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I.

RAPORT NARATIV

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar general,
pentru anul şcolar 2016-2017
Raportul de activitate pentru anul şcolar 2016-2017 s-a realizat prin analiza obiectivelor
stabilite în Planul managerial pentru anul şcolar 2016-2017, fiind avizat de inspectorul şcolar general.
Obiectivele Casei Corpului Didactic Cluj pentru anul şcolar 2016-2017 au fost fundamentate atât pe
diagnoza mediului intern şi extern, cât şi pe funcţiile şi rolul Casei Corpului Didactic în sistemul de
învăţământ preuniversitar:
 OG1. Corelarea ofertei de formare continuă cu nevoile resurselor umane din învăţământul
preuniversitar, în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a resurselor umane;
 OG2. Asigurarea accesului personalului din învăţământul preuniversitar la formare, resurse şi
consultanţă, pentru susținerea acestuia în evoluţia în carieră şi dezvoltarea personală şi
profesională;
 OG3. Monitorizarea impactului programelor de formare asupra calității educației la nivelul clasei
şi al unităţii de învăţământ preuniversitar.
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor umane
Prin adresa nr. 8619/31.08.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a transmis obiectivele în
domeniul resurselor umane şi al perfecţionării/ formării continue a cadrelor didactice din judeţul Cluj,
după cum urmează:
Obiective
generale
OG1.

Obiective specifice

Domenii de activitate asociate

OS1. Optimizarea şi diversificarea ofertei de
formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar, în vederea
îmbunătățirii calității educației

D1. Formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar
D3. Activităţi metodice, ştiinţifice şi
culturale
D5. Parteneriat extern
D6. Proiecte europene
D2. Informare, documentare,
consultanţă
D4. Editare/ multiplicare şi difuzare de
carte, publicaţii, resurse educaţionale
D7. Marketing educaţional, publicitate/
diseminare
D8. Dezvoltare profesională a
personalului instituției

OG2.

OS2. Valorificarea resurselor educaţionale și
a avantajelor erei digitale pentru asigurarea
accesului personalului din învățământul
preuniversitar la formare, resurse și
consultanță, în vederea susținerii acestuia în
evoluția în carieră și în dezvoltarea personală
și profesională

OG3.

OS3. Asigurarea condiţiilor pentru
dezvoltarea profesională şi personală a
personalului din învăţământul preuniversitar

D1. Formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii
Obiectiv general 1 - Apreciem că gradul de realizare a acestui obiectiv este 100% si aducem ca
argument activitătile si rezultatele institutiei, aferente acestui obiectiv:
OG1/D1: Formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (programe acreditate/avizate
de M.E.N.) - Total:7222 participanți, din care 6717 din județul Cluj, 505 participanți din alte județe
A1. Elaborarea ofertei de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017: oferta cuprinde 133 de
activităţi de formare (12 programe de formare acreditate, 56 de programe de formare avizate, 41
activităţi metodice, 13 activităţi ştiinţifice, 7 activităţi culturale, 4 alte tipuri de activităţi), a fost tipărită
în 3 exemplare şi publicată pe site-ul institutiei;
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A2. Organizarea de programe de formare continua -1857 participanți, dintre care 777 participanți la
programe de formare acreditate și 1080 participanți la programe avizate MEN; Calendarul activităţilor
de formare continuă din anul şcolar 2016-2017 actualizat semestrial;
A3. Propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă: un program nou acreditat (Tabla
interactivă - resursă educaţională –acreditat prin O.M. 93/10.01.2017) și trei programe transmise către
MEN spre acreditare (,,Adaptarea strategiilor educaționale – factor esențial în reducerea absenteismului
și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii“, ,,Managementul strategic și operațional al
activităților educative“, ,,Metodele didactice între artă și rigorile predării“);
A4. Evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite –toţi cursanţii au primit documentele de
absolvire/participare la programele de formare.
OG1/D3: Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale - Total: 4967 participanți, la care se
adaugă 398 participanți la activități de formare destinate educației adulților
A1. Organizarea de activităţi metodice pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar –activităţi metodice cu 3138 participanți, din următoarele categorii: responsabilii cu
dezvoltarea profesională, personalul din CDI şi din bibliotecile şcolare, metodiştii ISJ Cluj, cadrele
didactice debutante, logopezii, consilierii școlari, pedagogii, laboranții, secretarele, mentorii, formatorii,
personal didactic cu functii de conducere, îndrumare și control, mediatorii școlari, cadrele didactice care
în anul școlar următor vor prelua clasa a V-a;
A2. Organizarea de activităţi științifice: 12 activități științifice, cu un total de 859 de participanți;
A3. Organizarea de activităţi culturale și alte tipuri de activități: 8 activități culturale (466 participanți),
12 alte tipuri de activități și activități de formare destinate educației adulților (504 participanți, respectiv
398 participanți).
A4. Consultanţă în vederea completării portofoliului de educaţie permanentă – permanent, telefonic,
on-line, pe blog sau faţă în faţă.
OG1/D5: Domeniul Parteneriat extern
A1. Iniţierea şi derularea de parteneriate externe în vederea derulării activităţilor de formare - 66
acorduri de colaborare, baza de date cu partenerii externi a fost actualizată permanent.
A2. Organizarea de activităţi de petrecere a timpului liber - două școli de vară, o excursie la Băișoara
organizată cu mentori și formatori
OG1/D6: Domeniul Proiecte europene derulate de CCD în calitate de aplicant/partener
A1. Iniţierea de proiecte europene – obținerea finanțării pentru un proiect Horizon 2020: ,,Open Schools
for Open Societies“ 741572 — OSOS — H2020-SwafS-2016-17/H2020-SwafS-2016-1
A2. Derularea de proiecte europene - CCD în calitate de aplicant/partener – derularea activităților
proiectului Erasmus + ,,Empowering Spatial Thinking of Students with Visual Impairment” (VISTE,
2016-1-EL01-KA201-023731).
Obiectiv general 2 - Apreciem că gradul de realizare a acestui obiectiv este 100% și aducem ca
argument activitătile și rezultatele institutiei, aferente acestui obiectiv:
OG2/D2: Domeniul Informare, documentare, consultanţă
A1. Informarea personalului din învăţământul preuniversitar asupra oportunităţilor de formare
continuă: Elaborarea de materiale informative şi de promovare a ofertei de formare (300 pliante și 250
afișe distribuite în unităţile de învăţământ), mape personalizate și afișe pentru toate evenimentele, pliant
informativ cu resursele educaționale ale CCD Cluj (300 bucăți) distribuit în unitățile de învățământ din
județ; Consultanţă asigurată lunar prin prezenţa unui profesor metodist (cel puțin o dată/lună în fiecare
filială, finalizată cu raport de activitate pentru fiecare filială).
A2. Asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecă/centrul de informare şi documentare
– resursele educaţionale sunt afişate pe site-ul instituţiei:
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/Biblioteca/2017_Resurse_educationale.pdf

A3. Consultanţă pentru unităţi de învăţământ pentru amenajarea şi dotarea centrelor de documentare
şi informare – un pachet de materiale informative pentru amenajarea şi dotarea CDI, distribuit în toate
unitățile de învățământ; consiliere în vederea înfiinţării a două CDI noi
A4. Elaborarea de portofolii tematice cu resurse educaţionale - un portofoliu tematic cu resurse
educaționale utilizat în CDI
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A5. Consultanţă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învăţământul preuniversitar telefonic, on-line, pe blog sau faţă în faţă; precum şi prin distribuirea materialelor informative mai sus
prezentate în instituţiile de învăţământ din judeţ.
OG2\D4: Domeniul Editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale
A1. Editare/elaborare de carte, reviste, buletine informative, ghiduri şi caiete metodice, studii,
publicaţii electronice, auxiliare didactice pe diferite suporturi etc.: Revista Preuniversitaria online,
Buletinului informativ anual online, 5 publicații (total 370 exemplare)
A2. Difuzare de resurse educaţionale: actualizarea și distribuirea pachetelor informative privind
resursele educaţionale (pe site și în activitățile cu responsabilii cu formarea continuă)
A3. Realizarea de site-uri educaţionale. Programele de formare continuă acreditate sunt postate şi
gestionate pe blogul programului și pe site: https://saptamanaaltfel.wordpress.com/; http://www.ccdcluj.ro/
http://ccd-cj.blogspot.ro/;https://padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea1Cemafaccandvoifimare2017
https://padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea2Progresulincarieradidactica2017 ;

A4. Crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date: metodiști, inspectori școlari, directori și
responsabili cu formarea continuă, responsabili CDI, secretare, logopezi, metodiști ISJ, mediatori
școlari, evidența filialelor CCD Cluj, evidența atestatelor, evidența creditelor profesionale transferabile
ale cadrelor didactice – baza de date cu persoanele care au beneficiat de echivalare, conform OM
5562/2011)
OG2/D7: Domeniul marketing educaţional, publicitate/ diseminare
A1. Analiza de nevoi pentru formarea continuă - Set de instrumente pentru analiza nevoilor de formare
prezentat la activitatea de formare a directorilor și distribuit în toate unitățile de învățământ; Colectarea
online a nevoilor de formare pentru anul şcolar 2017 – 2018 prin aplicarea chestionarelor elaborate și
interpetarea acestora (149 răspunsuri la chestionar) - Chestionar disponibil la
https://docs.google.com/forms/d/1hVVZvBhcKYQmZ4Rv4HIU3KBaj6uP9yrh8-sFMmDFDcM/edit

A2. Promovarea resurselor educaţionale : realizarea ghidului de înscriere şi a fişei de înscriere la
programele de formare; pliantul de prezentare şi Afişul cu oferta de formare au fost distribuite către
unităţile de învăţământ; s-a actualizat pagina web www.ccdcluj.ro; s-au realizat afişe şi pliante pentru
promovarea activităţilor derulate în anul şcolar.
A3. Promovarea inovaţiei şi a creativităţii în educaţie – Toate activitățile relevante din acest punct de
vedere sunt diseminate on-line, http://ccd-cj.blogspot.ro/.
OG2/D8: Domeniul dezvoltare profesională a personalului instituţiei
A1. Elaborarea Planului instituțional de dezvoltare profesională – în concordanță cu nevoile
identificate
A2. Participarea cadrelor didactice la programe de formare - Participarea la activități de formare a
tuturor angajaților (detalii în Secțiunea III.10)
Obiectiv general 3 - Apreciem că gradul de realizare a acestui obiectiv este 100% si aducem ca
argument activitătile si rezultatele institutiei, aferente acestui obiectiv:
OG3\D1: Formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (programe acreditate/avizate
de M.E.N.)
A1. Monitorizarea impactului programelor de formare continuă derulate – prin următoarele acțiuni:
aplicarea de chestionare pentru monitorizarea calităţii activităţilor de formare derulate
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwx2a-6AW40d1O3MiyX9J7nn2rcg0IRqRbvH6uoDunyay7tA/viewform);
elaborarea Studiului privind monitorizarea impactului programelor de formare continuă; elaborarea
Raportului de activitate pentru toate activităţile de formare desfăşurate; elaborarea de situații statistice
semestriale și anuale.
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2017-2018)
 Dezvoltarea componentei TIC în derularea activitătilor institutiei;
 Diversificarea ofertei de formare pentru acoperirea nevoilor debutanților, a profesorilor care predau
pe baza noilor programe de gimnaziu și a celor care susțin examene de titularizare și de obținere a
gradelor didactice, prin colaborarea mai intense cu inspectorii școlari în calitate de formatori;
 Derularea unor activităti de formare continuă specifice mediului rural și pe domeniul educației
pentru noile mass-media audiovizuale.
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EVALUAREA ȘI MONITORIZAREA IMPACTULUI PARTICIPĂRII
CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚUL CLUJ LA ACTIVITĂȚI DE
FORMARE CONTINUĂ/PERFECȚIONARE

II.

a) Strategiile instituționale specifice aplicate de casele corpului didactic, în anul școlar
2016-2017, privind evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice
din județ la activități de formare continuă/perfecționare
În vederea evidenţierii impactului înregistrat în planul activităţilor didactice şi
educaţionale ca urmare a participării cadrelor didactice la programe şi activităţi de formare din
oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj, am utilizat mai multe instrumente de colectare
a datelor:


Chestionar de monitorizare a impactului formării continue an şcolar 2016 - 2017 format
Google docs, ce permite lansarea on-line şi prelucrarea statistică automată a
chestionarelor
Chestionarul se adresează responsabililor de dezvoltare profesională din instituţiile de

învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj. Chestionarul a fost prezentat responsabililor de
dezvoltare profesională la întâlnirile organizate în filialele Casei Corpului Didactic Cluj, în
cadrul activităţii metodice „Managementul formării continue“. Link-ul spre chestionarul de
monitorizare a fost transmis repondenţilor pe adresele de e-mail. De asemenea, link-ul este
activ pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, la rubrica Informaţii sau pe site-ul Casei
Corpului Didactic Cluj, Pagina principală, la rubrica „Agenda activităților – NOUTĂŢI”.
Chestionarul a fost completat de 130 de responsabili de dezvoltare profesională, în urma
consultării directorilor de unităţi de învăţământ şi a responsabililor de comisii metodice din
şcoli, acoperind toate tipurile de instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţ după cum
rezultă din cele ce urmează:
-

25 grădiniţe;

-

65 şcoli gimnaziale;

-

13 colegii şi licee teoretice;

-

18 colegii tehnice şi licee tehnologice;

-

2 centre de consiliere şi de resurse educaţionale;

-

2 cluburi ale copiilor.

