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I. RAPORT NARATIV
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2013-2014 s-a realizat în conformitate cu adresa nr.
446/DGMRURSN/14.07.2014 a Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Management,
Resurse Umane şi Reţea Şcolară Naţională şi prin analiza obiectivelor stabilite în Planul managerial
pentru anul şcolar 2013-2014, înregistrat la Casa Corpului Didactic Sălaj cu nr. 430 din 10.09.2013 şi
avizat de inspectorul şcolar general.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general,
pentru anul şcolar 2013 – 2014
Obiective generale ale CCD
Obiective specifice
Sălaj
OG1
OS1.
Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării profesionale
Asigurarea calităţii activităţilor
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar sălajean;
de formare continuă a
personalului didactic prin
OS2.
Propunerea şi derularea unor programe de formare adecvate
monitorizarea impactului
nevoilor cadrelor didactice;
programelor de formare la
nivelul clasei şi al unităţii de
OS3.
Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului
învăţământ preuniversitar
educaţional.
OG2
OS1.
Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale;
Creşterea calităţii actului
educaţional prin diversificarea
OS2.
Eficientizarea activităţii specifice bibliotecilor şi centrelor de
activităţilor ştiinţifice, metodice
documentare şi informare
şi culturale
OG3
OS1.
Coordonarea activităţii în şcolile partenere şi în reţeaua de
Dezvoltarea profesională prin
centre de documentare şi informare;
proiecte şi parteneriate
educaţionale
OS2.
Realizarea de parteneriate în vederea iniţierii şi implementării
de proiecte educaţionale.
OG4
OS1.
Editarea de publicaţii şi materiale didactice
Promovarea şi consolidarea
rolului Casei Corpului Didactic
OS2.
Promovarea resurselor educaţionale inovative
Sălaj în sistemul de învăţământ
preuniversitar sălăjean
OS3.
Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale
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2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale I.S.J. în domeniul dezvoltării resurselor umane
Obiectivele Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj
Obiectivele Casei Corpului Didactic Sălaj
1. Optimizarea managementului resurselor umane, în
OG1. Asigurarea calităţii activităţilor de
formare continuă a personalului didactic
scopul dezvoltării carierei didactice şi a eficientizării
prin monitorizarea impactului programelor
activităţii manageriale, în contextul implementării
legislaţiei secundare aferente noii Legi a Educaţiei
de formare la nivelul clasei şi al unităţii de
Naţionale, nr 1/2011;
învăţământ preuniversitar.
2. Îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ prin
OG2. Creşterea calităţii actului educaţional
diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
prin diversificarea activităţilor ştiinţifice,
culturale.
metodice şi culturale.
3. Asigurarea accesului cadrelor didactice la proiectele
OG3. Dezvoltarea profesională a cadrelor
strategice ale ISJ Sălaj în scopul implementării unui
didactice prin proiecte şi parteneriate
sistem flexibil al managementului calităţii formării
educaţionale.
continue;
4. Promovarea şi consolidarea sistemului de
OG4. Promovarea şi consolidarea rolului
învăţământ sălăjean
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 calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin
monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţii de învăţământ
preuniversitar
Grad de
Argumente / comentarii
realizare

S-a realizat analiza nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2013-2014
90 %
prin prelucrarea a 90 rapoarte de analiza întocmite de responsabilii cu dezvoltarea
profesională din şcoli, pe baza chestionarelor aplicate (2145 chestionare), precum şi în
urma consultărilor cu inspectorii de specialitate, directorii unităţilor de învăţământ şi
responsabilii cu dezvoltarea profesională.

Realizarea ofertei de programe de formare continuă înregistrată cu Nr. 431 din
10.09.2013 avizată de Inspectorul şcolar general şi transmisă M.E.N.

Publicarea ofertei de programe de formare continuă pe website-ul Casei
Corpului Didactic Sălaj - www.ccdsalaj.ro - aprobată prin Adresa M.E.N Nr. 59236 din
21.11.2013 şi în Buletinul informativ „Şcoala Sălăjeană”.

Realizarea unor pliante pe suport de hârtie cu oferta de programe de formare
continuă şi 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 etc.).
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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.

Achiziţionarea unor cărţi de specialitate în concordanţă cu prevederile
programei pentru definitivat.

Consultanţă de specialitate conform graficului afişat pe site-ul CCD Sălaj.

Am derulat 18 de programe de formare din cele 34 existente în oferta de
programe de formare avizată MEN, ceea ce reprezintă un procent de 52,9%. Din cele
34 de programe din oferta de formare a CCD Sălaj pentru anul şcolar 2013-2014, 5
sunt acreditate.

Au fost planificate în total 46 grupe şi s-au derulat programe de formare cu 35
grupe, ceea ce reprezintă un procent de 76,08%.

La programele de formare derulate prin CCD Sălaj au participat un număr de
1018 cadre didactice şi personal didactic auxiliar.

S-a trimis spre acreditare programul de formare continuă „Să-i învăţăm pe elevi
să înveţe” – Strategii eficiente de învăţare, categoria 3, 66 de ore şi 16 CPT, conform
adresei nr. 300/22.07.2014.

Au fost actualizate 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 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.

S-a realizat baza de date CASIDRO – Catalogul Structurilor Infodocumentare
din România.

Au fost aplicate chestionare cursanţilor, la fiecare program de formare, pentru
obţinerea feedback-ului privind calitatea activităţii de formare.

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 instructiveducativ.

S-au colectat datele din rapoartele responsabililor cu formarea continuă privind
impactul programelor de formare continua asupra calităţii actului educaţional.
 S-au tipărit atestatele de formare continuă a personalului didactic aferente
cursurilor de formare acreditate de MEN, în regim de acte de studii, după cum
urmează:
o Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea personală a elevului – 107;
o Educaţie – sprijin – mediul incluziv – 143;
o Designer pagini WEB – 28;
o Strategii de lectură şi interpretare a textului – 27;
o Perspective III – Calitate în promovarea dezvoltării şi educaţiei
timpurii – 616.
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OG2. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor ştiinţifice, metodice
şi culturale
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
 La activităţile metodice, ştiinţifice şi culturale au participat 5304 persoane.
100 %
Activităţi metodice:
 Prezentarea ofertei de programe de formare continuă a CCD Sălaj şi a Raportului
de activitate pe anul şcolar 2012-2013 – activitate metodică cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională (semestrul I) – 107 participanţi
 Aplicarea şi interpretarea chestionarelor pentru identificarea nevoii de formare în
şcoli – activitate metodică cu responsabilii cu dezvoltarea profesională (semestrul
al II-lea) – 82 participanţi
 Debutul în cariera didactică - între temeri şi certitudini – activitate metodică cu
cadre didactice debutante din Judeţul Sălaj – 27 participanţi
 Violenţa în mediul şcolar – sesiune de informare realizată în parteneriat cu ISJ
Sălaj, CJRAE Sălaj şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj – 65 participanţi
 2 cercuri pedagogice ale bibliotecarilor şi responsabililor CDI:
- Semestrul I: Activităţi eficiente de documentare ştiinţifică a elevilor. Metode şi
tehnici ale muncii intelectuale bazate pe regăsirea şi prelucrarea informaţiei
- Semestrul al II-lea: Dezvoltarea competenţelor de lectură în biblioteci şi CDI-uri
Activităţi ştiinţifice:

Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura
română şi matematică, organizat în parteneriat cu ISJ Sălaj, SIVECO România şi
Editura Niculescu Bucureşti

Evaluarea – componentă fundamentală a procesul instructiv-educativ –
simpozion judeţean de referate şi comunicări ştiinţifice – 34 participanţi

Cu mic cu mare... prin Univers - simpozion judeţean de referate şi comunicări
ştiinţifice, organizat în cadrul Săptămânii spaţiului cosmic – 45 participanţi

Poveşti de succes – exemple de bună practică în activitatea didactică –
simpozion judeţean de referate şi comunicări ştiinţifice, realizat în parteneriat cu ISJ
Sălaj şi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău

Din istoria informaticii. Dependenţa de internet – seminar de specialitate, cu
lucrări prezentate de elevi şi cadre didactice – peste 100 de participanţi

Lecţia de ştiinţe distractive – 70 participanţi
- Biologie distractivă (bionică) – activităţi cu profesori şi elevi
- Chimie distractivă (film documentar) – activităţi cu profesori şi elevi

CDI – spaţiu ideal de informare şi comunicare – sesiune de informare cu
responsabilii de CDI-uri – 22 participanţi

Coordonarea Festivalului Naţional al Şanselor Tale – România 2013, desfăşurat
sub genericul Cetăţean român – Cetăţean european, la nivelul judeţului Sălaj – 3000
participanţi
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Activităţi culturale:
 Cercul literar al cadrelor didactice din Judeţul Sălaj - 5 întâlniri pe diverse teme:
o Prof. Ioan Bunta - Lecturi din creaţia proprie;
o Prof. dr. Imelda Chinţa - Literatura rezistenţei la totalitarism;
o Prof. Silvia Bodea Sălăjan - Poezie religioasă;
o Prof. dr. Carmen Ardelean - Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut;
o Prof. Denisa Maria Tout - Cultură şi spiritualitate românească.
 Vernisaje
o
Expoziţie de pictură, autor: prof. Szabo Attila;
o
Expoziţie colectivă de pictură a cadrelor didactice şi elevilor de la Liceul de
Artă „Ioan Sima” Zalău
o
Expoziţie de pictură, autor: prof. Mariana Iuga;
o
Expoziţia de grafică „Biserici de lemn din Sălaj”, autor: prof. Adorjan Ilona.

