare în activitatea
didactică, lucrări simpozion ocazional, în format strict electronic;
o ISBN 978-973-1854-72-4: CCD Sălaj – Personalități ale Marii Uniri, cu lucrări
ale unui simpozion județean, care face parte din proiectul județean 100 de ani de
unitate, în curs de publicare în format strict electronic;
o ISBN 978-973-1854-73-1: Daróczi Iosif (coord.), Daróczi Viorica, Daróczi Mihai
Iosif – Monografia satului Prodăneşti, monografie, în format tipărit;
o ISBN 978-973-1854-74-8: Faluvégi Melania – Violența în școală, în format strict
electronic;
o ISBN 978-973-1854-76-2: Liana Chiș – În lumea cratimei, auxiliar didactic, în
format strict electronic;
o ISBN 978-973-1854-77-9: Liana Chiș – Jocul didactic matematic, lucrare
metodico-didactică, în format strict electronic;
o 978-973-1854-78-6: Rusu Gheorghe – Autori ai literaturii române, dicționar, în
format tipărit;
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o 978-973-1854-79-3: Petru Galiş, Zoia Galiş – Şcoală veche-n sat străvechi: 150
de ani de la atestarea documentară a învăţământului cizerean, monografie, în
format tipărit.
 În acest an școlar nu s-au acordat coduri ISSN.
S-au asigurat, în toate cazurile, consultanţa editorială şi demersurile necesare la Biblioteca
Naţională a României. La solicitarea autorilor, s-a efectuat corectura şi pregătirea pentru tipar
a lucrărilor primite spre publicare.
Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate / editate /
difuzate)
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 27-28/2017 –
170 exemplare,
nr. 29-30/2018 –
175 exemplare)
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 27-28/2017 –
170 exemplare,
nr. 29-30/2018 –
175 exemplare)
2. Geographica
ISSN: 2248-0765
(1 număr/an, 50
exemplare/număr)
3. Gazeta
Învăţătorilor
ISSN: 2069-2293
(2 numere/an, 150
exemplare/număr)
4. De la mental la
comportamental în
şcoală
ISSN: 2248-1036
(1 număr/an, 150
exemplare/număr)
5. Despre oameni
ISSN 2501-0441
ISSN-L 2501-0441
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
6. Gândurile
noastre ISSN
2501-2436
ISSN–L 2501-2436

Buletine informative,
Culegeri, manuale
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
(denumire, nr.
exemplare,
exemplare, elaborate elaborate / editate /
/ editate / difuzate)
difuzate)
Elaborate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Abordări
ISSN: 2069-1556
transdisciplinare în
(nr. 1/2017-2018 – 140 activitatea didactică
exemplare,
ISBN: 978-973nr. 2/2017-2018 – 140
1854-71-7 (CDexemplare).
ROM) – 50 ex.
Editate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Abordări
ISSN: 2069-1556
transdisciplinare în
(nr. 1/2017-2018 – 140 activitatea didactică,
exemplare,
ISBN: 978-973nr. 2/2017-2018 – 140 1854-71-7 (CDexemplare).
ROM – 50
exemplare)
2. Liana Chiș – În
lumea cratimei,
auxiliar didactic,
ISBN 978-973-185476-2 (CD-ROM – 50
exemplare)
3. Liana Chiș –
Jocul didactic
matematic, lucrare
metodico-didactică,
ISBN 978-9731854-77-9 (CDROM – 50
exemplare)
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Alte publicaţii
(denumire, nr.
exemplare, elaborate /
editate / difuzate)

1. Daróczi Iosif
(coord.), Daróczi
Viorica, Daróczi Mihai
Iosif – Monografia
satului Prodăneşti,
monografie, ISBN 978973-1854-73-1;
2. Faluvegi Melania –
titlu, ISBN 978-9731854-74-8;
3. Rusu Gheorghe –
Autori ai literaturii
române, dicționar,
ISBN 978-973-185478-6;
4. Petru Galiş, Zoia
Galiş – Şcoală veche-n
sat străvechi: 150 de
ani de la atestarea
documentară a
învăţământului
cizerean, monografie,
978-973-1854-79-3.