-

2 şcoli primare

-

3 şcoli profesionale
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Chestionarul vizează, pe o scală cu trei nivele (Foarte bine, Bine, Satisfăcător), două
aspecte relevante legate de participarea cadrelor didactice la programele de formare acreditate:
calitatea conţinuturilor programelor și relevanţa competenţelor dobândite. De asemenea, se are
în vedere modul în care participanţii apreciază calitatea activităţilor metodice, ştiinţifice şi
culturale derulate de Casa Corpului Didactic Cluj în anul şcolar 2016 - 2017. Datele colectate
sunt utilizate pentru elaborarea Studiului privind impactul programelor de formare asupra
calității activităților didactice, elaborat pentru anul școlar încheiat, la nivelul județului Cluj.


Chestionar aplicat participanților la fiecare program de formare acreditat, după
încheierea activităţilor de formare
Cursanţilor li se transmite pe e-mail spre completare on-line câte un chestionar format

Google docs, particularizat pentru fiecare program. Chestionarele cuprind itemi prin care sunt
surprinse atât aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare, cât şi
aspecte referitoare la utilitatea programului de formare, la ceea ce cursanţii pot aplica nou în
activitatea la clasă. Astfel, chestionarul vizează patru aspecte: modul în care participanţii
apreciază organizarea formării, prestaţia formatorilor, utilitatea programului de formare şi alte
nevoi de formare identificate de către cursanţi. Răspunsurile şi datele statistice generate de
aceste chestionare, format Google docs sunt salvate pe partiţia de disc a fiecărui profesor
metodist, responsabil de programul de formare respectiv, pe adresa gmail a Casei Corpului
Didactic Cluj. Câteva exemple de chestionare de evaluare a programelor de formare continuă
se găsesc la adresele:
https://docs.google.com/forms/d/16swExdLUISyw8y_--HxOnCIIyjpQmKFicNghBtO4YqM/edit

Programul

–

Management educaţional în contextul descentralizării;
–

https://docs.google.com/forms/d/1n8U6L1ue_4_ZNn6XMUpLnZwsfAmOHMVq9oC1EFuwKEU/edit

Programul

Comunicare şi leadership;
https://docs.google.com/forms/d/14kW3HeyHaamvqCsubojplGOF6SDEUEmwjViBXVi12AU/edit

–

Programul

Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor.
Datele colectate sunt prelucrate și utilizate în raportul privind desfășurarea
programului de formare acreditat, elaborat de responsabilul programului de formare la finalul
activității.


Chestionar aplicat participanților la programele de formare avizate de Ministerul
Educației Naționale
Pentru fiecare program de formare avizat MEN, după încheierea activităţilor de

formare, cursanţilor li se propune completarea unui chestionar de evaluare, pe suport de hârtie,
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model elaborat de echipa Casei Corpului Didactic Cluj. Chestionarele cuprind itemi prin care
sunt surprinse atât aspecte referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare,
cât şi aspecte referitoare la utilitatea programului de formare şi la propuneri de îmbunătăţire a
activităţilor. Astfel, conţinutul unui astfel de chestionar vizează următoarele aspecte:
Conţinutul programului/ activităţii, Metodele folosite, Materialele folosite, Prestaţia
formatorului, Organizarea activităţilor, măsura în care este posibilă aplicarea în activitatea
didactică teme / activităţi asimilate în cadrul acestui program/activitate de formare,
menționarea aspetelor interesante/de noutate sau dificile, sugestii de îmbunătățire a activității
de formare și propunerea unor noi teme. Răspunsurile şi datele statistice relevate de aceste
chestionare, sunt centralizate şi prelucrate de către responsabilii de program care întocmesc
câte un raport privind desfășurarea fiecărei activități de formare.
Pe baza acestor instrumente, precum și în urma discuţiilor purtate de directorul Casei
Corpului Didactic Cluj și de profesorii metodiști cu reprezentanţi ai diferitelor grupuri de interes
din educaţie (inspectori școlari, directori ai unităţilor de învăţământ, cadre didactice, personal
didactic auxiliar, reprezentanţi ai elevilor, respectiv ai părinţilor), la finalul anului școlar a fost
elaborat Studiului privind impactul programelor de formare asupra calității activităților
didactice. În Anexă este prezentat acest studiu, precum și rezultatele și concluziile care stau la
baza elaborării strategiei privind modul de organizare a activităților de formare și planul
managerial al Casei Corpului Didactic Cluj aferente anului școlar 2017-2018.
b) Activitățile desfășurate de Casa Corpului Didactic Cluj în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care au condus la creșterea calității actului didactic
în școlile din județ
În vederea creşterii calităţii actului didactic în unităţile de învăţământ din judeţul
Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj a desfăşurat o serie de acţiuni în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Cluj, după cum urmează:
-

Stabilirea obiectivelor privind dezvoltarea resurselor umane din sistemul de
învăţământ, la nivelul judeţului Cluj, în vederea elaborării planului managerial al
CCD Cluj;

-

Participarea, în calitate de membru, a inspectorului şcolar general adjunct la
şedinţele consiliului de administraţie al CCD Cluj;
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-

Participarea, în calitate de membru, a directorului CCD Cluj la sedinţele consiliului
de administraţie al ISJ Cluj şi includerea pe ordinea de zi a unor probleme care
privesc activitatea CCD Cluj;

-

Organizarea de activităţi cu sprijinul inspectorilor şcolari: consultări pe problema
nevoilor de formare a cadrelor didactice din judeţ, pe arii curriculare, derularea unor
programe de formare (având în echipa de formatori şi autori de curriculum și
inspectori scolari), derularea activitătilor metodice cu cadrele didactice din judet;

-

Participarea profesorilor metodisti ai CCD Cluj la inspectiile speciale în vederea
obtinerii gradelor didactice pentru cadrele didactice din judeţul Cluj;

-

Participarea profesorilor metodiști ai CCD Cluj, în calitate de membru/
evaluator/monitor, în comisiile naţionale;

-

Participarea profesorilor metodişti ai CCD Cluj, în calitate de organizatori/
evaluatori, la concursuri/ olimpiade şcolare;

-

Participarea directorului CCD Cluj la sedinţele organizate de ISJ Cluj cu directorii
unităţilor de învăţământ din judeţ;

-

Postarea pe site-ul ISJ Cluj a unor informaţii şi anunţuri privind activitatea CCD
Cluj.

c) Inspecții tematice desfășurate în unități de învățământ din județ la care au participat
directorul, respectiv profesori metodiști din cadrul Casei Corpului Didactic Cluj
Nr.
crt.

Unitatea de
învățământ
în care s-a
desfășurat
inspecția

Data
Tema inspecției
desfășurării
inspecției

1.

Școala
Gimnazială
Cătina

07.04.2017

2.

Liceul cu
Program

08.04.2017

Monitorizarea
modului de
valorificare a
rezultatelor
simulărilor
examenelor naționale
Monitorizarea
modului de
valorificare a

Persoana,
din cadrul
CCD, care a
participat la
inspecție,
după caz
(director
sau
profesor
metodist)
Profesor
metodist

Numele și
prenumele

Profesor
metodist

Pripon DinaMaria

Pripon DinaMaria
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Sportiv ClujNapoca

rezultatelor
simulărilor
examenelor naționale
Total inspecții

2

De asemenea, menționăm participarea directorului și a profesorilor metodiști la inspecții
curente și speciale:
Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Unitatea de
învățământ
în care s-a
desfășurat
inspecția

Data
Inspecția
desfășurării
inspecției

Persoana,
Numele și
din cadrul
prenumele
CCD, care a
participat la
inspecție,
după caz
(director
sau
profesor
metodist)
Director
Mihaela
Popescu

Colegiul
Economic
,,Iulian Pop”
Cluj-Napoca
Școala
Gimnazială
Luna,
Luncani
Liceul
Tehnologic
Special
Samus, ClujNapoca
Liceul
Tehnologic
Special
Samus, ClujNapoca
Școala
Gimnazială
Specială CRDEII
CSEI –
Centru
Școlar
pentru
Educție
Incluzivă

17.02.2017

Inspecție
curentă Gr.
Didactic I

20.03.2017

Inspecție
specială Gr.
didactic II

Profesor
metodist

Pripon DinaMaria

26.01.2017

Inspecție de
specialitate Gr.
Didactic
Definitiv

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica

23.03.2017

Inspecție de
specialitate Gr.
Didactic
Definitiv

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica

20.03.2017

Inspecție
curentă Gr.
Didactic II

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica

12.04.2017

Inspecție
curentă Gr.
Didactic I

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica
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7.

8.

9.

10.

CSEI –
Centru
Școlar
pentru
Educție
Incluzivă
Școala
Gimnazială
Specială Dej
Școala
Gimnazială
Palatca

03.02.2017

Inspecție
specială Gr.
Didactic I

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica

30.03.2017

Profesor
metodist

Boca Alina
Lodovica

Profesor
metodist

Mateescu
Dana Zoe

Liceul
Teoretic
Mihai
Eminescu
Cluj-Napoca

09.05.2017

Inspecție
curentă Gr.
Didactic II
Examen de
suplinire –
organizat la
nivel de unitate
Examen de
titularizare la
nivel județean

Profesor
metodist

Mateescu
Dana Zoe

03.11.2016

III.

DATE/ INFORMATII

PRIVIND INSTITUȚIA ȘI ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
Prezentare instituţională

1.

a) Date de identificare:
Casa Corpului Didactic Cluj
Adresa: Strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Telefon/fax: +40-264-593945
e-mail: ccd@ccdcluj.ro
e-mail director: mihaela.popescu2012@yahoo.com
adresa site: http://www.ccdcluj.ro/
Instituţia funcţionează în două spaţii:


Sediul - în spaţiul de la adresa strada Septimiu Albini nr. 91, 400457, Cluj-Napoca, în
baza Contractului de comodat nr. 499/14.11.2006, actualizat prin Act adiţional nr.
449/14.11.2012, cu Şcoala ,,Constantin Brâncuşi”, valabil până la data de 14 noiembrie
2014. Prin Hotărârea Cosiliului Local Cluj din august 2015 s-a aprobat, în favoarea CCD
Cluj, dreptul de administrare asupra clădirii în care se află sediul CCD Cluj;



Biblioteca – în spaţiul Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca, str. Paris
nr. 60, în baza Protocolului nr. 8931/02.09.2016, valabil pe o perioadă de 5(cinci) ani.
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b) Resurse umane: gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcţii; situaţia va fi
prezentată pe categorii de personal (personal didactic: director, profesor - metodist;
personaldidactic auxiliar: bibliotecar, informatician, administrator financiar, secretar; personal
nedidactic: analist programator ajutor)
Număr
posturi
personal
didactic

7

Total
personal
didactic
încadrat

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar

Total
personal
didactic
auxiliar
încadrat

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic
încadrat

Număr
total
posturi
existente

7

2.5

3

0

0

9,5

Total
personal
încadrat
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Structura personalului :
Personalul didactic :


Director



6 profesori metodiști

Personal didactic auxiliar :


Bibliotecar (normă întreagă)



Informatician (normă întreagă)



Administrator financiar (norma 1/2)

c) Rezultatele evaluării personalului didactic încadrat la Casa Corpului Didactic Cluj pentru
anul școlar 2016-2017
Nr. Posturi