Zilele Învăţământului Sălăjean
o Titluri de carte prezentate
Viorel Mureşan, Colecţia de călimări 2, Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2013
Ion Piţoiu-Dragomir, Un roman excepţional, Editura RAO, Bucureşti, 2012
Viorel Tăutan, Poeme/Versek, Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2012
Marcel Lucaciu, Scriitori din Ţara Silvaniei, Editura „Caiete Silvane”, Zalău, 2013
Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Obiceiul de a colinda şi colindele din satul
Aluniş, Editura „Caiete Silvane”, Zalău şi Editura „Eikon”, Cluj-Napoca, 2013
Daniel Taloş, Satul Jac: priviri spre trecut, Editura „Caiete Silvane” Zalău, 2013
Melania Gârdan, Factori cognitivi şi motivaţionali în educaţia pentru carieră, Editura
„Şcoala Noastră”, 2013
o Publicaţii periodice prezentate
Anuarul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, Experienţă şi
profesionalism (2012-2013)
Revista Gazeta Învăţătorilor, nr. 6/2013
Revista Şcoala Noastră, nr. 11-12/2013
Buletinul informativ Şcoala Sălăjeană, nr. 1/2013-2014
o Expoziţii de carte
Poeţi sălăjeni, cu titluri din colecţia Bibliotecii CCD Sălaj
Autori contemporani, cu titluri de carte apărute la Editura „Şcoala Noastră” şi Editura
„Caiete Silvane” în ultimii ani
o Scrisoare de mulţumire - Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul
şcolar 2012-2013
o Biblioteca – spaţiu de atitudine - Prezentare de materiale tipărite pentru uzul
bibliotecarilor
o 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

Icoane pe sticlă - obiceiuri şi tradiţii – Expoziţie de icoane pe sticlă cu ocazia
sărbătorilor de iarnă (64 exponate)

Sărbătoarea Pascală la români – Expoziţie icoane pe sticlă cu ocazia sărbătorilor
pascale (48 exponate)
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Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului de autor – excursie la Mănăstirea
Strâmba


OG 3. Dezvoltarea profesională 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) penbtru bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI şi trimiterea acestor
documente spre Casa Corpului Didactic Sălaj.

Actualizarea bazei de date cu partenerii CCD Sălaj.

Încheierea unui parteneriat cu Facultatea de Fizică a Universității București,
pentru derularea cursului acreditat Metode eficiente de învățare a fizicii.

Încheierea unui parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, pentru
derularea cursului acreditat Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Colegiul Tehnic „Al.P. Ilarian” Zalău şi
Consiliul Judetean Sălaj în vederea desfăşurării Festivalului Naţional al Ştiinţei – ediţia
a VII-a, înscris în CAEN, anexa A12, poziţia 31.

Încheierea unui parteneriat internaţional cu „St. Mary and St. Thomas” Catholic
Primary School Gateshead – Blaydon (Anglia), ISJ Sălaj, Grădiniţa cu PP „Ion
Creangă” Zalău, ONG Asociaţia „Ion Creangă” Zalău, Colegiul Naţional „Silvania”
Zalău, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Cantemir” Oradea şi, pentru realizarea proiectului educaţional Fii european şi
promovează egalitatea de gen în şcoala ta.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj pentru organizarea şi desfăşurarea
simpozionului judeţean Evaluarea – componentă fundamentală a procesului
instructiv-educativ.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj şi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Zalău pentru organizarea şi desfăşurarea simpozionului judeţean Poveşti de succes –
exemple de bună practică în activitatea didactică.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj şi Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu”
Zalău pentru organizarea şi desfăşurarea simpozionului judeţean Cu mic cu mare...
prin Univers.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Agenţia de Protecţie a Mediului,
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice Jibou,
Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Jibou pentru organizarea şi desfăşurarea
simpozionului interjudeţean Prietenii naturii.

Încheierea unui protocol de colaborare cu ISJ Sălaj, SIVECO România şi
Editura Niculescu Bucureşti pentru organizarea Forumului Educaţional Magister,
destinat profesorilor de limba şi literatura română şi matematică.

Încheierea unui parteneriat cu ISJ Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, Centrul de

Grad de
realizare
100 %
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Argumente / comentarii

Grad de
realizare

Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, pentru organizarea şi desfăşurarea manifestării
culturale Zilele Învăţământului Sălăjean, ediţia a VII-a.

Dezvoltarea competenţelor personalului CCD Salaj în domeniile: management
de proiect, managementul formării continue, management financiar, baze de date,
comunicare.
O.G.4 Promovarea şi consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Sălaj în sistemul de
învăţământ preuniversitar sălăjean
Grad de
Argumente / comentarii
realizare
 Au fost elaborate, editate şi difuzate prin Editura ”Şcoala Noastră”, 4 numere din
100 %
revista Şcoala Noastră, 2 numere din buletinul informativ Şcoala Sălăjeană şi
publicaţia Zilele învăţământului sălăjean;
 Am elaborat, editat şi difuzat prin Editura ”Şcoala Noastră”, 40 exemplare de DVDuri cu ISBN Evaluarea – componentă fundamentală a procesului instructiv-educativ, cu
ocazia simpozionului judeţean cu acelaşi nume.
 Prin Editura ”Şcoala Noastră” a Casei Corpului Didactic Sălaj au fost editate:
o Reviste şcolare şi ale profesorilor de specialitate din judeţ: (Geographica,
Gazeta Învăţătorilor, De la mental la comportamental în şcoală etc., pentru
care au fost acordate coduri ISSN);
o Cărţi: Integrarea curriculară în grădiniţă - ghid metodologic (coordonator:
Valentina Souca), asigurându-se consultanţa editorială şi demersurile necesare
la Biblioteca Naţională a României; Evaluarea – componentă fundamentală
a procesului instructiv-educativ, în format strict electronic, de către CCD
Sălaj, a articolelor prezentate la simpozionul judeţean cu acelaşi titlu;
Monografia satului Var (autori: Iosif Daróczi, Viorica Daróczi, Mihai Iosif
Daróczi); Jocul didactico-matematic în învăţământul primar (autor: Maria
Tusan);
 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 Învăţănântului Sălăjean” s-au amenajat 2 expoziţii: Poeţi
sălăjeni şi Autori contemporani, cu titluri de carte apărute la Editura „Şcoala
Noastră” şi Editura „Caiete Silvane”;
 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.
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2014/2015)
 atragerea de venituri extrabugetare;
 inițierea de activități pentru o mai bună popularizare a exemplelor de bună practică din cadrul
activităților desfășurate de CCD Sălaj;
 acreditarea şi avizarea de noi programe de formare continuă;
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 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 redistribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus de personal;
 studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi aplicate în școli de
responsabilii cu dezvoltarea profesională, în vederea identificării priorităţilor de formare continuă
pentru anul şcolar 2014-2015;
 îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia de echipamente, în special laptopuri și computere.