(2 numere/an, 50
exemplare/număr)
7. Minunata lume a
copilăriei
ISSN 2501-7985
ISSN-L 2501-7985
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
8. Copilăria în
imagini şi cuvânt,
ISSN 2537-5148,
ISSN-L 2537-5148,
(CD-ROM, 1
număr/an, 50
exemplare/număr)
9. Reflexii silvane,
ISSN 2344-505X
ISSN-L 2344-505X
(1 număr/an, 50
exemplare/număr)
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 27-28/2017 –
170 exemplare,
nr. 29-30/2018 –
175 exemplare)

Difuzate
1. Buletin informativ
1. CCD Sălaj:
Şcoala Sălăjeană
Abordări
ISSN: 2069-1556
transdisciplinare în
(nr. 1/2017-2018 – 140 activitatea didactică
exemplare,
ISBN: 978-973nr. 2/2017-2018 – 140
1854-71-7 (CDexemplare).
ROM – 50
exemplare)

7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.
 Expoziţia de fotografie cu titlul Emoție şi culoare! Expoziţia a fost realizată în perioada
septembrie 2017, de către prof. Matyas Mirel, profesor la Colegiul Tehnic „Alesandru
Papiu Ilarian” Zalău. Cele 52 de fotografii au fost expuse la etajul 1 al CCD Sălaj, iar
expoziţia a fost vizitată de către elevi şi cadre didactice din judeţul Sălaj.
 Expoziție de pictură cu vernisaj: Memoria clipei, autor: prof. Mariana Negreanu Iuga,
profesor la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău; a fost realizată în 5
octombrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. Au fost expuse 44 de tablouri în ulei
pe pânză, realizate în tehnici diferite.
 Expoziție de pictură cu vernisaj: Interferențe, autori: elevi ai Clubului Copiilor Jibou,
coordonați de prof. Ionel Baltă. Au fost expuse 60 de lucrări, realizate în tehnici și stiluri
distincte.
b) activităţi desfăşurate în cluburi / cenacluri / coruri / alte formaţii
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8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Nr.
crt.

Denumirea
programului

Parteneri
Din ţară
Internaţionali

1.
Predarea-învăţarea
limbii franceze într-un
demers comunicativacţional

Institutul Francez
din România

Parteneriat

Centrul Cultural
Britanic: Consiliul
Britanic

Parteneriat

CCD Brăila

2.

3.

4.

Parteneriat

5.

MEN - Centrul
Național de
Dezvoltare a
Învățământului
Profesional și
Tehnic

MEN, UBB Cluj
Napoca, Primăria
Municipiului
Zalău, ISJ Sălaj,
Grădinița cu PP
Abordări curriculare
integrate și eficiența lor „Căsuța cu
povești” Bistrița
didactică
Năsăud, Asociația
Cultural Educativă
„Mărgăritare”
Zalău

Forma de finalizare
Derularea programului de
formare acreditat
Predarea - învăţarea
limbii franceze într-un
demers comunicativacţional.
Organizarea de cursuri şi
seminarii de formare
profesională pentru
profesori din judeţul
Sălaj.
Derularea programului de
formare acreditat
Informatică și TIC pentru
Gimnaziu – clasa a Va
Derularea programului de
formare acreditat JOBS formare pentru orientare
și consiliere în carieră a
elevilor

Organizare conferință
națională

100 de ani de unitate

ISJ Sălaj, CJRAE

Flashmob – România 100
– mai uniți, mai puternici
Simpozion de comunicări
științifice
Expoziție de postere
Mândru că sunt român

Carol – Centenarul
prin activități și resurse
online

Biblioteca
județeană „George
Barițiu” Brașov,
Biblioteca
Județeană „Ioniță
Scipione Bădescu”
Sălaj

Promovarea valorilor
centenarului României
Moderne cu ajutorul
resurselor educaționale
online

6.

7.
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8.

Abordări
transdisciplinare în
activitatea didactică

9.
Parteneriat
10.

Parteneriat

11.
Festivalul Naţional al
Ştiinţei

12.
Acord de parteneriat

ISJ Sălaj

Simpozion judeţean

ISJ Sălaj,
Consiliul Judeţean
Sălaj
Colegiul Național
„Silvania” Zalău,
Colegiul Tehnic
“Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău,
Colegiul Național
„Simion Bărnuţiu”
Şimleu Silvaniei,
Liceul Tehnologic
„Octavian Goga”
Jibou, Şcoala
Gimnazială
„Lucian Blaga”
Jibou, Grădiniţa cu
P.P. „Ion Creangă”
Zalău
MEN
ISJ Sălaj
Consiliul Judetean
Sălaj,
Primăria
Municipiului
Zalău
Casa Corpului
Didactic Ialomița

Activităţi derulate cu
ocazia manifestării Zilei
Mondiale a Educației

Desfăşurarea în bune
condiţii a programelor
din Oferta de programe
de formare a CCD Sălaj.

Festival Naţional al
Știinţei, ediţia a XI-a,
CAEN - mai 2018
Colaborare reviste și
schimb de bune practici

13.

Petale-n vânt

Colegiul Tehnic
„Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

Organizarea unui târg cu
produse realizate în
cadrul parteneriatului

14.

Bibliotecar pentru o zi

15 unități școlare
din județul Sălaj

Scenete

15.