Numele şi

didactice

prenumele

aprobate în

persoanei

Statul de

încadrate

Încadrarea s-a făcut prin :
Concurs

Detasare

CALIFICATIV

Observatii

acordat

functii
Popescu

Concurs

Foarte Bine

Concurs

Foarte Bine

Concurs

Foarte Bine

Mihaela
Lung Liliana
Dana
9,5

Mateescu
Dana Zoe
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Pripon Dina

Concurs

Foarte Bine

Concurs

Foarte Bine

Maria
Herman
Pompilia
Boca Alina

Detaşare

Foarte Bine

Ienei Eduard

Detaşare

Foarte Bine

Pacurar

Foarte Bine

Transfer

Marinela
Ene Mariana

Concurs

Foarte Bine

Ciobanu

Concurs

Foarte Bine

Mihaela

c) Filiale ale Casei Corpului Didactic Cluj

Profesor metodist
Unitatea şcolară / Localitatea

responsabil
(nume şi prenume)

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania“

Boca Alina

Colegiul Tehnic „Napoca“

Ienei Edmund

Colegiul Naţional ”Mihai Viteazul“ Turda

Mateescu Dana Zoe

Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu“ Dej

Pripon Dina Maria

Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin

Herman Pompilia

Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu“ Cluj-Napoca

Lung Liliana Dana

TOTAL: 6 filiale
e) Biblioteci școlare aflate în coordonarea metodologică a caselor corpului didactic,
conform OM 5554/2011, art.14;

Turda

Unitatea școlară cu bibliotecă
COLEGIUL ”EMIL NEGRUȚIU”

Cluj-Napoca

COLEGIUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA"

Cluj-Napoca

COLEGIUL ECONOMIC " IULIAN POP"

Cluj-Napoca

COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ"

Localitatea
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Cluj-Napoca

COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC"

Turda

COLEGIUL NAȚIONAL ”MIHAI VITEAZUL”

Dej

COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU

Cluj-Napoca

COLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU

Cluj-Napoca

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “GHEORGHE
LAZĂR”

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN"

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII ”AUGUSTIN
MAIOR”

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI
"TRANSILVANIA"

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC NAPOCA

Cluj-Napoca

COLEGIUL TEHNIC RALUCA RIPAN

Turda

COLEGIUL TEHNIC TURDA

Câmpia Turzii

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREANU

Cluj-Napoca

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cluj-Napoca

LICEUL DE COREGRAFIE SI ARTA DRAMATICA
,,OCTAVIAN STROIA''

Cluj-Napoca

LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU

Cluj-Napoca

LICEUL SPECIAL PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXANDRU BORZA"

Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC ,,HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN”

Huedin

LICEUL TEHNOLOGIC ”VLĂDEASA”

Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC AUREL VLAICU

Dej

LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Gherla

LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA

Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1

Dej

LICEUL TEHNOLOGIC SOMES
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Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENTI
DE AUZ CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL SAMUS

Apahida

LICEUL TEHNOLOGIC"ȘTEFAN PASCU"

Cluj-Napoca

LICEUL TELOGIC BAPTIST EMANUEL

Cluj-Napoca

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ”MARANATHA”

Cluj-Napoca

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC "APÁCZAI CSERE JÁNOS"

Gilău

LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD"

Turda

LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU"

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA"

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE BĂLCESCU”

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC AVRAM IANCU

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC BATHORY ISTVAN

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC BRASSAI SAMUEL

Cluj-Napoca

LICEUL TEORETIC GHEORGHE ȘINCAI

Turda

LICEUL TEORETIC JÓSIKA MIKLÓS

Campia Turzii

LICEUL TEORETIC PAVEL DAN

Gherla

LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR

Cluj-Napoca

LICEUL UNITARIAN "JÁNOS ZSIGMOND"

Suatu

ŞCOALA GIMNAZIALĀ SUATU

Dej

SCOALA SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU

Câmpia Turzii

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU"

Florești

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE ȘINCAI"

Sânpaul

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN ALEXANDRU"

Cluj-Napoca

SCOALA GIMNAZIALA "IULIU HATIEGANU"
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Izvoru Crisului

SCOALA GIMNAZIALA "KOS KAROLY"

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREABU"

Câmpia Turzii

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI VITEAZUL"

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU"

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA"

Feleacu

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN MICLE"

Petreștii De Jos

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN BUJOR”

Copaceni

SCOALA GIMNAZIALA ,,SIMION BALINT”

Vultureni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU BOHĂȚIEL”

Mărisel

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PELAGHIA ROȘU”

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU VAIDAVOEVOD”

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALA ”EMIL ISAC”

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION AGÂRBICEANU”

Mihai Vodă

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI VODĂ”,COM.

Mera

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TAMÁS GYULA”

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN DÂRJAN”

Aghireșu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREȘU

Aghireşu-Fabrici

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGHIREŞU-FABRICI

Aluniș

ȘCOALA GIMNAZIALA ALUNIȘ

Așchileu Mare

ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȘCHILEU MARE

Baciu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BACIU

Bobalna

SCOALA GIMNAZIALA BOBALNA

Bontida

SCOALA GIMNAZIALA BONTIDA

Borsa

SCOALA GIMNAZIALA BORSA

Buza

SCOALA GIMNAZIALA BUZA

Căianu

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂIANU
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Cămărașu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂMĂRAȘU

Cășeiu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂȘEIU

Câțcau

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÂȚCAU

Cătina

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂTINA

Ceanu Mare

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE

Chinteni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHINTENI

Chiuiesti

SCOALA GIMNAZIALA CHIUIESTI

Cojocna

ŞCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI

Cutca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUTCA

Cuzdrioara

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CUZDRIOARA

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ "AUGUSTIN BENA"

Frata

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FRATA

Gârbău

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÂRBĂU

Geaca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEACA

Jucu De Sus

SCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE BARIȚIU

Hăşdate-Finişel

ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂŞDATE-FINIŞEL

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOREA

Turda

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN

Iara

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IARA

Cluj-Napoca

SCOALA GIMNAZIALA IOAN BOB

Turda

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN OPRIȘ

Mociu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVIU DAN

Luna

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNA

Luna De Sus

SCOALA GIMNAZIALA LUNA DE SU

Măguri Bogdănești

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURI BOGDĂNEȘTI

Măguri Răcătău

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂGURI RĂCĂTĂU
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Mănăstireni

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂNĂSTIRENI

Dej

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU

Muntele Rece

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUNTELE RECE

Negreni

SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE IORGA

Nires

SCOALA GIMNAZIALA NIRES

Dej

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1

Ciucea

SCOALA GIMNAZIALA OCTAVIAN GOGA

Panticeu

SCOALA GIMNAZIALA PANTICEU

Tritenii De Jos

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAVEL DAN

Poieni

ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ POIENI

Răchițele

ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHIȚELE

Râşca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂŞCA

Rogojel

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROGOJEL

Săcuieu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCUIEU

Cluj-Napoca

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ CRDEII

Taga

SCOALA GIMNAZIALA TAGA

Turda

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEODOR MURĂŞANU

Tureni

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURENI

Unguraş

ŞCOALA GIMNAZIALĂ UNGURAŞ

Viişoara

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIIŞOARA

Cluj-Napoca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ"ION CREANGĂ"

Belis

SCOALA GIMNAZIALA,,AVRAM IANCU"

Dăbâca

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,GELU ROMÂNUL”

Turda

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU”

Sâncraiu

ȘCOALA GIMNAZIALĂ''ADY ENDRE''SÂNCRAIU

Aiton

SCOALA PRIMARA AITON
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Fizesu Gherlii

SCOALA PRIMARA FIZESU GHERLII

Jichisu De Jos

SCOALA PRIMARA JICHISU DE JOS

Turda

ȘCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA

Răscruci

ȘCOALA PROFESIONALĂ RĂSCRUCI

Cluj-Napoca

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

Total: 100

f) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate în județ
Nr.
Unitatea şcolară / Responsabil
Statutul
Studii**
Crt.
Localitatea
CDI
responsabilului
CDI*
1. Grup Şcolar
Bara
bibliotecar
Superioare Huedin
Dacianapedagogie/postuniversitar
Angela
profesor documentarist
2.

3.

Şcoala „Mihai
Viteazul” Câmpia
Turzii
Şcoala cu clasele IVIII, Sic

Liana
Bărbuș

bibliotecar

Superioare- geografie
/postuniversitar profesor
documentarist
Superioare- limba
maghiară- limba
finlandeză

Nagy Anita

cadru didactic
voluntar

5.

Şcoala „Gheorghe
Şincai” Floreşti
Şcoala cu clasele IVIII AghireşFabrici

Fizeşan
Titus Florin
Fota Maria

profesor
documentarist
cadru didactic
voluntar şi cu 1/2
normă de
bibliotecar

6.

Şcoala cu clasele IVIII Călăraşi

Indolean
AndreeaTeodora

cadru didactic
Superioare- limba și lit.
voluntar şi cu 0,14 română-etnologie
normă de
bibliotecar

7.

Şcoala cu clasele IVIII Viişoara

Todea
Andreea

4.

Şcoala cu clasele IVIII Răchiţele
9. Şcoala cu clasele IVIII Borşa
10. Şcoala cu clasele IVIII Cojocna
8.

Floca AnaNicoleta
Pandrea
Adriana
Nagy Robert

bibliotecar
bibliotecar
cadru didactic
cadru didactic
voluntar

Postuniversitar - profesor
documentarist
Superioare de scurtă
durată -matematică

Postuniversitarbibliologie şi ştiinţa
informării
Superioare- știinţe
economice,
Superioare/fara studii de
specialitate
Superioare -educaţie
fizică şi sport / atletism
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11. Şcoala cu clasele IVIII Fizeşu-Gherlii
12. Şcoala cu clasele IVIII Călăţele
13. Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”,
Cluj-Napoca
14. Colegiul Naţional
„Andrei
Mureşanu” ,Dej
15. Liceul Teoretic
„Gelu Voievod”
Gilău
16. Grup Şcolar
„Ştefan Pascu”,
Apahida
17. Grup Şcolar
Agricol Mociu
18. Şcoala cu clasele IVIII Ceanu Mare
19. Şcoala cu clasele IVIII Vad
20. Şcoala „Ady
Endre”, Sâncraiu
21. Şcoala „Mihai
Vodă” ,Mihai
Viteazu
22. Şcoala cu clasele IVIII Căşeiu
23. Şcoala cu clasele IVIII „Pavel Dan”,
Tritenii de Jos
24. Şcoala cu clasele IVIII Panticeu
25. Şcoala cu clasele IVIII „Pelaghia
Roşu” Mărişel
26. Colegiul Tehnic
Turda
27. Liceul Teologic
Unitarian „János
Zsigmond”, ClujNapoca

Manecan
Elisabeta
Eliza
Giurgiu
Miorita

secretar/1/4
bibliotecar

Superioare-drept

Cadru didactic
voluntar

Superioare - lLimba și lit.
română

Turcu
Mihaela

profesor
documentarist

Postuniversitar- profesor
documentarist

Puscas
Iuliana

bibliotecar

Superioare biblioteconomie

Sfîrlea Anca

bibliotecar

Superioare - cartografie

Jucan
Gabriela

bibliotecar

Superioare - limba
română - limba franceză
/Postuniversitar biblioteconomie

Buduşan
Mirela
Fesnic
Gabriela
Mareta
Petrut AnaMaria
Okos-Rigo
Denes

1/2 normă
bibliotecar
cadru didactic
voluntar
1/4 bibliotecar
cadru didactic
voluntar
cadru didactic
voluntar

Superioare - psihologie
Superioare -științele
educatiei
Superioare- limba și lit.
română-etnologie
Superioare- fizică

Toader Olga
Teodora

½ bibliotecar/
profesor

Superioare biblioteconomiearhivistică/ masterat de
profesor documentarist

Pop Ioana
Daiana

cadru didactic , cu
1/4 normă de
bibliotecar

Superioare - limba
română- limba latină

Rotaru
Sanda
Monica
Popescu
Felicia
Abrudan
Olga

cadru didactic
voluntar
cadru didactic
voluntar
cadru didactic

Superioare - geografie
Superioare- chimie-fizică
Superioare- limba
română -etnologie

Andreea
Coroian
Goldiș

profesor
documentarist

Superioare - limba și lit.
română

Feischmindt
Ildikó

bibliotecar

Superioare-chimie/
biblioteconomie
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28. Colegiul Tehnic
„Napoca”, ClujNapoca
29. Grup Şcolar
„Alexandru Borza”
Cluj-Napoca
TOTAL: 29 CDI