II. a) Strategiile instituţionale specifice aplicate de casele corpului didactic în
anul şcolar 2013-2014, 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.
Pe baza prevederilor adresei MEN Nr.144/DGMRURSN/04.04.2014, conducerea Casei Corpului
Didactic Sălaj a selectat pentru monitorizare, prin inspecţii la clasă, două programe de formare
acreditate existente în Oferta CCD pentru anii şcolari 2012-2013 și 2013-2014:
 ”Designer pagini WEB” (program acreditat prin OMECTS nr. 6170/07.11.2011, categoria 2, 10
CPT);
 „Strategii de lectură şi interpretare a textului” (program acreditat prin OMECTS nr.
3600/23.03.2012, categoria 2, 11 CPT).
Pentru fiecare program de formare s-au stabilit câte trei cadre didactice ce vor fi inspectate.
Inspecţiile au fost realizate de profesorii metodişti ai CCD Sălaj, Mureşan Alexandru şi Bumbaş
Corina, formatori în cadrul acestor cursuri acreditate. S-a întocmit graficul inspecţiilor de
monitorizare la clasă, care a fost avizat de inspectorul şcolar general Bancea Gheorghe şi a fost
elaborată o fişă cadru de observaţie a lecţiei.
Obiectivul general al inspecţiei a fost evaluarea şi monitorizarea impactului participării cadrelor
didactice din judeţul Sălaj la activităţile de formare continuă/perfecţionare.
Programul de formare ”Designer pagini WEB” a vizat următoarele competenţe:
1. Utilizarea reţelelor de calculatoare
2. Analizarea scopului paginii web
3. Proiectarea structurii site-ului
4. Utilizarea softurilor specifice pentru realizarea paginilor Web
5. Procesarea textului, listelor, imaginilor, tabelelor, cadrelor şi formularelor
6. Elaborarea de pagini WEB
7. Realizarea site-ului
8. Publicarea şi întreţinerea site-ului
Pentru evaluarea şi monitorizarea impactului participării celor 6 cadre didactice la activităţile de
formare au fost inspectate la clasă următoarele cadre didactice:
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Programul Designer pagini WEB
Numele şi
prenumele
Funcţia
cadrului didactic didactică şi
selectat pentru
specialitatea
monitorizare

Unitatea de
învăţământ

1. GAVRIŞ
LOREDANA

Profesor
Matematică +
TIC

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

2. IONESCU
IOANA-ELENA

Profesor
Informatică

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

3. CIUPE
NICOLAE

Profesor
Informatică

Liceul Tehnologic
”Liviu Rebreanu”
Hida

Activităţi monitorizate

L1 – Clasa a XII-a G, TIC, ”Aplicaţii practice
recapitulative: liste, legături, imagini și
tabele”, tipul leţiei: recapitulativă;
L2 - Clasa a IX-a G, TIC, ”Formatarea
textului şi a paginilor WEB”, tipul lecţiei:
predare-învăţare;
L3 – Clasa a XII-a F, TIC, ”Aplicaţii practice
recapitulative: liste, legături, imaginişi
tabele”, tipul lecţiei: recapitulativă;
L4 – Clasa a XII-a I, TIC, ”Aplicaţii practice
recapitulative: liste, legături, imagini și
tabele”, tipul lecţiei: recapitulativă.
L1 – Clasa a XII-a A, Informatică, ”Utilizarea
limbajului HTML în realizarea paginilor
WEB”, tipul lecţiei: recapitulativă;
L2 – Clasa a XII-a A, Informatică, ”Operaţii
cu text, liste, imagini, tabele”, tipul lecţiei:
practic-aplicativă;
L3 – Clasa a XII-a B, Informatică, ”Utilizarea
limbajului HTML în realizarea paginilor
WEB”, tipul lecţiei: recapitulativă;
L4 – Clasa a XII-a B, Informatică, ”Operaţii
cu text, liste, imagini, tabele”, tipul lecţiei:
practic-aplicativă.
L1 – Clasa a IX-a A, TIC, ”Inserarea
imaginilor şi proprietăţile acestora”, tipul
lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe;
L2 – Clasa a IX-a B, TIC, ”Formatarea
textului dintr-o pagină WEB”, tipul lecţiei:
însuşire de noi cunoştinţe;
L3 – Clasa a XII-a B, Informatică,
”Prezentarea informaţiilor în documentele
HTML”, tipul lecţiei: recapitulativă;
L4 – Clasa a IX-a A, TIC, ”Inserarea
imaginilor în documente HTML”, tipul lecţiei:
practic-aplicativă.

Programul de formare Strategii de lectură şi interpretare a textului a vizat următoarele competenţe:
1. Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală în proiectarea activităţilor de învăţare/
instruire;
2. Aplicarea conceptelor şi teoriilor modern, privind formarea competenţei de comunicare prin
intermediul lecturii;
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3. Formarea competenţelor lingvistice, emoţionale şi artistice, valorificând actul lecturii;
4. Dezvoltarea competenţelor de receptare şi interpretare a mesajului scris
5. Activarea formelor extracurriculare pentru încurajarea lecturii în şcoală;
Programul Strategii de lectură şi interpretare a textului
Numele şi
prenumele
Funcţia
Unitatea de
cadrului didactic didactică şi
învăţământ
selectat pentru
specialitatea
monitorizare

RUSAN
MONICA

Profesor
Limba și
literatura
română

2. BONŢEA
GINA-LAURA

Profesor
Limba și
literatura
română

Liceul Reformat
”Wesselenyi”
Zalău

3. LUCACI
ANTUZA

Profesor
Limba și
literatura
română

Şcoala
Gimnazială
”Mihai
Eminescu” Zalău

Colegiul Tehnic
”Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău

Activități monitorizate

L1 – Clasa a XI-a E, Limba română, ”Romanul
subiectiv-Ultima noapte de dragoste, întâia noapte
de război” de Camil Petrescu, tipul lecţiei:
recapitulativă;
L2 - Clasa a XII-a B, Limba română, ”Lucian Blaga
–Universul liric” de Camil Petrescu, tipul lecţiei:
fixarea şi consolidarea cunoştinţelor;
L3 – Clasa a IX-a B, Limba română, ”Iubirea în
creația eminesciană - Dorinţa” de Mihai Eminescu,
tipul lecţiei: mixtă;
L4 – Clasa a XII-a C, Limba română, ”Simbolismul
bacovian”, tipul lecţiei: recapitulare-consolidare.
L1 – Clasa a XI-a A, Limba română, ”Tema iubirii
în texte literare” , tipul lecţiei: recapitulativă;
L2 - Clasa a X-a B, Limba română, ”Romanul
realist balzacian – Enigma Otiliei” de George
Călinescu, tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe;
L3 – Clasa a X-a A, Limba română, ” Ultima noapte
de dragoste, întâia noapte de război” de Camil
Petrescu - caracterizarea personajului principal, tipul
lecţiei: mixtă;
L4 – Clasa a XI-a A, Limba română, ”Romantismul
şi simbolismul ”, tipul lecţiei: recapitulare
L1 – Clasa a V-a C, Limba română, ”Prâslea cel
voinic şi merele de aur” basm popular, tipul lecţiei:
însuşire de noi cunoştinţe;
L2 - Clasa a VII-a A, Limba română, ”Două loturi”
de I.L. Caragiale, tipul lecţiei: mixtă;
L3 – Clasa a VI-a B, Limba română, ”Receptarea
textului liric”, tipul lecţiei: consolidarea
cunoştinţelor;
L4 – Clasa a VII-a E, Limba română, ”Lectura şi
scrierea imaginativă”, tipul lecţiei: recapitulareconsolidare.
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CONSTATĂRI ŞI APRECIERI
A. Evaluarea activităţii cadrelor didactice
La toate cadrele didactice există documentele de planificare şi proiectare a activităţilor. Acestea
sunt semnate şi avizate şi sunt în concordanţă cu programele şcolare. Activităţile sunt proiectate într-o
manieră modernă, ţinându-se cont de orientările metodologice actuale, de programele şcolare şi de
particularităţile de vârstă ale elevilor.
La toate cadrele didactice există o corelaţie strânsă între obiectivele lecţiei şi obiectivele
programului de formare parcurs. Obiectivele sunt bine definite, profesorii utilizează o diversitate de
strategii şi metode didactice specifice disciplinelor. Se observă o corelaţie bună între obiective,
strategii, mijloace de învăţământ, metode şi forme de evaluare.
Activităţile didactice s-au desfăşurat în conformitate cu activităţile proiectate. Profesorii cunosc
foarte bine conţinuturile ştiinţifice ale disciplinelor iar informaţiile transmise elevilor au fost corecte
din punct de vedere ştiinţific. Ritmul de lucru a fost adaptat specificului şi particularităţilor claselor de
elevi. Timpul a fost dimensionat şi utilizat corect. La toate lecţiile a fost realizată evaluarea.
B. Evaluarea activităţii elevilor
S-a observat că majoritatea elevilor deţin un nivel destul de ridicat de cunoştinţe şi deprinderi
ce au fost utilizate în noul context de învăţare. Aproape toţi elevii au o atitudine pozitivă faţă de şcoală
şi faţă de rezolvarea sarcinilor de lucru primite. Elevii probează competenţe de lectură, activităţi
persuasive precum şi un limbaj activ destul de bogat.
La toate lecţiile relaţiile profesor-elevi şi elevi-elevi au fost de cea mai bună calitate.
C. Alte observaţii
Demersul didactic este centrat pe elev, pe nevoile sale şi se caracterizează prin alura sa
modernă, eficientă și elevată.
În sălile de clasă, cabinete şi laboratoare atmosfera a fost bună, laboratoarele de informatică
fiind dotate corespunzător cu resurse hard-ware şi soft-ware. Şcolile asigură condiţii optime pentru
desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. Majoritatea elevilor cunosc şi respectă
normele specifice de securitate şi sănătate în muncă şi cele privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
D. Concluzii
S-a observat că nu toţi elevii se implică în activitatea didactică, motiv pentru care li s-a
recomandat profesorilor asistaţi diversificarea strategiilor didactice, astfel încât elevii să fie stimulaţi
să participe activ la lecţii. De asemenea au fost făcute recomandări cu privire la diversificarea
metodelor de evaluare a activităţii elevilor, precum şi utilizarea strategiilor de lucru diferenţiat în
funcţie de particularităţile individuale şi specificul claselor.
În urma asistenţelor la ore, a verificării documentelor de proiectare didactică şi după discuţiile
informale purtate cu elevii, profesorii şi conducerea şcolilor, s-a constatat că profesorii monitorizaţi au
dobândit competenţele vizate de cele două programe de formare, fapt dovedit prin aplicarea acestora în
diferite secvenţe ale activităţii didactice.
De asemenea, profesorii de informatică inspectaţi au utilizat competenţele dobândite în cadrul
programului Designer pagini WEB pentru realizarea site-ului şcolilor în care îşi desfăşoară activitatea.
Profesorul de limba şi literatura română Lucaci Antuza a iniţiat în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Mihai
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Eminescu” Zalău, un cerc de lectură, unde valorifică competenţele dobândite prin încurajarea
preocupărilor literare ale elevilor.
Alte acţiuni de monitorizare:

monitorizarea de către profesorii metodişti a derulării şi evaluării programelor de formare;

extinderea locaţiilor de formare în 6 locaţii din judeţ: Colegiul Tehnic „Al. P. Ilarian” Zalău,
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou,
Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou şi Şcoala Gimnazială „Silvania” Şimleu Silvaniei şi
Grădiniţa Nr. 3 Şimleu Silvaniei;

aplicarea a peste 1000 de chestionare de impact a programelor de formare derulate prin Casa
Corpului Didactic Sălaj în anul şcolar 2013-2014;

realizarea unei baze de date comune cu metodiştii ISJ Sălaj pentru monitorizarea, prin
inspecţiile efectuate, a impactului programelor de formare asupra calităţii actului educaţional;

de asemenea impactul participării cadrelor didactice din judeţul Sălaj la cursurile de formare a
fost evaluat prin cele peste 40 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 calităţii actului educaţional a fost măsurat şi prin 4
întrebări existente în chestionarele aplicate de responsabilii cu formarea profesională a cadrelor
didactice din unităţile de învăţământ pentru identificarea nevoii de formare din anul şcolar 2014-2015.

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 şcolar
2013-2014.

formatorii CCD Sălaj au fost selectaţi în colaborare cu inspectorii şcolari de specialitate ai ISJ
Sălaj.

colaborarea cu inspectorul responsabil cu perfecţionarea în vederea efectuării pregătirii
examenului naţional de definitivare în învăţământ.

cuprinderea profesorilor metodişti ai CCD Sălaj în inspecţii de specialitate ale ISJ Sălaj.

în parteneriat cu ISJ Sălaj au fost realizate:
Forumul Educațional Magister, destinat profesorilor de limba și literatura română și
matematică;
simpozionul judeţean Evaluarea-componentă fundamentală a procesului
instructiv-educativ;
simpozionul judeţean Cu mic cu mare prin Univers;
simpozionul interjudeţean Prietenii naturii (alţi parteneri: Agenţia de protecţie a
mediului, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Centrul de Cercetări Biologice
Jibou, Şcoala Gimnazială Lucian Blaga Jibou);
simpozionul judeţean Poveşti de succes (alţi parteneri: Şcoala Gimnazială Mihai
Eminescu Zalău);
Zilele învăţământului sălăjean - ediţia a VII-a, noiembrie 2013 (alţi parteneri:
Consiliul Judeţean Sălaj, Primăria Municipiului Zalău);
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Violenţa în mediul şcolar – sesiune de informare privind probleme violenţei în mediul
şcolar (alţi parteneri: CJRAE Sălaj, Inspectoratul de Poliţie Sălaj);
Festivalul naţional al ştiinţei – ediţia a VII-a – CAEN 2014

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
2013-2014;

susţinerea de către profesorii metodişti ai CCD Sălaj unui curs de formare profesională cu cei
179 de metodişti ai ISJ Sălaj.
-

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.
b) Resurse umane:
Compartimentul
Conducere
Programe

Numele şi prenumele

EMILIA CORINA
FORŢ
CORINA BUMBAŞ
ALEXANDRU
MUREŞAN

Bibliotecă

SANDA
BULGĂREAN
RODICA TURC

Informatizare

MIRELA COSTRUŢ

Funcţia

Director

profesori
metodişti

bibliotecar

Statutul

Studii / anul
absolvirii

detaşat

univ.-1999

Istorie

detaşat

univ. - 2005

9 ani / II

detaşat

univ. - 1995

titular

univ. - 1997

Teologie
Ortodoxă-Litere
Management
turistic şi
comercial
Geografie

titular

univ. - 1990

24 ani

titular

univ. – 1995
postuniv. 2013

titular

univ. - 2007

Tehnologie
Chimica organica
Chimie – Fizică
Informatică
aplicată şi
programare
Contabilitate si
Informatica de
Gestiune

ajutor analist
programator
Contabilitate

LUCIA MARIA
SURD

administrator
financiar

Specialitatea

Vechime /
grad
didactic
15 ani / I

19 ani / I

17 ani / I

17 ani

27 ani

15

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

1,75

2

1

1

6, 75
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c) Filiale ale CCD
CCD Sălaj nu are în subordine filiale, deoarece CDI-urile (instituţii din subordinea CCD Sălaj)
sunt repartizate în toate zonele judeţului; astfel, prin intermediul lor, se realizează legătura cu şcolile şi
cadrele didactice.
d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării proiectului
bilateral româno-francez – Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat.
Nr.
crt.

Unitatea şcolară/
Localitatea

Responsabil CDI

Statutul
Responsabilului
CDI*

Studii*

1

Şc.Gimn. „Silvania”
Şimleu Silvaniei

Morlocan Marioara Elisabeta

Bibliotecar

Medii

2

Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău

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
Şcoala Gimnazială
"Avram Iancu" Halmăşd
Grădiniţa cu program
prelungit Nr. 1 Pericei
Şcoala Gimn. „Petri
Mor” Nuşfalău
Lic. Tehnologic Nr. 1
Surduc
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

Trif Dorin Ştefan

Institutor/voluntar

Gui Angela

Bibliotecar

Şandor Florica

Educatoare/voluntar

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Gaşpar Anamaria
Mocan Felicia

prof. Învăţământ
preşcolar/voluntar
Cadru
didactic/voluntar

Superioare/Fac. IstorieGeografie
Superioare / Limba şi
literatura Română
Medii
SSD
Superioare/ Limba şi
Literatura Română
Curs postuniversitar
profesor documentarist