Centenarul Marii Uniri

16.
Parteneriat
17.
Parteneriat
18.
Parteneriat

Colegiul Național
„Silvania” Zalău
Școala Gimnazială
„Iuliu Maniu”
Zalău
Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu”
Zalău
Școala Gimnazială
„Horea” Șimleu
Silvaniei

Total parteneriate: 18
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Sesiune de comunicări
Proiectul
Orașul Viitorului
Proiectul
Despre oameni
Proiectul
Părinte informat – copil
educat
Total parteneri 42

9. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare instituţională
 Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2017 – 2018, avizată
MEN prin adresa nr. 2547/DGISSEP/20.11.2017, care cuprinde 5 programe de formare
acreditate, 5 programe propuse spre acreditare şi 38 de programe de formare avizate,
totalizând 48 de programe de formare continuă;
 Promovarea Ofertei de programe de formare continuă în cadrul întâlnirilor profesorilor
metodişti cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli, la cercurile pedagogice pe
discipline, în cadrul comisiilor metodice, precum şi în cadrul şedinţelor cu directorii
unităţilor de învăţământ;
 Publicarea Ofertei de programe de formare continuă pe site-ul instituţiei www.ccdsj.ro,
precum şi în Buletinul informativ „Şcoala sălăjeană” din semestrul I al anului şcolar 2017 2018.



c) Materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei
 Realizarea şi distribuirea unor pliante cu Oferta de programe de formare continuă în
toate unităţile de învăţământ cu ocazia activităţilor metodice cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională din şcoli, bibliotecarii şcolari, responsabili CDI şi directorii
unităţilor de învăţământ;
 S-au realizat materiale promoţionale personalizate;
 Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web
a instituţiei;
 Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: RDP, bibliotecari,
CDI, directori, informaticieni etc.;
Prezentarea activităţilor culturale şi ştiinţifice organizate de Casa Corpului Didactic Sălaj
în mass-media locală: ziarele Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean şi Sălăjeanul.

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Numele şi
prenumele / funcţia
prof. Corina Emilia
Forţ - director

prof. Sanda
Bulgărean
- profesor metodist

prof. Alexandru
Mureşan

Dezvoltare profesională
1. Strategii eficiente de evaluare - 25 CPT, furnizat de CCD
Sălaj
2. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise
din cadrul examenului national de definitivare și a
concursului national de ocupare a posturilor vacante - 20
ore, furnizat de CCD Sălaj
1. Strategii eficiente de evaluare - 25 CPT, furnizat de CCD
Sălaj
2. Management educațional și dezvoltare în carieră - 30 CPT,
furnizat de CCD Sălaj
3. JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a
elevilor – 12 CPT, furnizat de Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
4. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise
din cadrul examenului national de definitivare și a
concursului national de ocupare a posturilor vacante - 20
ore, furnizat de CCD Sălaj
1. Strategii eficiente de evaluare - 25 CPT, furnizat de CCD
Sălaj
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- profesor metodist

prof. Corina Bumbaş
- profesor metodist

ec. Lucia Maria Surd
- administrator
financiar
Rodica Turc
- bibliotecar

2. Management educațional și dezvoltare în carieră - 30 CPT,
furnizat de CCD Sălaj
3. JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a
elevilor – 12 CPT, furnizat de Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
4. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise
din cadrul examenului national de definitivare și a
concursului national de ocupare a posturilor vacante - 20
ore, furnizat de CCD Sălaj
1. Strategii eficiente de evaluare - 25 CPT, furnizat de CCD
Sălaj
2. Management educațional și dezvoltare în carieră - 30 CPT,
furnizat de CCD Sălaj
3. JOBS - formare pentru orientare și consiliere în carieră a
elevilor – 12 CPT, furnizat de Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
4. Dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise
din cadrul examenului national de definitivare și a
concursului national de ocupare a posturilor vacante - 20
ore, furnizat de CCD Sălaj
Curs de Contabilitate finaciara – 20 ore – CECCAR SALAJ
Modificarea codului fiscal începând cu anul 2018– 20 ore –
CECCAR SALAJ
Noutati fiscale 2018 – 40 ore – CECCAR SALAJ
Formator, cod C.O.R. 242401- furnizat de S.C. School Consulting
S.R.L.

11. Activităţi / servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipul activităţii/ serviciului
proiecte/parteneriate
închirieri spaţii
multiplicare materiale
editare carte/ reviste
alte servicii (taxe simpozion)
cursuri cu plată (tema/grupul ţintă)

Suma încasată (Lei)
0
1650
0
15480
1140
131959
TOTAL (Lei) 150229

12. Acțiuni în justiție / procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului
Didactic sau/și conducerea acesteia în anul școlar 2017-2018:
Județ
Sălaj

Tema / motivul
acțiunii în justiție /
plângerii penale
0

Părțile
implicate
0

Calitatea
procesuală a
părților
0

Director CCD Sălaj,
Prof. Forț Corina Emilia
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Stadiul în
care se află
acțiunea
0

Observații
0