Marian
Camelia
Liliana
Sincai Ana

bibliotecar

Superioare-profesor
documentarist

bibliotecar

Superioare- limba și lit.
română-etnologie

* - 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
g) Dotarea cu echipamente a instituţiei

Calculator
Laptop (nr.
buc.)
9 stații de
lucru
2 laptopuri
1 server

TV/ videoproiector/
camera video
(nr. buc)

Copia- Lami- Soft
Fond Alte echipamente
tor
nator educade
(denumire, nr.
(nr.
(nr.
ţional carte
buc.)
buc)
buc)
(nr.
(nr.
buc)
buc)
Videoproiector 4
3
183
28339 Smart Board - 3
(4)
buc
1 UPS
Cameră video
Switch 24 porturi
(2)
– 2 buc
CentralăTelefonică
– 1 buc
Minisistem audio
– 1 buc
Mixer Behringer 1 buc
Maşină de legat –
2 buc
Ghilotină – 1 buc
Imprimante – 9
buc
Fax – 2 buc
Maşină de
îndosariat - 2 buc
Camerăfotodigitală
– 4 buc
Kit Radiomicrofon
- 1 buc
Cabinet
multimedia - 1 buc
Smart UPS – 1 buc
Scanner – 1buc
Router Wireless 1 buc

Sursa
dotării

Bugetul de
stat
(2000 –
2008)
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Aparat
termolegătorie
ATTALUS 200 - 1
buc
Flipchart - 5 buc
Mouse preserter 1 buc
Maşină de spiralat
-1 buc
Scanner – 1 buc
1 UPS

1 server
20 stații de
lucru
1 server
18 laptopuri
1 server
web IBM

18 laptopuri
1 server
web IBM

Videoproiector
(16)
Cameră video
(5)

Smart Board 5buc
16
multifunctionale
1 UPS
Smart Board 5buc
16
multifunctionale
1 UPS

Videoproiector
(16)
Cameră video
(5)
1

1 statie de
lucru
portabilă

1 Cititor
SmartCard
60 Carduri
SmartCard

26 Laptop
Lenovo
ThinkPad
P50
10 Sektop
Lenovo
ThinkCenter
M700SFF

1 Multifuncțional
Kyocera Taskalfa
505CI
26 Tablete PC
Samsung Tab
A(2016)-T585

Buget de stat
(2016)
Proiect SEI
VI (2006)
Proiect
POSDRU/87/
1.3./S/56116
(2011)1
Proiect
POSDRU/87/
1.3./S/58422
(2011)2
Proiect
POSDRU/87/
1.3./S/55336
(2011)3
Proiect
POSDRU/3/
1.3./S/4719
Instruire în
societatea
cunoașterii
(2017)
ROSEProiectul
privind
învățământul
secundar
(2017)

Proiect Consiliere şi dezvoltare profesională continuă - sistem transparent de pregătire pentru reuşita în cariera
didactică POSDRU/87/1.3./S/56116
2
Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii POSDRU/87/1.3./S/58422
3
e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii POSDRU/87/ 1.3./S/55336
1
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h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei
Nu e cazul.

2. Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
a) Programe de formare ale Casei Corpului Didactic Cluj, acreditate de MEN
Nr.
crt.

Denumirea
programului

Nr. deciziei
de acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total**

Cost
credit/
cursant
***

1.

Managementul
calităţii şi performanţa
educaţională
în
sistemul de învăţământ
preuniversitar
Comunicare şi
leadership

O.M. 3365/
29.04.2014

15

69

215
(Venituri
proprii)

0,2

O.M. 3365/
29.04.2014

30

83

36102
(Venituri
proprii)

14,5

3.

Educatie timpurie
incluziva

O.M. 3680/
08.04.2015

25

58

20442
(Venituri
proprii)

14

4.

Educație psihomotrică
și experiențială pentru
învățământul preșcolar
și primar
Evaluare pentru
evoluția în cariera
didactică
Management
educaţional în
contextul
descentralizării
Managementul
activitatilor educative

O.M. 5031/
26.08.2016

15

87

16568
(Venituri
proprii)

12,7

O.M. 5990/
16.12.2016

30

27

O.M. 3200/
12.03.2014

30

24

8189
10,1
(Bugetul de
stat)
7764
10,8
(Venituri
proprii)

O.M. 3200/
12.03.2014

15

189

O.M. 6218/
13.11.2012

25

23

2.

5.

6.

7.

8.

Predarea inovativă a
limbii române în
societatea cunoașterii
Total programe: 8

37897
(Venituri
proprii)
6687
(Venituri
proprii)

13,4

11,6

Total participanţi: 560
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b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD
Nr. Furnizorul
crt programului
acreditat
1.
SC ARINI
SRL

2.

Centrul
National de
Training
Eduexpert
Total programe: 2

Denumirea
programului

Nr. deciziei
de
acreditare
OM 3365/
29.04.2014

Trepte spre
performanţă
în cariera
didactică
Management OM 3150/
educational si 30.01.2015
dezvoltare
profesională

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total

25

95

0

Cost
credit/
cursant
0

30

122

0

0

Total: 217

c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane
ale MEN, organizate prin Casa Corpului Didactic Cluj
Nr.
crt.

Tema
programului

Abilitarea
curriculară
a
cadrelor didactice
din învățământul
primar
pentru
clasa pregătitoare
2.
Evaluare
de
calitate
prin
inspectia scolara program
de
formare
avizat
MEN
3.
Profesionalism și
performanță
în
management
–
program
de
formare
avizat
MEN
Total programe: 3

Nr. adresei
MEN de
convocare

Grup ţintă

1108/
31.08.2015
42299/
19.09.2016

Invățători/
profesori
învăţământ
primar

42299/
19.09.2016

Metodişti
ISJ CLUJ

42299/
19.09.2016

Directori,
directori
adjuncți

Durata
/ore

Nr.
cursanţi

Cost
total

Cost
ora/
cursant

166

2061
(Bugetul de
stat)

0,8

26

1291
(Bugetul de
stat)

2,1

158

221
(Bugetul de
stat)

0,06

1.

16

22

24

Total participanţi: 350

Notă: Programele de formare continuă ,,Banca de date a formării continue – formare utilizatori de
aplicație CONCRET“ și
,,Management şi consiliere pentru cariera didactică“, destinate
responsabililor cu dezvoltarea profesională, directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de
învățământ și care vizează dezvoltarea și utilizarea bazelor de date dedicate formării continue, fiind un
obiectiv strategic în domeniul resurselor umane ale MEN (conform adresei 42299/19.09.2016), sunt în
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derulare și vor fi finalizate în septembrie 2017. Datele statistice privind aceste două programe vor fi
cuprinse în centralizatorul aferent anului școlar 2017-2018.

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Nr. Teme din categoria :
crt.
1

Didactica specialităţii
Specialitatea: Limbi
moderne

Durata Nr.
Cost
cursanţi total**
Utilizarea
20
resurselor
tehnologice mobile
în procesul
instructiv-educativ
la orele de limbi
moderne
Convenţii literare
20
în literatura
română pentru
copii
Literatură și
20
cinema.
Perspective
intermediale

19

1074
2,8
(Venituri
proprii)

15

2025
6,8
(Venituri
proprii)

27

2636
4,9
(Venituri
proprii)

Literatura clasică
20
și religioasă suport didactic
interdisciplinar in
procesul de
Limbi moderne
predare-invatareReligie
evaluare
Didactica specialităţii Metode și mijloace 20
Specialitatea:
de predare a
Educație fizică
educației fizice la
Învățământ primar
ciclul primar
Proiectarea,
20
organizarea și
Didactica specialităţii
desfășurarea
Specialitatea:
activităților
Învățământ preșcolar
didactice din
grădiniță
Management (educaţional/instituţional etc)

39

2923
3,7
(Venituri
proprii)

16

1267
4
(Venituri
proprii)

47

3229
3,4
(Venituri
proprii)

Managementul operational al activitatilor
educative scolare, extrascolare si
extracurriculare in unitatea de invatamant
Intercunoastere si cresterea coeziunii
grupului

8

27

12

23

973
4,5
(Venituri
proprii)
1132
4,1

Didactica specialităţii
Specialitatea:
Limba și literatura
română

Didactica specialităţii
Specialitatea:
Limba și literatura
română

2

Cost
ora/cursant***
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Scoala antistres

3

4

5

6

16

16

Aplicatii GOOGLE

40

39

Utilizarea platformei Moodle

20

41

Educație pentru calitate
Monitorizarea și evaluarea programelor cu
finantare ERASMUS

20

21

2,31
(buge-tul 0,01
de stat)

Educaţie pt. drepturile omului
Integrarea și educarea copiilor cu cerințe
educaționale speciale- ADHD”

20

26

1645
3,2
(Venituri
proprii)

Educaţie pt. dezvoltare durabilă
Scrierea și managementul programelor cu
finanțare ERASMUS

20

55

20

20

2,31
0,01
(buge-tul
de stat)
1349
3,4
(Venituri
proprii)

20

20

30

26

20

45

-

-

20

74

255
0,2
(buge-tul
de stat)

24

25

1681
2,8
(Venituri
proprii)

TIC şi utilizarea calculatorului

Voluntariatul-componenta formativa a
activitatilor extrascolare
7

8
9
10

11

(Venituri
proprii)
4872
19
(Venituri
proprii)

Educaţie pt. egalitatea de şanse
Abordarea psihopedagogică a copiilor cu
dificultăți de învățare
Intervenții psihopedagogice în corectarea
tulburărilor de limbaj și comunicare la copiii
cu CES
Program de dezvoltare a competențelor
emoționale la elevii cu CES ”Cum te simți
astăzi?”
Educaţie pt. egalitatea de gen
Educație pt.anticorupție
Educație antidrog
Prevenirea consumului de droguri
Tehnici documentare în CDI
CDI – spaţiu de promovare a inovaţiei
didactice

5851
3,8
(Venituri
proprii)
2906
3,5
(Venituri
proprii)

1693
(Venituri
proprii)
2613
(Venituri
proprii)
1934
(Venituri
proprii)
-

4,2

3,4

2,14

-

26

12

13
14

15

Educație interculturală
Limba engleză pentru începători şi nivel
mediu

20

Eucaţie antreprenorială
Educație pt pentru noile mass-media audiovizuale
Inițiere în utilizarea calculatorului
20

25

16

1322
2,6
(Venituri
proprii)
1076
3,4
(Venituri
proprii)

Alte programe
Icoane pe sticla in Transilvania (Tema
programului: Conservarea și promovarea
patrimoniului național)
Consiliere si orientare scolara (Tema
programului: Relația școală – familie)

27

15

3749
9,3
(Venituri
proprii)
20
18
1664
4,6
(Venituri
proprii)
Total participanţi: 695 (668 din județul Cluj, 27 din alt județ)

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

Tema
programului

1

ABC-ul profesiei
didactice

Grup ţintă

Cadrele
didactice
debutante

Total programe: 1

Durata

Nr.
cursanţi

20

35

Cost
total **

Cost
ora/
cursant*
**
0,3

185
(Bugetul de
stat)
Total:participanţi: 35

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
Grup ţintă
Durata
Nr.
Cost
Cost ora/
crt. programului
programului
cursanţi
total ** cursant***
Total
Total
programe
participanți
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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;
Nr.
crt.

Tema
programului

Grup ţintă

1

Evaluare pentru
evoluția
în
cariera didactică
O.M.
5990/
16.12.2016 (30
credite
profesionale
transferabile)

Cadre didactice 120 ore
care participă la
evaluarea
a
lucrărilor scrise
din
cadrul
examenului
național
de
definitivare
în
învățământul
preuniversitar sau
a
concursului
național
de
ocupare
a
posturilor vacante

Durata
programului

Total programe:
1

Nr.
cursanţi

Cost
total
**

Cost
ora/
cursant
***

27

8189
2,52
(Bugetul de
stat)

Total
participanți: 27

h) Activități de instruire/ formare a directorilor din unități de învățământ
preuniversitar din județ
Nr.
crt.
1.

Tema activității de Locul
instruire/formare desfășurării
activității
Profesionalism și
performanță
în Palatul
management
- Copiilor –
schimb
de Tabăra
Băișoara
experiență
profesională
Total programe: 1

Durata

24

Nr.
participanți

Cost
total **

158

221
(bugetul
de stat)

Cost ora/
participant
***

0,06

Total
participanți:
158
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i) Activități de instruire/ formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea
profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ
Nr.
crt.