Dîngă Ioan

Bibliotecar

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

Educatoare/voluntar

Medii

16

16

Şc. Gimn. Nr. 1 Valcău
de Jos

Chiş Laura Ionela

Administrator
financiar/voluntar

Medii

17

Şc. Gimn. Nr. 1 Plopiş

Nicoriciu Adriana

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

Pupeza Zoia Violeta

Bibliotecar

SSD- Institutor-Engleză/
Biblioteconomie
postuniversitar

Stoica Terezia

Învăţătoare/voluntar

Medii
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* - cadru didactic
- personal didactic auxiliar (bibliotecar)
** - se precizează suplimentar de formarea iniţială, dacă persoana a absolvit studii care să-i
permită încadrarea pe post de profesor documentarist
e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MEN, înfiinţate în judeţ,
conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008
CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 4961/28.08.2006:
Nr. crt.
Unitatea şcolară / Localitatea
1.
Şcoala Gimnazială "Silvania" Şimleul Silvaniei
2.
Colegiul Naţional "Silvania" Zalău
CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 330/13.02.2007:
Nr. crt.
Unitatea şcolară / Localitatea
1.
Liceul Tehnologic "Cserey - Goga" Crasna
2.
Şcala Gimnazială "Petre Hossu" Cheud
3.
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sîg
Şcala Gimnazială Halmăşd; Grădiniţa cu P.N.
4.
Halmăşd
5.
Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Pericei
6.
Şcala Gimnazială "Petri Mor" Nuşfalău
7.
Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc
8.
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" Hida
9.
Liceul Tehnologic "Ioachim Pop" Ileanda
10.
Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmăşag
CDI-uri înfiinţate în unităţi de învăţământ cf. OMECT 3354/03.03.2008:
Nr. crt.
Unitatea şcolară / Localitatea
Şcala Gimnazială "Bathory Istvan " Şimleu
1.
Silvaniei
2.
Şcala Gimnazială. "Lucian Blaga" Jibou
3.
Grădiniţa "Voinicel" Zalău
4.
Şcala Gimnazială Nr. 1 Valcău de Jos
5.
Şcala Gimnazială Nr. 1 Plopiş

Stadiul CDI*
finalizat
finalizat

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

Stadiul CDI*
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
finalizat
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6.
7.
8.

Şcala Gimnazială Nr. 1 Buciumi
Şcala Gimnazială. "Andrei Mureşanu" Cehu Silv.
Şcala Gimnazială "Aurelia şi Lazăr Cosma"
Treznea

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.
Localitatea
Unitatea şcolară cu bibliotecă
crt.
1
Agrij
Şcoala Gimnazială Nr. 1
2
Almaşu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
3
Jebucu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
4
Băbeni
Şcoala Gimnazială Nr. 1
5
Bălan
Şcoala Gimnazială Nr. 1
6
Bănişor
Şcoala Gimnazială Nr. 1
7
Aluniş
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"
8
Bobota
Şcoala Gimnazială "Gheorghe Şincai"
9
Bocşa
Şcoala Gimnazială "Simion Bărnuţiu"
10
Derşida
Şcoala Gimnazială
11
Borla
Şcoala Gimnazială Nr. 1
12
Boghiş
Şcoala Gimnazială Nr. 1
13
Buciumi
Şcoala Gimnazială Nr. 1
14
Carastelec
Şcoala Gimnazială Nr. 1
15
Chieşd
Şcoala Gimnazială Nr. 1
16
Cizer
Şcoala Gimnazială "Horea"
17
Coşeiu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
18
Archid
Şcoala Gimnazială
19
Creaca
Şcoala Gimnazială "Marcus Aurelius"
20
Jac
Şcoala Gimnazială
21
Cristolţ
Şcoala Gimnazială Nr. 1
22
Crişeni
Şcoala Gimnazială "Vasile Breban"
23
Dobrin
Şcoala Gimnazială Nr. 1
24
Dragu
Şcoala Gimnazială Nr. 1
25
Fildu de Mijloc
Şcoala Gimnazială Nr. 1
26
Gîlgău
Liceul Tehnologic Nr. 1
27
Fodora
Şcoala Gimnazială
28
Gîrbou
Şcoala Gimnazială Nr. 1
29
Halmăşd
Şcoala Gimnazială "Avram Iancu"
30
Hereclean
Şcoala Gimnazială Nr. 1
31
Hida
Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu"
32
Ileanda
Liceul Tehnologic" Ioachim Pop"
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33
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

Horoatu Crasnei
Crasna
Ip
Cosniciu de Jos
Zăuan
Letca
Lozna
Măierişte
Aghireş
Meseşenii de Sus
Mirşid
Năpradea
Nuşfalău
Pericei
Plopiş
Poiana Blenchii
Pusta
Românaşi
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

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
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"
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

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

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"

g) Dotarea cu echipamente a instituţiei
Calculatoare
- buc.
Laptop-uri buc.

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

Copiatoare
- buc.

Laminatoare buc.

Soft-uri
educaţionale
- buc.

Fond de
carte volume

Calculatoare 27 bucăţi;
Laptop-uri –
11 bucăţi

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

Copiatoare
– 3 bucăţi

Laminatoare –
1 bucată

Soft-uri
educaţionale
- 165

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
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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

Nr. deciziei de
acreditare

Consiliere şi orientare pentru dezvoltarea
personală a elevului
Designer pagini WEB
Prevenţia retragerii timpurii a elevilor din
sistemul de învăţământ
Rolul clasei de elevi în educaţie

OMECTS
3285/17.02.2011
OMECTS
6170/07.11.2011
OMEN
3106/30.01.2013
OMEN
3655/29.04.2013

Nr. credite

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
credit
/cursant

20

59

6324

5.36

10

74

4203

5.68

20

116

5955

2.56

20

117

6555

2.80

Total participanţi:
366

Total Programe: 4

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

Denumirea
programului

Nr. deciziei de
acreditare

Nr. credite

Nr.
participanţi

Cost
total

-

-

-

-

-

Cost
credit/
cursant
-

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

1

Tema programului

Nr. adresei
MEN
de convocare

Grup ţintă

Durata

Nr.
cursanţi

Metodistul ISJ –
partener în procesul
de îmbunătăţire a
calităţii inspecţiei
şcolare;

69049/17.12.2013

Profesori
metodişti ai
ISJ Sălaj

25 ore

179

Total programe: 1

Cost
total
**

Cost ora
/ cursant
***

398

0.09

Total
participanţi:
179
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d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Nr. crt.

Tema
Proiectarea, organizarea şi evaluarea
procesului instructiv - educativ în
învăţământul primar
Evaluarea - componentă fundamentală a
procesului de învăţământ;
Dezvoltarea abilităţilor socio emoţionale la copiii cu vârste de la 3 la
7 ani;
Aspecte ştiinţifice şi metodice ale
predării-învăţării-evaluării limbii
române contemporane la nivelul
învăţământului primar
Strategii diferenţiate şi tehnici de lucru
cu copiii cu C.E.S. din învăţământul de
masă şi învăţământul special - Elemente
de didactică specială
Aspecte teoretice ale literaturii
contemporane
Organizarea şi conducerea contabilităţii
în unităţile de învăţământ
Învăţarea centrată pe elev - strategii
didactice activizatoare
ADHD - Nevoia lor, prioritatea noastră
Strategii alternative în activitatea
didactică
Mozaic de forme şi activităţi didactice
în învăţământul preşcolar şi primar
Comunicarea managerială
Instruire metodică şi psihopedagogică în
vederea susţinerii examenului de
Definitivat
TOTAL PROGRAME 13

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nr. cursanţi

Cost total

Cost ora
/cursant

25 ore

24

1068

1.78

25 ore

30

1072

1.43

25 ore

67

2040

1.22

25 ore

63

2222

1.41

25 ore

30

933

1.24

25 ore

28

962

1.37

22 ore

32

600

0.85

25 ore

27

654

0.97

25 ore

31

774

1.00

25 ore

31

981

1.26

25 ore

24

1065

1.77

25 ore

27

1136

1.68

22 ore

59

1772

1.36

Durata

473

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);
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- 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

Situaţia statistică privind participarea la programele de formare,
pe categorii de cursuri an şcolar 2013-2014

366;
36%

473;
46%

Programe acreditate
Programe în concordanţă cu
obiectivele MEN
Programe avizate MEN

179;
18%

Ponderea participării la programele acreditate/avizate din oferta
de formare a CCD Sălaj

366;
36%
Programe acreditate MEN
Programe avizate MEN
652;
64%
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Statistica privind participarea la programele de
formare în funcţie de limba de predare

249;
24%

cadre didactice de care predau
în limba română
cadre didactice de care predau
în limba rmaghiară
769;
76%

3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţăa)
Categoria de personal
Nr. posturi – cf.
Nr. personal
Nr. personal
machetei transmise de
existent în
participant la
ISJ
judeţ
acţiuni de
formare
desfăşurate în
anul şcolar 20132014
Personal didactic
3290.25
3104
986
- educatoare
540
540
60
- învăţători/institutori
688.51
688
71
- profesori
1828.42
1642
717
- maiştri instructori
65.32
66
10
- personal didactic cu funcţii
de conducere, de îndrumare şi
168
168
128
de control
Personal didactic auxiliar
345
376
32
Personal nedidactic
832
854
0
Total
4467.25
4334
1018
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Situaţia participării la cursurile de formare pe
categorii de personal
128;
13%