Tema activității
de
instruire/formare
Managementul
formarii
continue

Locul
Durata
desfășurării
activității
Filialele CCD 8 ore
Cluj

Nr.
participanți

Cost
total **

201

361
(bugetul de
stat)

Cost ora/
participant
***
0,2

Total participanți:
201

Total programe:
1

j) Programe/ Activităţi desfăşurate în mediul rural
Localitatea
Școala Gimnazială
Frata

Școala Gimnazială
,,Mircea Luca“ Baisoara,
Școala Gimnazială
Negreni

Titlul
programului
Specificul
predării la
clasele
simultane –
Activitate
metodică
A fost odată
... în satul
meu –
activitate
culurală

Durata Nr.
Cost
cursului participanţi total**
4 ore
68
2,31
(bugetul de
stat)

Eficientizarea
actului
instructiveducativ
pentru
identificarea
elevilor cu
potențial biomotric din
mediul rural
Activitate
metodica

5 ore

4 ore

105

Cost
ora/cursant***
0,01

2,31
(bugetul de
stat)

0,01

230
(bugetul de
stat)

2,4

Școala Gimnazială
Nireș
Școala Gimnazială
Cojocna
Liceul Tehnologic
Ștefan Pascu Apahida

19

29

Școala Gimnazială
Chiuiești

Voluntariatul- 20 ore
componenta
formativa a
activitatilor
extrascolare –
Program de
formare
avizat MEN

20

1349
3,4
(venituri
proprii)

Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din
zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ
preuniversitar)
Localitatea
Titlul
Grupul
Durata
Nr.
Cost
Cost
programului
ţintă
cursului participanţi total
ora/cursant
(nr.ore)
**
***
Predeal,
Utilizarea platformei
Cadre
20
41
2,31
0,01
județul
Logopediadidactice,
(bugeBrașov
instrument digital
pssihotul de
(organizator: educațional pentru
pedagogi
stat)
Salvați
dezvoltarea
Copiii
limbajului
România)
Cluj Arena
Nevoia unei baze de
Cadre
8
115
2,31
0,01
(organizator: siguranţă în
didactice,
(bugeCentrul de
adolescenţă: o
psihologi,
tul de
Atașament
abordare din
studenți
stat)
Acord),
perspectiva
Cluj-Napoca ataşamentului
Liceul
Academy Stars Tour
Profesori 2
48
2,31
0,01
Teoretic
Enganging Critical
de limba
(buge,,Gheorghe
Thinking in Language engleză
tul de
Șincai”,
Learning & Bringing
stat)
Cluj-Napoca The Real World into
the Classroom
Through Reading
Seminarul
Welcome to the
Profesori 4
64
2,31
0,01
Teologic
Wider World of
de limba
(bugeOrtodox,
English Teaching!
engleză
tul de
Cluj-Napoca
stat)
Colegiul
WorkshopProfesori 2
60
2,31
0,01
Național
”Academy Stars
de limba
(buge,,Emil
Tour”
engleză,
tul de
Racoviță“,
studenți
stat)
Cluj-Napoca
Colegiul
Workshop „Creative
Profesori 2
70
2,31
0,01
Național
Approaches to
de limba
(buge,,Emil
Teaching English”
engleză,
tul de
studenți
stat)
j)
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Racoviță“,
Cluj-Napoca
** - 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
Alte categorii (elevi, studenţi,
comunitate locală, părinţi)
Total

Nr. posturi-cf.
machetei
transmise de
ISJ

Nr. personal
existent în judeţ

7370.94
1242
1303
4499,80
130,14
196

7232
1242
1303
4271
91
325

Nr. personal
participant la
acţiuni de formare
desfăşurate în anul
şcolar 2016-2017
5565
565
1226
3290
7
477

898,31
1867,8
0

916
1780
0

481
40
631

10137.05

9928

6717

Notă: Datele statistice sunt aferente programelor/activităților de formare desfășurate cu beneficiari din
județul Cluj

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. Programe derulate
108
4

Nr. participanţi
5332
1385

112

6717

Notă:
 Datele statistice sunt aferente programelor/activităților de formare continuă desfășurate cu
beneficiari din județul Cluj;
 La numărul total de 6717 beneficiari ai programelor/activităților de formare continuă din
județul Cluj, se adaugă 505 beneficiari din alte județe;
 Prin CCD Cluj au fost organizate 112 programe/activități de formare continuă, din care: 10
programe de formare continuă acreditate, 28 programe de formare continuă avizate (la care se
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adaugă două programe în curs de realizare și care nu sunt cuprinse în această situație
statistică), 43 activitati metodice, 11 activitați științifice, 8 activități culturale și 12 alte tipuri
de activități.

(*) +505 participanti din alte judete
(**) 10 Programe acreditate, 23 programe avizate, 4 programe în concordanță cu obiectivele
strategice MEN, 6 programe/activități destinate educației adulților.
4. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei
4.1. Acţiuni de informare şi consultanţă pentru cadre didactice:


Informarea personalului din învăţământul preuniversitar asupra oportunităţilor de
formare continuă prin:
o Elaborarea de materiale informative şi de promovare a ofertei de formare - 300
pliante, format A4 și 250 afişe, format A3, distribuite în unităţile de învăţământ
din judeţul Cluj;
o Difuzarea de materiale informative şi de promovare a ofertei de formare
(publicarea pe site-ul instituţiei a ofertei de formare, precum si a ofertelor de
formare continuă primite pe fluxurile de comunicare instituţională şi anunţarea
tuturor activităţilor din oferta de formare);
o Elaborarea unui pliant informativ cu resursele educaționale ale Casei Corpului
Didactic Cluj (300 bucăți) și distribuirea acestuia în unitățile de învățământ din
județ;
o Elaborarea unor afişe de prezentare a activităţilor: Afiş de prezentare pentru Ziua
Mondială a Bibliotecilor Şcolare; Afiş pentru Expoziţia ,,Icoane pe sticlă în
Transilvania“; Afiş pentru Simpozionul ,,Preuniversitaria“; Afiş pentru
Simpozionul Judeţean ,,Educaţie pentru un viitor mai bun“; Afiş pentru
Concursul on-line ,,Ce voi deveni? Cum am devenit?;“ Afiş pentru activitatea
metodică ,,Specificul predării la clase simultane“.



Consultanţă în vederea dezvoltării profesionale a personalului din învăţământul
preuniversitar - telefonic, on-line, pe blog sau faţă în faţă; precum şi prin distribuirea
materialelor informative mai sus prezentate în instituţiile de învăţământ din judeţ.

4.2. Asigurarea accesului la resursele educaţionale din bibliotecă/centrul de informare şi
documentare – resursele educaţionale sunt afişate pe site-ul instituţiei, programul bibliotecii
este afişat pe site-ul CCD Cluj, iar procedura de împrumut este activă şi se respect.
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4.3. Acţiuni de informare şi consultanţă pentru directorii de unităţi de învăţământ


Informarea directorilor de unităţi de învăţământ cu privire la oferta de formare a Casei
Corpului Didactic Cluj în cadrul şedinţelor de analiză ale Inspectoratului Şcolar
Judeţean Cluj şi în cadrul activităţilor de formare continua cu directorii



Consilierea directorilor privind susţinerea cadrelor didactice pentru participarea la
programe şi activităţi de formare în cadrul schimburilor de experienţă organizate cu
directorii



Scrisori metodice adresate directorilor de unităţi de învăţământ

4.4. Acţiuni de informare şi consultanţă pentru responsabilii de dezvoltare profesională din
unităţile de învăţământ


Informarea responsabililor de dezvoltare profesională din unităţile de învăţământ cu
privire la oferta de formare a Casei Corpului Didactic Cluj în cadrul activităţilor
metodice „Managementul formării continue“



Consilierea responsabililor de dezvoltare profesională din unităţile de învăţământ cu
privire la susţinerea cadrelor didactice pentru participarea la programe şi activităţi de
formare, prin prezentarea prevederilor legislative în vigoare şi actualizarea site-ului
Casei Corpului Didactic Cluj, secţiunea RDP



Consultanţă acordată responsabililor de dezvoltare profesională din unităţile de
învăţământ pe probleme specifice - telefonic, on-line, pe blog sau faţă în faţă, precum
şi prin distribuirea materialelor informative mai sus prezentate în instituţiile de
învăţământ din judeţ.

4.5. Acţiuni de informare şi consultanţă pentru cadrele didactice debutante - Organizarea
activităţii de informare şi consiliere a cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii
examenului de definitivare în învăţământ – prezentarea aspectelor legislative şi organizatorice,
a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului, programele în vigoare, modele de
subiecte.
4.6. Acţiuni de informare şi consultanţă în filialele Casei Corpului Didactic Cluj


Consultanţă asigurată lunar pe probleme punctuale, prin prezenţa unui profesor metodist
cel puțin o dată pe lună în fiecare filială



Consultanţă pentru unităţi de învăţământ pentru amenajarea şi dotarea centrelor de
documentare şi informare, prin activităţi specifice şi prin informaţii actualizate pe
site-ul Casei Corpului Didactic Cluj.
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5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Denumirea

Tipul

Locul

Nr.

Cost

Cost ora/

activităţii

activităţii :

desfăşurării

participanţi

total**

Participant

simpozioane/ activităţii
sesiuni/

(CCD,

schimburi de

filiale, CDI,

experienţă

unităţi de

***

învăţământ)
Concursul Naţional de
Creativitate Didactică în
domeniul materialelor
auxiliare destinate educaţiei
pentru drepturile omului,
democraţie şi o cultură a
păcii, Ediţia a VIII-a

Activitate
culturala

CCD Cluj –
faza
județeană
Institutul
Român
pentru
drepturile
Omului –
faza
națională
CCD Cluj

50

2,31
(buget
de stat)

0,01

A fost odată... În satul meu

Activitate
culturala

105

0,01

Activitate
culturala

CCD Cluj

72

Expoziţie ,,Ziua drepturilor
omului e şi ziua mea!“

Activitate
culturala

CCD Cluj

15

Expoziţie şi workshop
„Icoane pe sticlă în

Activitate
culturala

Biblioteca
Județeană
,,Octavian
Goga”
Biblioteca
Centrală
Universitară
Palatul
Copiilor
Cluj
Biblioteca
Județeană
,,Octavian
Goga“,ClujNapoca
Școala
Gimnazială
Specială

95

2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
215
(buget
de stat)

Activitate culturală în CDI.
Dascălii noștri

2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)

0,01

2,31
(buget
de stat)

0,01

Transilvania“
Festivalul lecturii de plăcere
eu citesc! tu... mai citeşti?

Activitate
culturala

Teatru de păpuși dimensiune ludică și
culturală
Ziua Mondială a
bibliotecilor şcolare

Activitate
culturala

Metode, tehnici și modele
psihopedagogice
experiențiale în reabilitarea

Activitate
metodica

Activitate
culturala

50

20

59

43

0,01

0,01

0,6

0,01

0,01
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copiilor cu deficiențe de auz
și asociate
Abordarea integrată- etapă
esențială in formarea
competențelor la elevii din
clasa pregătitoare și ciclul
primar
Activitate de informare şi
consiliere a cadrelor
didactice debutante în
vederea susţinerii
examenului de definitivare
în învăţământ
Activitatea metodica pentru
consilieri scolari

,,Cozmutza
Flora“ Cluj
CCD Cluj

648

2,31
(buget
de stat)

0,01

Activitate
metodica

CCD Cluj

75

2,31
(buget
de stat)

0,01

Activitate
metodica

CJRAE Cluj

87

0,01

Activitatea metodica pentru
logopezi

Activitate
metodica

CJRAE Cluj

30

Activitatea metodică a
metodiştilor Inspectoratului
Şcolar Judeţean Cluj

Activitate
metodica

395

Activitățile metodice
organizate de Asociația
profesorilor de Limba
Engleză Cluj

Activitate
metodica

44

2,31
(buget
de stat)

0,01

Aspecte ale formării şi
dezvoltării competenţelor
metacognitive la elevi

Activitate
metodica

33

2,31
(buget
de stat)

0,01

Crearea unor materiale
interactive pentru ora de
Religie, utilizand
instrumente TIC

Activitate
metodica

19

241
(buget
de stat)

1,6

Cum predam informatica
din perspectiva evaluarii
finale

Activitate
metodica

28

178
(buget
de stat)

1,3

Eficientizarea actului
instructiv-educativ pentru
identificarea elevilor cu

Activitate
metodica

ISJ și unități
de
învățământ
din județul
Cluj
Liceul
Teoretic
,,Gheorghe
Șincai“ ClujNapoca
Liceul
Tehnologic
pentru
Deficienți de
Auz, ClujNapoca
Colegiul de
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,
Cluj-Napoca
Liceul
Teoretic
,,Nicolae
Bălcescu”,
Cluj-Napoca
Liceul
Tehnologic
,,Ștefan

2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)

19

230
(buget
de stat)

2,4

Activitate
metodica

0,01

0,01

35

potențial bio-motric din
mediul rural
Elaborarea unor criterii
unitare de organizare si
evaluare a proiectelor de
atestat

Activitate
metodica

Elaborarea unui CDȘ în
învățământul preșcolar

Activitate
metodica

Evaluare formativa si
sumativa la Fizica pentru
ameliorarea calitatii
pregatirii elevilor

Activitate
metodica

Evaluarea competențelor
elevilor de la definirea
obiectivelor la activități de
remediere

Activitate
metodica

Exemple de buna practica in
activitatea de secretariat

Activitate
metodica

Pascu“,
Apahida
Liceul
Teoretic
,,Nicolae
Bălcescu”,
Cluj-Napoca
Grădinița
,,Căsuța
fermecată“,
Gherla
Colegiul
Național
,,Emi
Racoviță“,Cl
uj-Napoca
Liceul
Teoretic
,,Onisifor

28

2,31
(buget
de stat)

0,01

66

189
(buget
de stat)

0,6

68

526
(buget
de stat)

1

17

26
(buget
de stat)

0,2

62
(buget
de stat)

0,1

20

2,31
(buget
de stat)

0,01

11

168
(buget
de stat)

3,8

201

361
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
204
(buget
de stat)

0,2

Ghibu“,ClujNapoca
Liceul
183
Teoretic
,,Bathori
Istvan“,ClujNapoca
Colegiul
Tehnic
Napoca,
Cluj-Napoca
Colegiul
Tehnic
,,Raluca
Ripan“,ClujNapoca
Filialele
CCd Cluj

Formal și nonformal

Activitate
metodica

Integrarea activităţilor
practice și experimentale
în activitatea
laborantului/tehnicianului
școlar
Managementul formarii
continue

Activitate
metodica

Managementul proiectelor
în CDI/cerc pedagogic

Activitate
metodica

CCD Cluj

20

Managementul proiectelor
inițiate de pedagogii școlari

Activitate
metodica

Liceul
Tehnologic
,,Alexandru

25

Activitate
metodica

0,01

2

Borza“,ClujNapoca
36

Managementul strategic si
operational al activitatilor
educative scolare,
extrascolare si
extracurriculare in unitatea
de invatamant.

Activitate
metodica

Colegiul
Tehnic
Energetic,
Cluj-Napoca

116

2,31
(buget
de stat)

0,01

Şcoala
Gimnazială
Specială –
Centru de
Resurse
privind
Educaţia
Incluzivă,
Cluj-Napoca
Colegiul
Național
Pedagogic
,,Gheorghe
Lazăr“,ClujNapoca
Liceul
Teoretic
,,Gh.
Șincai“,ClujNapoca
Școala
Gimnazială
,,Nicolae
Titulescu“,C
luj-Napoca
Școala
Gimnazială
,,C.
Brâncuși“,Cl
uj-Napoca
Colegiul
Tehnic
,,Victor
Ungureanu“,
Câmpia
Turzii
Liceul
Teoretic
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,,Pavel
Dan“,
Câmpia
Turzii
Colegiul
national
,,Andrei
Mureșanu“,
Dej
Școala
Gimnazială
,,M.
Eminescu“,
Dej
Liceul
Tehnologic
Gherla

Mediatorul școlar în
sprijinul comunității

Activitate
metodica

Metode si tehnici de
contextualizare a
conceptelor stiintifice la
Fizica

Activitate
metodica

Metodologii, regulamente si
curriculum la disciplinele
din aria curriculara Arte

Activitate
metodica

Noile programe pentru clasa
a V-a -Disciplina "Educatie
plastica"

Activitate
metodica

Școala
Gimnazială
,,Teodor
Murășanu“,
Turda
CCD Cluj

10

Colegiul
65
Național
,,Emil
Racoviță“,
Cluj-Napoca
Colegiul de
115
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,Cluj
-Napoca
Liceul de
artă ,,R.
Ladea“,ClujNapoca
Liceul
26
Teoretic ,,N.
Balcescu“,
Cluj-Napoca

2,31
(buget
de stat)
147
(buget
de stat)

0,01

441
(buget
de stat)

0,3

144
(buget
de stat)

1,4

0,2

38

Noile programe pentru clasa
a V-a -Disciplina
"Informatica"

Activitate
metodica

Liceul
Teoretic
,,Petru
Maior“,
Gherla

77

2,31
(buget
de stat)

0,01

8

2,31
(buget
de stat)

0,01

12

2,31
(buget
de stat)

0,01

74

2,31
(buget
de stat)

0,01

30

2,31
(buget
de stat)

0,01

55

226
(buget
de stat)

0,8

37

206
(buget
de stat)

1,4

Colegiul
Național
,,Mihai
Viteazul“,
Turda
Colegiul
National
,,Andrei
Mureșanu“,
Dej

Noile programe pentru clasa
a V-a -Disciplina TeorieSolfegii-Dictat

Activitate
metodica

Noile programe scolare
pentru clasa a V-aDisciplina "Educatie
muzicala"
Noile programe scolare
pentru clasa a V-aDisciplina "Educatie
sociala"

Activitate
metodica

Parteneriatul școală- familie
în educarea elevilor cu
deficiență de auz

Activitate
metodica

Părintele, partenerul de
lecții al elevului

Activitate
metodica

Perspective de abordare
educaţională a elevilor cu
CES

Activitate
metodica

Activitate
metodica

Liceul
Teoretic ,,N.
Balcescu“,
Cluj-Napoca
Colegiul de
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,Cluj
-Napoca
Liceul
Teoretic ,,N.
Balcescu“,
Cluj-Napoca
Colegiul
Național
,,George
Barițiu“,
Cluj-Napoca
Liceul
Special
SAMUS
Cluj-Napoca
Liceul
Teoretic ,,O.
Ghibu“,ClujNapoca
Școala
Gimnazială
,,Mihai
Viteazu“,

39

Proiectarea,organizarea și
desfășurarea activităților în
bibliotecile şcolare şi CDI ,
promovarea inovaţiei
pedagogice prin activităţi
specifice
Provocari actuale si de
perspectiva ale mentoratului

Activitate
metodica

Rolul corpului in
interactiunea cu
instrumentul musical

Activitate
metodica

Rolul formatorului în
dezvoltarea personală și
profesională a cadrelor
didactice
din învățământul
preuniversitar
Specificul completării
documentelor şcolare la
matematica

Activitate
metodica

Activitate
metodica

Activitate
metodica

Specificul predării la clase
simultane

Activitate
metodica

Stimularea senzorialcognitivă a preşcolarului cu
dizabilităţi intelectuale
Strategii de evaluare şi
notare- statutul și
importanța evaluării,
prezent şi perspective

Activitate
metodica

Valorificarea dispozitivelor
mobile pentru stimularea și
dezvoltarea comunicării

Activitate
metodica

Wikispaces Classroom spatiu virtual de lucru la
orele de Religie

Activitate
metodica

Activitate
metodica

Câmpia
Turzii
Biblioteca
Centrală
Universitară

75

36
(buget
de stat)

0,03

Palatul
17
Copiilor –
tabăra
Băișoara
Colegiul de
31
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,Cluj
-Napoca
Palatul
26
Copiilor –
tabăra
Băișoara

6
(buget
de stat)

0,1

1748
(buget
de stat)

2,3

744
(buget
de stat)

5,7

Colegiul
Național
,,Mihai

68

135
(buget
de stat)

0,2

23

2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
189
(buget
de stat)

0,01

35

2,31
(buget
de stat)

0,01

55

153
(buget
de stat)

0,3

Viteazul“,
Turda
Școala
Gimnazială
Frata
Grădinița
Specială
Cluj-Napoca
Colegiul de
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,Cluj
-Napoca
Școala
Gimnazială
,,Ioan
Bob“,ClujNapoca
Liceul
Tehnologc
,,Alexandru

43

80

0,01

0,3

40

Adaptarea curriculară în
contextul egalizării şanselor
pentru elevii cu deficienţă
de auz în vederea
participării la examenele
naţionale

Activitate
stiintifica

Interdisciplinaritate în
studiul științelor exacte

Activitate
stiintifica

Egali dar diferiți

Activitate
stiintifica

Forumul Educational
MAGISTER

Activitate
stiintifica

Rolul alimentației sănătoase
pentru creșterea și
dezvoltarea armonioasă la
elevii din clasele primare
Să păstrăm un mediu
sănătos” ediția a IV a, 2017

Activitate
stiintifica

Simpozionul "Exemple de
buna practica in dezvoltarea
competentelor-socioemotionale la prescolari",
editia a II-a
Simpozionul Educatie
pentru un viitor mai bun

Activitate
stiintifica

Activitate
stiintifica

Activitate
stiintifica

Borza“,ClujNapoca
Liceul
Tehnologic
Special
pentru
Deficienți de
Auz, ClujNapoca
Universitate
a BabeșBolyai,
Sala
Auditorium
Maximum
Colegiul
Tehnic
Napoca,
Cluj-Napoca
Univeristate
a BabeșBolyai,
Facultatea
de Științe
Economice
și Gestiunea
Afacerilor
Liceul
Teoretic ,,O.
Ghibu“,
Cluj-Napoca
Colegiul
Tehnic ,,A.
Saligni“,
Cluj-Napoca
Facultatea
de Științe și
Ingineria
Mediului
CCD Cluj

Grădinița
Căsuța
fermecată,
Gherla

25

2,31
(buget
de stat)

0,01

69

2,31
(buget
de stat)

0,01

16

2,31
(buget
de stat)

0,01

235

2,31
(buget
de stat)

0,01

35

2,31
(buget
de stat)

0,01

120

2,31
(buget
de stat)

0,01

177

2,31
(buget
de stat)

0,01

39

2,31
(buget
de stat)

0,01
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Simpozionul
PREUNIVERSITARIA,
ediţia a XXIX-a

Activitate
stiintifica

Simpozionul Stop Bullyingului/Spune NU intimidării

Activitate
stiintifica

Tulburarea hiperkinetică cu
deficit atențional (THDA)
între mit și realitate
CDIdei în cărți , editia a III-a

Activitate
stiintifica

Concursul online Ce voi
deveni? Cum am devenit?

Liceul
76
pentru
Deficienți de
Vedere,
Cluj-Napoca
CCD Cluj
37

2481
(venituri
proprii)

4

2,31
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)
159
(buget
de stat)
145
(buget
de stat)
2,31
(buget
de stat)

0,01

45

2,31
(buget
de stat)

0,01

223

2,31
(buget
de stat)

0,01

29

2,31
(buget
de stat)

0,01

Colegiul
Tehnic
Napoca
CCD Cluj
CCD Sibiu

30

Alt tip de
activitate

CCD Cluj

109

Matematica fara frontiere

Alt tip de
activitate

36

Noile programe şcolare
pentru clasa a V-a Conferinţa judeţeană

Alt tip de
activitate

Simpozionul Interjudetean
"Auxiliare curriculare,
portofolii si proiecte ale
elevilor", editia a XII-a

Alt tip de
activitate

Colegiul
Național
,,Andrei
Mureșanu“,
Dej
Școala
Gimnazială
Ion
Agârbiceanu
Cluj-Napoca
Liceul
Tehnologc
,,Alexandru
Borza“,ClujNapoca
Colegiul de
Muzică
,,Sigismund
Toduță“,
Cluj-Napoca

Alt tip de
activitate

Workshop- dezvoltarea
Alt tip de
abilităților dirijorale prin
activitate
Programul Național Cantus
Mundi prin Corul Național
de Cameră „Madrigal-Marin
Constantin“
Total activități: 68

62

0,01

0,3

0,1

0,01

Total
participanți:
4967

La activitățile metodice, culturale şi ştiintifice organizate de catre Casa Corpului
Didactic Cluj în anul școlar 2016-2017 au participat 4967 beneficiari, repartizați astfel: 3138
participanţi la activităţile metodice, 859 la activităţile ştiinţifice şi 466 la activităţile culturale
şi 504 la alte tipuri de activităţi. La aceștia se adaugă 398 participanți la activități de formare
destinate educației adulților. Grupurile țintă au fost: responsabilii cu dezvoltarea profesională,
personalul din CDI şi din bibliotecile şcolare, metodiştii ISJ Cluj, cadrele didactice debutante,
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logopezii, consilierii școlari, pedagogii, laboranții, secretarele, mentorii, formatorii, personal
didactic cu functii de conducere, îndrumare și control, mediatorii școlari, cadrele didactice care
în anul școlar următor vor prelua clasa a V-a, cadrele didactice interesate de temele propuse
pentru activitățile științifice, cadre didactice care lucrează cu clase simultane, părinți ai elevilor,
reprezentanți ai comunității locale etc. La finalul fiecărei activități s-au aplicat chestionare de
feedback care dau măsura satisfacției beneficiarilor față de calitatea activității. Majoritatea
participanților au fost satisfăcuți de conținutul, modul de desfășurare, prestația
formatorilor/moderatorilor, calitatea materialelor prezentate/distribuite și au considerat că
temele dezbătute sunt relevante pentru activitatea lor cu elevii și pentru dificultățile pe care le
întâmpină în proiectarea și derularea acestora.