32;
3%

60;
6%

10;
1%

71;
7%

Educatoare
Învăţători
Profesori
Maiştri instructori

717;

70%

Personal didactic cu funcţii de
conducere, îndrumare şi control
Personal didactic auxiliar

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. participanţi
684
334
1018

Nr. programe derulate
18
0
21

Ponderea participării la programele de formare în funcţie de
mediul de provenienţă

334;
33%
Rural
Urban
684;
67%
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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 programe de formare continuă a CCD 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 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;
 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 desfăşurate 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

Zilele
învăţământului
sălăjean

Prof. Ioan Bunta –
Lecturi din creaţia
proprie
Prof. dr. Imelda Chinţa
– Literatura rezistenţei
la totalitarism
Prof. Silvia Bodea
Sălăjan – Poezie
religioasă
Prof. dr. Carmen
Ardelean – Premiul
Uniunii Scriitorilor
pentru debut literar
Prof. Denisa Maria
Tout – Cultură şi
spiritualitate
românească
Lansare de carte

Activitate
culturală

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

Nr. participanţi

Cost
total
**

Cost ora /
participant
***

15

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

50

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

70

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

20

-

-

Activitate
culturală

CCD Sălaj

20

-

-

Activitate
culturală
Activitate
culturală
Activitate
culturală

CCD Sălaj

100

-

-

CCD Sălaj

180

-

-

CCD Sălaj

70

-

-

Biblioteca – spaţiu de
atitudine – sesiune de
informare
Poeţi sălăjeni –
expoziţie de carte

Activitate
culturală

Biblioteca
CCD Sălaj

20

-

-

Activitate
culturală

Biblioteca
CCD Sălaj

50

Autori contemporani –
expoziţie de carte
Expoziţie de pictură,
autor: prof. Szabo Attila

Activitate
culturală
Activitate
culturală

Sala mare de
şedinţe a ISJ
CCD Sălaj

120

-

-

Expoziţie colectivă de
pictură a cadrelor
didactice şi elevilor de la
Liceul de Artă „Ioan
Sima” Zalău
Expoziţie de pictură,
autor: prof. Mariana
Iuga
Expoziţia de grafică
„Biserici de lemn din
Sălaj”, autor: prof.

Activitate
culturală

CCD Sălaj

70

Activitate
culturală

CCD Sălaj

50

Activitate
culturală

CCD Sălaj

35

Gala olimpicilor
Scrisoare de mulţumire
pentru pensionari

Vernisaje

Tipul activităţii:
Simpozioane /
sesiuni /
schimburi de
experienţă

64
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Adorjan Ilona
Expoziţie
Icoane pe sticlă – obiceiuri şi tradiţii
Expoziţie
Sărbătoarea Pascală la români
Ziua internaţională a cărţii, a dreptului
de autor
Din istoria informaticii. Dependenţa de
internet
Lecţia de
Biologia distractivă
ştiinţe
(bionică)
distractive
Chimia distractivă (film
documentar)
Evaluarea – componentă fundamentală a
procesului instructiv-educativ
- simpozion judeţean
Cu mic cu mare... prin Univers
- simpozion judeţean de referate şi
comunicări ştiinţifice, organizat în cadrul
Săptămânii spaţiului cosmic
Poveşti de succes – exemple de bună
practică în activitatea didactică
– simpozion judeţean de referate şi
comunicări ştiinţifice

Activitate
culturală
Activitate
culturală
Activitate
culturală
Activitate
ştiinţifică
Activitate
ştiinţifică

CCD Sălaj

200

CCD Sălaj

250

Mănăstirea
Strâmba
Sala mare de
şedinţe a ISJ
CCD Sălaj

28
100

Activitate
ştiinţifică

-

-

70

-

-

CCD Sălaj

34

-

-

Activitate
ştiinţifică

CCD Sălaj

45

-

-

Activitate
ştiinţifică

Şcoala
Gimnazială
„Mihai
Eminescu”
Zalău
Biblioteca
CCD Sălaj

28

-

-

22

-

-

Activitate
ştiinţifică

CCD Sălaj

250

-

-

Activitate
ştiinţifică

Unităţi
şcolare din
judeţul Sălaj
CCD Sălaj

3000

-

-

107

-

-

CDI – spaţiu ideal de informare şi
comunicare
– sesiune de informare cu responsabilii de
CDI-uri
Forumul Educaţional Magister, destinat
profesorilor de limba şi literatura română şi
matematică
Festivalului Naţional al Şanselor Tale –
România 2013, desfăşurat sub genericul
Cetăţean român – Cetăţean european
Prezentarea ofertei de programe de
formare a CCD Sălaj (sem. I)- activitate
cu responsabilii pentru dezvoltarea
profesională
Aplicarea şi interpretarea
chestionarelorpentru identificarea nevoii
de formare în şcoli (sem. al II-lea)activitate cu responsabilii pentru
dezvoltarea profesională
Debutul în cariera didactică - între temeri
şi certitudini – activitate metodică cu cadre
didactice debutante din Judeţul Sălaj
Violenţa în mediul şcolar – sesiune de
informare

Activitate
ştiinţifică

Activităţi eficiente de documentare
ştiinţifică a elevilor. Metode şi tehnici ale
muncii intelectuale bazate pe regăsirea şi
prelucrarea informaţiei

Activitate
metodică

Activitate
metodică

CCD Sălaj

82

-

-

Activitate
metodică

CCD Sălaj

27

-

-

Activitate
metodică

CCD Sălaj

65

-

-

Activitate
metodică

Şcoala
Gimnazială
„Lucian
Blaga” Jibou

36

-

-
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- cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi
al responsabililor de CDI-uri, sem. I
Dezvoltarea competenţelor de lectură în
biblioteci şi CDI-uri
- cerc pedagogic al bibliotecarilor şcolari şi
al responsabililor de CDI-uri, sem. al II-lea
Total
activităţi:
32