6.Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii
Reviste, periodice
(denumire,
nr.
exemplare,
elaborate/editate/
difuzate)
1. Revista
Preuniversitaria
în format pdf
ISSN 2066 – 7078
| Nr revista:
12/iunie 2017, se
afla publicată pe
site-ul instituției la
adresa
http://www.ccdclu
j.ro/nr-curent.html
2. Simpozionul
PREUNIVERSITARIA – 75
buc CD-uri, ISSN
1842-7618

Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire,
nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)
1. Buletin informative
nr. 11/august 2017,
disponibil online,
elaborate de echipa
CCD Cluj
http://www.ccdcluj.ro/
Fisiere/20162017/BI_11_2017.pdf
2. Ghid metodic –
,,Activităţi
psihomotrice în
contextual colaborării
actorilor
educaţionali”,
autori Anca Simion,
Edmund Ienei –
ISBN 978-973-821097-4 (20 exemplare)

Culegeri, manuale
(denumire,
exemplare,
elaborate/editate/
difuzate)
-

Alte publicaţii
nr. (denumire,
nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)
1. Simpozionul
National ,,Exemple de
bună practică în
dezvoltarea
competențelor socioemoționale la
preșcolari“ –ISSN
2501-6660, 190 buc
CD-uri;
2. Lucrarile
Simpozionului
National ,,STOP
Bulling-ului – Spune
Nu intimidării“ ISSN
2501-6008, 50 buc
CD-uri.

3. Ghidul pentru
educatoare ,,Cu
mișcare te faci mare”,
35 exemplare
inscriptionat pe CD, 1
exemplar în format
letric, Coordonatori
Dina Pripon, Delia
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Socaciu, Danko
Anisca, Magda Hideg;

7. Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul
preuniversitar
a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.
-

Lansare de carte și expoziție de pictură Longin Popescu (decembrie 2016), la Centrul
de Cultură Urbană Cluj-Napoca

-

Lansări de carte la Ziua Mondială a Bibliotecilor Școlare, desfășurată la Biblioteca
Județeană ,,Octavian Goga“ (octombrie 2016)

-

Expoziția ,,Icoane pe sticlă în Transilvania“ desfășurată la Biblioteca Județeană
,,Octavian Goga“ (octombrie 2016)
b) activităţi desfăşurate în cluburi/ cenacluri/ coruri/ alte formaţii

-

Acțiune de voluntariat la Centrul de Îngrijiri Paleative ,,Sfântul Nectarie“ din Clujnapoca (decembrie 2016)
8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Denumirea programului
Proiect Erasmus +
“Empowering Spatial
Thinking Of Students
With Visual
Impairment”

Parteneri
Din ţară
Liceul Special pentru
Deficienti de Vedere
Cluj-Napoca, Romania

Forma de finalizare
internaţionali
1. National
Technical
University Of
Athens Greece
2. Institut National
De Recherche en
Informatique et en
Automatique,
France
3. Intrasoft
International SA,
Luxembourg

Reuniunea de Proiect – The
Viste inclusive educational
framework
First transnational meeting
13-14 octombrie 2016, Athens
Greece
Workshop „Dezvoltarea
gândirii spaţiale la elevii cu
deficienţă de vedere”, 2
grupe, 36 participanți, 25-27
ianuarie 2017
5 scenarii didactice

4. Casa Corpului
Didactic Cluj,
Romania
5. Eidiko Dimotiko
Sxolio Tiflon
Kallitheas, Greece
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Educatie timpurie
incluziva – program de
formare acreditat
Comunicare şi
leadership – program de
formare acreditat
Predarea inovativa a
limbii romane in
societatea cunoasterii –
program de formare
acreditat
Trepte spre performanta
in cariera didactica
– program de formare
acreditat
Managementul calității
și performanța
educațională în sistemul
de învățământ
preuniversitar - program
de formare acreditat
Management
educational si dezvoltare
profesionala - program
de formare acreditat
Managementul
activităților educative program de formare
acreditat
Educație psihomotrică și
experiențială pentru
învățământul preșcolar și
primar - program de
formare acreditat
Profesionalism si
performanta in
management - schimb de
experienta profesionala
– program de formare
avizat MEN
Limba engleză pentru
începători şi nivel mediu
– program de formare
avizat MEN
Utilizarea resurselor
tehnologice mobile în
procesul instructiveducativ la orele de
limbi modern – program
de formare avizat MEN

Grădinița cu PP
”Degetica”
Grădinița cu PP
”Rază de soare”
Colegiul Tehnic Turda

Derularea programului
Educatie timpurie incluziva

Grup Scolar Samus
Cluj Napoca

Derularea programului
Predarea inovativa a limbii
romane in societatea
cunoasterii

ARINI

Derularea programului
Trepte spre performanta in
cariera didactica

Liceul tehnologic
,,Vlădeasa“, Huedin

Derularea programului
Managementul calității și
performanța educațională în
sistemul de învățământ
preuniversitar

Centrul National de
Training
EDUEXPERT

Derularea programului
Management educational si
dezvoltare profesionala

Palatul Copiilor
Bistrita

Derularea programului
Managementul activităților
educative

Grădinița cu Program
Prelungit ”Lumea
Piticilor” Dej

Derularea programului
Educație psihomotrică și
experiențială pentru
învățământul preșcolar și
primar
Derularea programului
Profesionalism si performanta
in management - schimb de
experienta profesionala

Inspectoratul Scolar
Judetean Cluj

Derularea programului
Comunicare şi leadership

Liceul Tehnologic
Special „SAMUS”,
Cluj-Napoca

Derularea programului
Limba engleză pentru
începători şi nivel mediu

Şcoala Gimnazială
Internaţională
SPECTRUM

Derularea programului
Utilizarea resurselor
tehnologice mobile în
procesul instructiv-educativ la
orele de limbi moderne
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Abordarea
psihopedagogică a
copiilor cu dificultăți de
învățare – program de
formare avizat MEN
Şcoala de vară „Icoane
pe sticlă în
Transilvania” –
program de formare
avizat MEN
Școala antistres–
program de formare
avizat MEN
Prevenirea consumului
de droguri -– program de
formare avizat MEN

Fundația Diakonia

Derularea programului
Abordarea psihopedagogică a
copiilor cu dificultăți de
învățare

Palatul Copiilor

Derularea programului
Şcoala de vară „Icoane pe
sticlă în
Transilvania”
Derularea programului
Școala antistres

Centrul de Prevenire ,
Evaluare și Consiliere
Antidrog Cluj

Derularea programului
Prevenirea consumului de
droguri

Școala Gimnazială
Specială Dej
Liceul Tehnologic
Special SAMUS, ClujNapoca
Aplicatii GOOGLE -–
program de formare
avizat MEN
Intercunoastere si
cresterea coeziunii
grupului -– program de
formare avizat MEN
Managementul
operational al
activitatilor educative
scolare, extrascolare si
extracurriculare in
unitatea de invatamant – program de formare
avizat MEN
Convenţii literare în
literatura română pentru
copii -– program de
formare avizat MEN
Literatură și cinema.
Perspective intermediale
-– program de formare
avizat MEN
Elaborarea unui CDȘ în
învățământul preșcolar Activitate metodică

Liceul Tehnologic
"Constantin Brancusi",
Dej
Liceul de Informatica
"Tiberiu Popoviciu"

Derularea programului
Aplicatii GOOGLE

Colegiul Tehnic
Energetic, ClujNapoca

Derularea programului
Managementul operational al
activitatilor educative scolare,
extrascolare si
extracurriculare in unitatea de
invatamant

Colegiul Tehnic
Anghel Saligny, ClujNapoca

Derularea programului
Convenţii literare în literatura
română pentru copii

Derularea programului
Intercunoastere si cresterea
coeziunii grupului

Derularea programului
Literatură și cinema.
Perspective intermediale
Grădinița cu Program
Prelungit ”Căsuța
Fermecată” Gherla

Derulare activitate
Elaborarea unui CDȘ în
învățământul preșcolar
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Managementul
proiectelor inițiate de
pedagogii școlari
Activitate metodică
Părintele, partenerul de
lecții al elevului Activitate metodică
Crearea unor
materialeinteractive
pentru ora de religie,
utilizând instrumente
TIC - Activitate
metodică
Rolul corpului în
interacțiunea cu
instrumental muzical Activitate metodică
Eficientizarea actului
instructiv-educativ
pentru identificarea
elevilor cu potențial biomotric din mediul rural Activitate metodică
Mediatorul școlar în
sprijinul comunității Activitate metodică
Perspective de abordare
educaţională a elevilor
cu CES - Activitate
metodică
Integrarea activităţilor
practice și experimentale
în activitatea
laborantului/tehnicianulu
i școlar - Activitate
metodică
Specificul predării la
clasele simultane Activitate metodică
Forumul educational
Magister – activitate
științifică
Simpozionul
Preuniversitaria –
activitate științifică
Interdisciplinaritate în
studiul științelor exacte
– activitate științifică
Să păstrăm un mediu
sănătos” ediția a IV a,

Liceul Tehnologic
"Alexandru Borza",
Cluj-Napoca

Derulare activitate
Managementul proiectelor
inițiate de pedagogii școlari

Liceul theoretic ,,O.
Ghibu“, Cluj-Napoca

Derulare activitate
Părintele, partenerul de lecții
al elevului
Derulare activitate
Crearea unor
materialeinteractive pentru
ora de religie, utilizând
instrumente TIC

Colegiul de Muzică
Sigismund Toduță,
Cluj-Napoca

Derulare activitate
Rolul corpului în interacțiunea
cu instrumental muzical

Liceul Tehnologic
”Ștefan Pascu”
Apahida

Colegiul Economic
”Iulian Pop” ClujNapoca
Şcoala Gimnazială
"Mihai Viteazul"
Câmpia - Turzii
Colegiul Tehnic
Raluca Ripan , ClujNapoca

Școala Gimnazială
Frata
Comisia Națională a
României pentru
UNESCO
ISJ Cluj
Liceul Special pentru
Deficienti de Vedere
Cluj-Napoca
Colegiul Tehnic ,,Ana
Aslan“, Cluj-Napoca
ISJ Cluj

Derulare activitate
Eficientizarea actului
instructiv-educativ pentru
identificarea elevilor cu
potențial bio-motric din
mediul rural
Derulare activitate
Mediatorul școlar în sprijinul
comunității
Derulare activitate
Perspective de abordare
educaţională a elevilor cu
CES
Derulare activitate
Integrarea activităţilor
practice și experimentale
în activitatea
laborantului/tehnicianului
școlar
Derulare activitate
Specificul predării la clasele
simultane
Derulare activitate
Forumul educational Magister

Derulare activitate
Simpozionul Preuniversitaria
Derulare activitate
Interdisciplinaritate în studiul
științelor exacte
Derulare activitate
Să păstrăm un mediu sănătos”
ediția a IV a, 2017
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2017 – activitate
științifică

Universitatea BabeșBolyai - Facultatea de
Știința și Ingineria
Mediului , ClujNapoca
Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”,
Cluj-Napoca

Concursul Naţional de
Creativitate Didactică în
domeniul materialelor
auxiliare destinate
educaţiei pentru
drepturile omului,
democraţie şi o cultură a
păcii, Ediţia a VIII-a. –
activitate culturală
Expoziţie "Ziua
drepturilor omului e şi
ziua mea!" – activitate
culturală
Expoziţie şi workshop
„Icoane pe sticlă în
Transilvania” –
activitate culturală
Ziua mondială a
bibliotecilor școlare –
activitate culturală
Teatru de papusi dimensiune ludica si
culturala – activitate
culturală
Festivalul lecturii de
plăcere eu citesc! tu...
mai citeşti? – activitate
culturală

Școala Gimnazială
,,Gh. Șincai”, Florești
Institutul Român
pentru Drepturile
Omului Bucureşti

Derulare activitate
Concursul Naţional de
Creativitate Didactică în
domeniul materialelor
auxiliare destinate educaţiei
pentru drepturile omului,
democraţie şi o cultură a
păcii, Ediţia a VIII-a.

Centrul Regional de
Resurse pentru
Educaţie Civică

Derulare activitate
Expoziţie "Ziua drepturilor
omului e şi ziua mea!"

Biblioteca Judeţeană
”Octavian Goga”,
Cluj-Napoca

Derulare activitate
Expoziţie şi workshop
„Icoane pe sticlă în
Transilvania”
Ziua mondială a bibliotecilor
școlare

Palatul Copiilor Cluj

Derulare activitate
Teatru de papusi - dimensiune
ludica si culturala

Biblioteca Centrală
Universitară

Derulare activitate
Festivalul lecturii de plăcere
eu citesc! tu... mai citeşti?

ISJ Cluj
Liceul Teoretic ,,M.
Eminescu , ClujNapoca
ISJ Cluj

Simpozionul
Interjudetean "Auxiliare
curriculare, portofolii si Universitatea Babeșproiecte ale elevilor", Bolyai
editia a XII-a
Universitatea Tehnică

Derulare activitate
Simpozionul Interjudetean
"Auxiliare curriculare,
portofolii si proiecte ale
elevilor", editia a XII-a

Universitatea de
Științe Agricole și
Medicină Veterinară
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Liceul Tehnologc
,,Alexandru
Borza“,Cluj-Napoca
în CCD Sibiu

Concursul CDIdei
cărți
Concursul online Ce voi
deveni? Cum am
devenit?
Utilizarea platformei
Logopedia- instrument
digital educațional
pentru dezvoltarea
limbajului – activitate
destinată educației
adulților
Total programme : 45

Centrul Judetean de
Resurse si de Asistenta
Educationala
Organizația Salvați
Copiii România

Derulare activitate
Concursul CDIdei în cărți
Derulare activitate
Concursul online Ce voi
deveni? Cum am devenit?
Derulare activitate
Utilizarea platformei
Logopedia- instrument digital
educațional pentru
dezvoltarea limbajului

9. Marketing educaţional ( publicitate/ diseminare)

a) activităţi de mediatizare şi promovare instituțională;
 Promovarea Ofertei de programe şi activităţi de formare continuă: întălniri cu acţiuni de
promovare directă către directorii, directorii adjuncți și responsabilii cu formarea
continuă din unitățile de învățământ;


Promovare Ofertei de formare în cadrul activităţilor metodice şi culturale derulate de
Casa Corpului Didactic Cluj;



Promovarea Ofertei de formare continuă la toate întâlnirile din judeţ, inclusiv în
activitățile lunare din filiale;





Blogurile:
-

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/ ,

-

http://ccd-cj.blogspot.ro/ ,

Pereți de afișaj Padlet:
-

https://padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea1Cemafaccandvoifimare2
017

-

https://padlet.com/casacorpuluididacticcluj/Sectiunea2Progresulincarieradidact
ica2017



Site-ul Casei Corpului Didactic Cluj http://www.ccdcluj.ro/;
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Informarea personalului din învăţământul preuniversitar referitor la oportunităţile de
formare: publicarea pe pagina web a CCD Cluj a anunţurilor referitoare la fiecare
program de formare;



Prezentarea CCD Cluj la reuniunea de proiect din Atena, organizată în cadrul
proiectului „Erasmus + ,,Empowering Spatial Thinking of Students with Visual
Impairment” - VISTE, 2016-1-EL01-KA201-023731 (finanțare externă);



Comunicarea cu mass-media s-a realizat prin respectarea principiului transparenței și
accesului la informații de interes public. Astfel, au apărut informații privind:
participarea cadrelor didactice la activități de formare în anul școlar 2015-2016 în ziarul
Făclia; desfășurarea concursului național Să păstrăm un mediu sănătos, în Monitorul
de Cluj și pe http://news.ubbcluj.ro/event/concurs-national-sa-pastram-un-mediu-sanatos-editia-a-iv-a-5-mai-2017/

b) materiale informative realizate pentru promovarea imaginii instituţiei


Blogul institutional http://ccd-cj.blogspot.ro/ ;



Buletinul Informativ al CCD Cluj nr. 11 a fost elaborat în forma finală și publicat pe
site-ul instituției în august 2017, pentru informarea grupurilor interesate
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/BI_11_2017.pdf ;
Paginile padlet:



https://padlet.com/lung_dana0/concursccdclujsectiuneaI2016;
https://padlet.com/pripondina/concursccdclujsectiuneaII2016;


Anunţuri pe pagina web a instituției, la secţiunea Agenda activităţilor. Noutăţi pe pagina
principală şi la rubrica Informaţii de interes general;



Asigurarea fluxului informaţional pe canale electronice (cu grupurile ţintă: RDP/RFC,
bibliotecari, CDI, directori, informaticieni, secretare etc.) şi prin mass-media;



Prezentări PowerPoint realizate de profesorii metodişti ai CCD în cadrul evenimentelor
organizate;



Pliante cu oferta instituţiei; pliant de prezentare a Casei Corpului Didactic Cluj.

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
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NUMELE ŞI
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POPESCU

MIHAELA
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DANA LUNG

















BOCA ALINA





AN ŞCOLAR 2016-2017
Obtinerea titlului de doctor – susținerea tezei de doctorat
“Învăţământul superior militar românesc – de la tradiţie la era
digitala” – Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I”, București –
noiembrie 2016
Workshop “Creative Approaches to Teaching English” – Churchill
House School of English Language & British Council – noiembrie
2016
Expozitie – "Icoane pe sticlă în Transilvania "– octombrie 2016
Lansare de carte – Longin POPESCU, "Hannah", Editura Ecou
Transilvan, 2016, Cluj- Napoca – decembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? – 30 mai 2017
Activitate metodică “Evaluare formativă si sumativa la fizica pentru
ameliorarea calitatii pregatirii elevilor;
Programul avizat “Prevenirea consumului de droguri”;
Expoziţia “Icoane pe sticlă în Transilvania”;
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Programul de formare “Managementul calităţii si performanţă
educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar”, 15 credite
profesionale transferabile;
Activitate metodică cu metodiştii ISJ Cluj – decembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? 30 mai 2017
Simpozionul interjudețean “Auxiliare curriculare, portofolii și
proiecte ale elevilor”
Expoziţia "Icoane pe sticlă în Transilvania";
Activitate metodică -Evaluarea de calitate prin inspecţia şcolară;
Seminar „Nevoia unei baze de siguranţă în adolescenţă: o abordare
din perspectiva ataşamentului” Jude Cassidy, profesor de psihologie
la Universitatea din Maryland;
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Tabăra de Interpreţi în Limbaj Mimico - Gestual în cadrul proiectului
,,Dialog intercultural în lumea tăcerii”(25-27 noiembrie 2016);
Workshop “Creative Approaches to Teaching English”;
Activitate metodică:“Aspecte ale formării şi dezvoltării
competenţelor metacognitive la elevi”;
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Lansare de carte Longin Popescu “Hannah”(14 decembrie 2016)
Concurs Naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor
auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului
Conferinţa finală a proiectului “Parteneriate active pentru
incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”.
Activitate metodică cu metodiştii ISJ Cluj – decembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? 30 mai 2017
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Programul avizat “Prevenirea consumului de droguri”;
Lansare de carte Longin Popescu “Hannah”(14 decembrie 2016)
Expoziţia "Icoane pe sticlă în Transilvania";
Activitate metodică cu metodiştii ISJ Cluj – decembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit?- 30 mai 2017
Simpozionul interjudețean “Auxiliare curriculare, portofolii și
proiecte ale elevilor”
Expozitie – "Icoane pe sticlă în Transilvania "– octombrie 2016
Conferinţa Naţională "Centrul de documentare şi informare – vector
pentru reuşita şcolară şi profesională" – Sibiu, noiembrie 2016
Curs de formare SEAP – Cluj- Napoca, noiembrie 2016
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Program de formare "Prevenirea consumului de droguri "- noiembrie
2016
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Activitate metodică cu metodiştii ISJ Cluj – decembrie 2016
Lansare de carte – Longin POPESCU, "Hannah", Editura Ecou
Transilvan, 2016, Cluj- Napoca – decembrie 2016
Lansare de carte – Rodica PRODAN, prof. Colegiul Tehnic de
Comunicaţii” Augustin Maior”, Cluj- Napoca, „GAVRIL MOISA EFORTUL PROMETEIC ÎN ABISUL ONTOLOGIC", Editura
Napoca Nova, 2016, Cluj –Napoca, Daniela MARCU, prof. Şcoala
Gimnazială Panticeu, „ÎNTÂMPLĂRI CU ÎNGERI”, Editura Ecou
Transilvan, 2016, Cluj -Napoca, carte de poveşti pentru copii şi
pãrinţi, elev Fabian Ionuţ MARTIN, „ COPILUL ŞI POVESTEA”,
Editura Ecou Transilvan, 2016, Cluj- Napoca
decembrie 2016
Conferinţa finală a proiectului "Parteneriate active pentru incluziunea
şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale" – Bucuresti
ianuarie 2017
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? - 30 mai 2017
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Programul avizat “Prevenirea consumului de droguri”;
Expoziţia "Icoane pe sticlă în Transilvania";
Activitate metodică cu metodiştii ISJ Cluj – decembrie 2016
Participarea la programul de formare Trepte spre performanta, 15
CPT
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? - 30 mai 2017
Simpozionul interjudețean “Auxiliare curriculare, portofolii și
proiecte ale elevilor”
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Participare la programul de formare “Managementul calităţii şi
performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar”
Participare la programul de formare ”Management educaţional în
contextul descentralizării”
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11.




Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? - 30 mai 2017
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Expozitie – "Icoane pe sticlă în Transilvania "– octombrie 2016
Lansare de carte – Longin POPESCU, "Hannah", Editura Ecou
Transilvan, 2016, Cluj- Napoca – decembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? - 30 mai 2017
Participare la susținerea tezei de doctorat “Învăţământul superior
militar românesc – de la tradiţie la era digitală”;
Expozitie – "Icoane pe sticlă în Transilvania "– octombrie 2016
Lansare de carte – Longin POPESCU, "Hannah", Editura Ecou
Transilvan, 2016, Cluj- Napoca – decembrie 2016
Curs de formare SEAP – Cluj- Napoca, noiembrie 2016
Simpozionul Județean “Educație pentru un viitor mai bun” 31 mai
2017
Forumul Educațional MAGISTER 9 mai 2017
Simpozionul Național - Exemple de bună practică în dezvoltarea
competențelor socio-emoționale la preșcolari 25 mai 2017
Simpozionul Național STOP Bulling-ului – Spune Nu intimidării –
25 mai 2017
Simpozionul Preuniversitaria - 20 mai 2017
Concursul on line Ce voi devein? Cum am devenit? - 30 mai 2017
Simpozionul interjudețean “Auxiliare curriculare, portofolii și
proiecte ale elevilor”
Simpozionul Pruniversitaria - 20 mai 2017
Obținerea certificatului de atestare a cunoștințelor în domeniul
Sistemului European de Conturi

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

Suma încasată (Lei)

a) Proiecte/parteneriate

76.044 lei

b) Închirieri spaţii

0 lei

c) Multiplicare materiale

0 lei

d) Editare carte/reviste

326 lei

e) Alte servicii

30 lei

f) Cursuri cu plată (tema, grupul

109.873 lei

țintă)
TOTAL

186.273 lei

12. Acțiuni în justiție /procese sau plângeri penale care au vizat instituția Casa Corpului
Didactic sau/și conducerea acesteia în anul școlar 2016-2017:
Județ

-

Tema/motivul
acțiunii
justiție/plângerii
penale
-

Părțile
în implicate

-

Calitatea
procesuală
părților
-

Stadiul în
a care se află
acțiunea
-

Observații

-

Echipa de redactare
Coordonator:
Mihaela Popescu, director
Colectare şi prelucrare date:
Dina Maria Pripon, profesor metodist
Dana Liliana Lung, profesor metodist
Dana Zoe Mateescu, profesor metodist
Mihaela Ciobanu, informatician
Mariana Ene, administrator financiar
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