Activitate
metodică

Liceul
Tehnologic
„Liviu
Rebreanu”
Hida

28

-

-

Total
participanţi:
5304

-

-

În anul şcolar 2013-2014, au avut loc 5 întâlniri în cadrul Cercului literar al cadrelor didactice
din judeţul Sălaj. Activităţile culturale au avut ca scop promovarea preocupărilor literare ale cadrelor
didactice sălăjene, precum şi semnalarea apariţiilor editoriale de interes. Activităţile s-au axat pe
diverse teme de literatură, artă, religie, prezentări de portrete de autori, traduceri, proiecte literare şi
culturale (locale, judeţene, regionale), schimburi culturale.
Zilele învăţământului sălăjean reprezintă un complex de manifestări desfăşurat anual. În cadrul
acestei manifestări, în anul şcolar 2013-2014, CCD Sălaj a desfăşurat în colaborare cu ISJ o serie de
activităţi:
1) Prezentare de cărţi şi publicaţii periodice ale CCD şi ISJ Sălaj, cu expoziţii amenajate de Editura
„Şcoala Noastră” a CCD Sălaj şi Editura „Caiete Silvane” a Centrului de Cultură şi Artă a
judeţului Sălaj: Poeţi sălăjeni şi Autori contemporani;
2) Biblioteca – spaţiu de atitudine – sesiune de informare a bibliotecarilor;
3) Gala olimpicilor – Premierea elevilor care au obţinut premii şi menţiuni la etapa naţională a
olimpiadelor şcolare, în anul şcolar 2012-2013, şi a profesorilor care i-au pregătit;
4) Scrisoare de mulţumire – Omagiu adus cadrelor didactice pensionate în anul şcolar 2012-2013 etc.
Cele 4 vernisaje de expoziţii de pictură şi grafică au avut ca scop promovaea preocupărilor
artistice ale profesorilor şi elevilor sălăjeni şi s-au bucurat de un real succes, la aceste activităţi
participând un număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai comuităţii locare şi ai presei.
Proiectul Icoane pe sticlă – tradiţii şi obiceiuri, derulat în parteneriat cu şcoli din judeţ, s-a
materializat în 2 expoziţii de icoane pe sticlă şi ornamente, amenajate la CCD Sălaj cu ocazia
sărbătorilor de iarnă şi a sărbătorii Paştelui. Activităţile s-au desfăşurat în colaborare cu grădiniţele şi
şcolile gimnaziale din judeţul Sălaj. Obiectivele acestei activităţi au fost: cunoaşterea tradiţiilor
româneşti legate de sărbătorile de Crăciun şi de Paşte, dezvoltarea creativităţii artistice şi plastice şi
promovarea tinerelor talente.
Cu ocazia Ziua internaţională a cărţii, a dreptului de autor, s-a organizat o excursie la
Mănăstirea Strâmba, la care au participat bibliotecari şi profesori documentarişti din judeţul Sălaj.
În decembrie 2013 s-a desfăşurat Seminarul Din istoria informaticii. Dependenţa de internet,
realizat în colaborare cu unităţi de învăţământ din municipiul Zalău. Această activitate a avut ca
obiective: punctarea câtorva momente esenţiale în evoluţia informaticii, aprofundarea noţiunilor legate
de societatea informaţională şi menţinerea unor efecte ale internetului asupra utilizatorilor.
În cadrul seminarului au fost prezentate materiale realizate de către elevii de la Şcoala
Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, Colegiul Naţional
„Silvania” Zalău şi Colegiul Tehnic „API” Zalău, fiind prezenţi un număr de peste 100 elevi şi cadre
didactice
În luna aprilie s-a desfăşurat activitatea ştiinţifică Lecţia de ştiinţe distractive în colaborare cu
Centrul de Cercetări Biologice ”Vasile Fati” din Jibou şi Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău
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la care au participat elevi şi cadre didactice din Judeţul Sălaj. Activitatea a urmărit abordarea într-un
mod inedit şi interesant a unor noţiuni de biologie şi de chimie şi utilizarea metodelor interactive de
prezentare a acestora.
Simpozionul judeţean cu tema Evaluarea – componentă fundamentală a procesului instructiveducativ, realizat în parteneriat 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 34 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 în vederea perfecţionării actului evaluativ în învăţământ; stimularea creativităţii
în elaborarea şi susţinerea activităţilor didactice.
 Stimularea interesului cadrelor didactice în vederea identificării unor modalităţi alternative
de evaluare.
 Prezentarea / diseminarea unor exemple de bune practici, resurse materiale şi procedurale,
elaborate şi aplicate interdisciplinar, în sprijinul formării competenţelor de evaluare.
Cele 2 simpozioane judeţene de referate şi comunicări ştiinţifice: Cu mic cu mare... prin
Univers, organizat în cadrul Săptămânii spaţiului cosmic, şi Poveşti de succes – exemple de bună
practică în activitatea didactică, au avut ca scop valorificarea preocupărilor ştiinţifice ale cadrelor
didactice şi diseminarea exemplelor de bună practică.
Sesiunea de informare CDI – spaţiu ideal de informare şi comunicare, având drept grup ţintă
responsabilii de CDI-uri, a urmărit realizarea unui schimb de informaţii cu privire la importanţa
utilizării resurselor CDI în activitatea de cercetare şi documentare, atât a cadrelor didactice cât şi a
elevilor.
Forumul Educaţional Magister, destinat profesorilor de limba şi literatura română şi
matematică, organizat în parteneriat cu ISJ Sălaj, SIVECO România şi Editura Niculescu, a avut drept
scop prezentarea avantajelor utilizării în activitatea didactică a manualelor digitale.
Casa Corpului Didactic Sălaj a coordonat, în primul semestru al anului şcolar 2013-2014
Festivalului Naţional al Şanselor Tale - România 2013, desfăşurat sub genericul Cetăţean român –
Cetăţean european, în perioada 18-24 noiembrie 2013. Toate activităţile derulate s-au axat pe
determinarea unui comportament adecvat unui cetăţean responsabil, implicat, motivat, determinat,
educat. La nivelul judeţului Sălaj, în cadrul acestei acţiuni, s-au desfăşurat 51 de activităţi, la care au
participat peste 3000 de elevi, cadre didactice şi invitaţi, reprezentanţi ai instituţiilor locale, părinţi etc.
S-au desfăşurat două activităţi metodice cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din
unităţile de învăţământ, după cum urmează: Prezentarea Ofertei de programe de formare a CCD
Sălaj şi Raportul de activitate al CCD Sălaj pentru anul şcolar 2012 – 2013 (sem. I) şi Aplicarea şi
interpretarea chestionarelorpentru identificarea nevoii de formare în şcoli (sem. al II-lea). aceste
activităţi au avut ca scop îndrumarea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din judeţ.
În cadrul activităţii metodice Debutul în cariera didactică – între temeri şi certitudini
desfăşurată în luna martie, au participat cadre didactice debutante din judeţul Sălaj. Prin această
activitate s-a urmărit îmbunătăţirea activităţii didactice a dascălilor debutanţi şi dezbătându-se teme
referitoare la modalităţi de eficientizare a activităţii didactice, modalităţi de formare a cadrelor
didactice debutante, rolurile cadrului didactic, trucuri pentru profesorii debutanţi, exemple de bune
practici.
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La iniţiativa CCD Sălaj, s-a organizat sesiunea de informare cu tema Violenţa în mediul şcolar,
având ca obiectiv combaterea şi prevenirea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ. La
această activitate au participat consilieri educativi şi consilieri şcolari ai unităţilor de învăţământ din
mediul urban, reprezentanţi ai ISJ Sălaj, CJRAE Sălaj, precum şi angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Sălaj, care răspund de şcolile din mediul urban.
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. La cele 32 de activităţi organizate au participat 5304
cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi şi alţi invitaţi, fapt ce ne îndreptăţeşte
să apreciem că acţiunile desfăşurate au avut un real succes.

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)

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

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

Elaborate
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 11-12/2013 – 160
exemplare,
nr. 13-14/2014 – 160
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. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2013-2014 – 140
exemplare,
nr. 2/2013-2014 – 140
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VII-a)
– 150 exemplare

1. CCD Sălaj:
Evaluarea – componentă
fundamentală a procesului
instructiv-educativ
ISBN: 978-973-1854-47-2
(CD-ROM) – 40 exemplare
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(1 număr/an, 150
exemplare/număr)
Editate
1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 11-12/2013 – 160
exemplare,
nr. 13-14/2014 – 160
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)

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2013-2014 – 140
exemplare,
nr. 2/2013-2014 – 140
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VII-a)
– 150 exemplare

1. Şcoala noastră
ISSN: 1223-8449
(nr. 11-12/2013 – 160
exemplare,
nr. 13-14/2014 – 160
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)

1. Buletin informativ
Şcoala Sălăjean
ISSN: 2069-1556
(nr. 1/2013-2014 – 140
exemplare,
nr. 2/2013-2014 – 140
exemplare);
2. Zilele învăţământului
sălăjean (ediţia a VII-a)
– 150 exemplare

1. Valentina Souca
(coordonator) Integrarea curriculară în
grădiniţă - ghid
metodologic
2. Maria Tusan Jocul didactico-matematic
în învăţământul primar

1. Iosif Daróczi, Viorica
Daróczi, Mihai Iosif
Daróczi –
Monografia satului Var

Difuzate

1. CCD Sălaj:
Evaluarea – componentă
fundamentală a procesului
instructiv-educativ
ISBN: 978-973-1854-47-2
(CD-ROM) – 40 exemplare

În anul şcolar 2013-2014, 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 5 coduri ISSN,
pentru reviste şcolare, precum şi consultanţa de specialitate necesară editării acestor publicaţii.
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7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.:noiembrie 2013: Lansări de carte şi
publicaţii periodice, în vederea promovărilor autorilor de carte sălăjeni şi a publicaţiilor periodice
editate la Editura Şcoala Noastră a Casei Corpului Didactic Sălaj şi la Editura Caiete Silvane a
Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, la care au participat 100 de cadre didactice din judeţ.
- Colecţia de călimări – Viorel Mureşan
- Un roman excepţional – Ion Piţoiu Dragomir;
- Poeme/Versek – Viorel Tăutan;
- Scriitori din ţara Silvaniei – Marcel Lucaciu;
- Obiceiul de a colinda şi colindele din satul Aluniş – Grigore M. Croitoru;
- Satul Jac – priviri spre trecut – Daniel Taloş;
- Factori cognitivi şi motivaţionali în educaţia pentru carieră – Melania
Gârdan;
- Experienţă şi profesionalism (2012-2013) – anuarul CJRAE Sălaj;
- Gazeta Învăţătorilor – nr. 6/2013;
- Revista Şcoala Noastră – nr. 1/2013-2014;
- Buletinul informativ Şcoala Sălăjeană – nr. 1/2013-2014.
 noiembrie 2013: Vernisaj expoziţie de pictură
Autori:
1. Szabo Attila, director Galeriile de Artă ”Ioan Sima” Zalău
Vernisaj: prof. Adorjan Ilona, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău
2. Cadre didactice şi elevi de la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău
Vernisaj: prof. Dorina Ciutre, inspector școlar ISJ Sălaj.
 februarie 2014: Vernisaj expoziţie de pictură
Autor: prof. Mariana Negranu Iuga, Colegiul Tehic ”Al. Papiu Ilarian” Zalău;
Vernisaj: muzeograf - Ioana Marcela Băbănaş, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.
 aprilie 2014: Expoziţia de grafică „Biserici de lemn din Sălaj”
- autor: prof. Adorjan Ilona, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău;
- vernisaj: prof. Diana Mureşan, Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.
 aprilie 2014: Excursie la Mănăstirea Strâmba, judeţul Sălaj

b) Activităţi desfăşurate în cluburi / cenacluri / coruri / alte formaţii: 33

8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Parteneri
Denumirea
programului
Din ţară
Internaţionali

Acord de
colaborare

”Prietenii naturii”
Zilele
Învăţământului
Sălăjean

Colegiul Tehnic “A.P.Ilarian” Zalău
Colegiul Naţional “Simion Bărnuțiu”
Șimleu Silvaniei,
Școala Gimnazială “Silvania” Șimleu
Silvaniei
Liceul Tehnologic “O. Goga” Jibou
Școala Gimnazială “L. Blaga” Jibou
Grădinița cu P.P. ”Ion Creangă” Zalău
Centrul de Cercetări Biologice –
Grădina Botanică “Vasile Fati” Jibou
ISJ Sălaj
Consiliul Judeţean Sălaj
Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Sălaj

Icoane pe sticlă –
tradiţii şi obiceiuri

24 de unităţi şcolare din judeţ

Parteneriat

Facultatea de Fizică a Universității
București

Parteneriat

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj
Napoca

”Profesioniști la
toate nivelele”
Eco Natura

Protocol de
colaborare

”Cu mic cu
mare... prin
univers”
Poveşti de succes
– exemple de bună
practică în
activitatea
didactică
Prietenii naturii

CCD ”George Tofan ” Suceava
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”
Zalău
ISJ Sălaj
Siveco România
Editura Niculescu

ISJ Sălaj
Şcoala Gimnazială “Simion Bărnuţiu”
Zalău

ISJ Sălaj
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”
Zalău
ISJ Sălaj
Agenţia de Protecţie a Mediului

Forma de finalizare

Locaţii pentru desfăşurarea
programelor de formare ale
CCD Sălaj

Activitate metodico-ştiinţifică:
„Biologia distractivă”
Manifestări culturale, ediţia aVII-a, 2013
Expoziţie de icoane pe sticlă,
cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Expoziţie cu tema
„Sărbătoarea pascală la
români”
Derularea cursului acreditat
Metode eficiente de învățare a
fizicii
Derularea cursului acreditat
Perfecţionarea cadrelor
didactice din învăţământul
preuniversitar, care predau
limba română minorităţilor
naţionale
2 reuniuni de lucru
Promovarea activităților cu
caracter ecologic
Organizarea Forumului
Educațional Magister,
destinat profesorilor de limba
și literatura română și
matematică.
Simpozion judeţean de
referate şi comunicări
ştiinţifice , cu ocazia
Săptămânii Mondiale a
Spațiului Cosmic
Simpozion judeţean de
referate şi comunicări
ştiinţifice
Simpozion interjudeţean
Prietenii naturii

34

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Sălaj
Centrul de Cercetări Biologice Jibou
Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”
Jibou
Evaluarea –
componentă
fundamentală a
procesului
instrucţiv-educativ
Violenţa în mediul
şcolar

”Fii European și
promovează
egalitatea de gen
în școala ta”

”Fii European și
promovează
egalitatea de gen
în școala ta”

”La joacă cu flori
de primăvară”

ISJ Sălaj

ISJ Sălaj
CJRAE Sălaj
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Sălaj
ISJ Sălaj
Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău
Colegiul Naţional ”Silvania” Zalău
Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai”
Zalău
ONG Asociaţia “Ion Creangă” Zalău
Şcoala Gimnazială “Dimitrie Cantemir”
Oradea
ISJ Sălaj
Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău
Colegiul Naţional ”Silvania” Zalău
Liceul Teoretic ”Gheorghe Șincai”
Zalău
ONG Asociaţia “Ion Creangă” Zalău
ISJ Sălaj
Grădinița cu PP ”Ion Creangă” Zalău
ONG Asociaţia “Ion Creangă” Zalău

Festivalul
Naţional al
Ştiinţei

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

Total programe
18

26

Simpozion judeţean

Sesiune de comunicări pe tema
violenţei în mediul şcolar

”St. Mary & St.
Thomas”
Aquinas Catholic
Primary School
(Anglia)

Proiect educațional
internațional de promovare a
egalității de gen în școală –
chestionar, foto, colaj

Concurs şcolar naţional:
CAER_poziţia1131_2014
IT articol/ lucrare în Word
publicată în carte cu ISBN
”St. Mary & St.
Thomas”
Aquinas Catholic
Primary School
(Anglia)

Proiect educațional
internațional de evaluare a
competențelor specifice
domeniului artă – origami,
pictură
Festival naţional al ştiinţei,
ediţia a VII-a
CAEN, anexa A12, poziţia 31
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9. Marketing educaţional (publicitate / diseminare)
a) Activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe

Elaborarea Ofertei de programe de formare continuă pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi avizată
MEN cu nr. 59236 din 21.11.2013 care cuprinde 34 de programe de formare continuă: 5 programe de
formare acreditate CCD Sălaj, 3 programe în curs de acreditare şi un număr de 26 programe de
formare avizate;

Promovarea Ofertei de programe de formare continuă în cadrul întâlnirilor profesorilor
metodişti cu responsabilii cu formarea continuă din şcoli, la cercurile pedagogice, în cadrul comisiilor
metodice precum şi în cadrul şedințelor cu directorii unităților de învățământ;
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Publicarea Ofertei de programe de formare continuă 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 şi distribuirea unor pliante cu oferta de formare continuă în toate unitățile de
învățământ cu ocazia activităților metodice cu responsabilii cu dezvoltarea profesională din şcoli,
bibliotecarii şcolari, responsabili CDI şi directorii unităților de învățământ.

S-au realizat materiale promoţionale personalizate:
12 afişe pentru Simpozionul Județean Evaluarea – componentă fundamenală a procesului
instructiv-educativ;

Mediatizarea activităților şi a rezultatelor Casei Corpului Didactic Sălaj pe pagina web a
instituției;

Asigurarea fluxului informaţional prin e-mail cu grupurile ţintă: RDP, bibliotecari, CDI,
directori, informaticieni etc.;

Prezentarea activităților culturale şi ştiințifice organizate de CCD Sălaj prin mass-media locală:
ziarele Graiul Sălajului şi Magazin Sălăjean.
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 – profesor
metodist
prof. Corina Bumbaş –
profesor metodist
ec. Lucia Maria Surd –
administrator financiar
ing. Mirela Costruţ –
ajutor analist
programator

Dezvoltare profesională
1. Curs de formare (POSDRU): Trecutul de lângă noi. Istoria orală a
comunităţilor locale – 60 CPT, furnizat de Universitatea ”Babes Bolyai” Cluj
Napoca;
2. Prevenția retragerii timpurii a elevilor din sistemul de învățământ – 20
CPT, furnizat de CCD Sălaj;
3. ADHD – Nevoia lor, prioritatea noastră – 25 ore, furnizat de CCD Sălaj.
Rolul clasei de elevi în educaţie – 20 CPT furnizat de CCD Sălaj
1. Curs de formare (POSDRU): Didactica educaţiei antreprenoriale, 25 CPT.
2. Prevenția retragerii timpurii a elevilor din sistemul de învățământ – 20
CPT, furnizat de CCD Sălaj;
Evaluarea-componentă fundamentală a procesului instructiv-educativ – 25
ore, furnizat de CCD Sălaj
Organizarea şi conducerea contabilităţii în unităţile de învăţământ – 22 ore,
furnizat de CCD Sălaj
1. Curs de formare (POSDRU): Servicii web pentru facilitarea
interoperabilităţii – furnizat de Universitatea Tehnică Cluj Napoca;
2. 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.
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11. Activităţi / servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare
Tipul activităţii / serviciului
Suma încasată (RON)
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) 5200 RON
c) –
d) 12830 RON
e) 540 RON
f) –

TOTAL: 18570 RON

Director CCD Sălaj,
Prof. Corina – Emilia FORȚ
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