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Activităţi  
Mai 2011 

Zilele Casei Corpului 

Didatic Cluj 
Învăţarea  ştiinţelor prin 

investigaţie–workshop 

 

Programe de formare 

Şcoala - şansa fiecăruia 

Dezvoltarea 

competenţelor  

comportamentale în 

domeniul educaţiei 

părinţilor 

Dezvoltarea valorilor 

comportamentale 

împotriva violenţei 

Competenţe integrate 

pentru societatea 

cunoaşterii 

Consiliere şi dezvoltare 

profesională 

Abordări inovative în 

didactica disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii 

 

Iunie 2011 
Programe de formare 

Activitatea metodică cu 

responsabilii cu formarea 

continuă 

Predarea ştiinţelor prin 

activităţi informale 

Evaluarea activităţilor 

didactice prin inspecţia 

şcolară 

Competenţe integrate 

pentru societatea 

cunoaşterii 

Consiliere şi dezvoltare 

profesională 

Abordări inovative în 

didactica disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii 

 

Iulie 2011 
Programe de formare 

Competenţe integrate 

pentru societatea 

cunoaşterii 

Consiliere şi dezvoltare 

profesională 

Abordări inovative în 

didactica disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii 

 

Casa corpului didactic este unitate conexă din 

învăţământul preuniversitar a Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, centru de resurse 

şi asistenţă educaţională şi managerială pentru 

cadrele didactice şi didactice auxiliare şi se poate 

acredita ca furnizor de formare continuă  (în baza 

prevederilor art. 99 alin. (1) şi art. 244 alin. (4) din 

Legea educaţiei naţionale. 

Zilele Casei Corpului Didatic Cluj  
Casa Corpului Didactic Cluj organizează, în perioada 19 – 23 mai 2011, sub egida Zilele Casei 

Corpului Didactic  Cluj activităţi de informare, documentare şi formare continuă: 

  19 -23 mai 2011  

Casa Corpului Didactic Cluj – centru de resurse pentru inovare, dezvoltare profesională şi personală 

– lansarea buletinului informativ nr.4/ 2011 şi prezentări la standuri expoziţionale   

Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în centrele de documentare şi informare - expoziţie 

  19 mai 2011, orele 1500 – 1730     Video-copilul sau lipsa de identitate - workshop 

  20 -23 mai 2011                           Icoane pe sticlă - expoziţie 

  20 mai 2011, orele 1500 – 1800     Icoana pe sticlă în Transilvania – atelier de lucru 

  23 mai 2011, orele 1500 – 1800     Facilităţi ale aplicaţiilor online în educaţie – activitate metodică 

500 de cadre didactice din judeţul Cluj vor participa la Programul de formare 
continuă „Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii” - sesiunea 2, în 
cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/55336 

În data de 1 iulie 2011 debutează a doua sesiune a programului de formare acreditat ,,Competenţe 

integrate pentru societatea cunoaşterii” (25 de credite profesionale transferabile). 500 de cadre 

didactice vor participa la programul de formare care se derulează pe parcursul a 89 de ore. Locaţiile de 

formare din judeţul Cluj sunt: Grup Şcolar Material Rulant ,,Unirea” - Cluj-Napoca, Liceul 

Teoretic ,,Octavian Goga” - Huedin, Colegiul Naţional ,,Andrei Mureşanu” - Dej, Colegiul 

Naţional ,,Mihai Viteazul” - Turda şi Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu” - Cluj-Napoca.   

160 de cadre didactice din judeţele Cluj, Bihor, Sibiu şi Mureş vor participa la 

programul de formare continuă „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria 

curriculară Tehnologii” - sesiunea 1, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/58422  
25 mai 2011 este data de începere a primei sesiuni din cadrul programului de formare Abordări 

inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, acreditat cu 25 credite profesionale 

transferabile. Programul vizează dezvoltarea profesională pe orizontală în cadrul ariei curriculare 

Tehnologii şi proiectarea curriculumului opţional, în vederea adaptării acestuia la tehnologia secolului 

XXI. Se vor forma comunităţi virtuale educaţionale care vor asigura un cadru instruirea şi colaborarea 

cadrelor didactice. 

Strategie 

Science Center To Go 
http://www.sctg.eu/ 

Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii 

Programul Sectorial „Dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor 

inovatoare bazate pe TIC în învăţarea pe tot parcursul vieţii”- Proiecte multilaterale 
 

În cadrul proiectului Science Center To Go, derulat în perioada ianuarie 2010– decembrie 2011, în 

parteneriat cu instituţii din şase ţări europene, Casa Corpului Didactic Cluj a organizat activităţi 

inovative în predarea ştiinţelor, în care au fost implicaţi profesori de fizică şi elevi din învăţământul 

secundar inferior şi superior.  

S-au derulat activităţi de formare continuă cu 45 de profesori: programul de formare „Scenarii 

interactive în predarea ştiinţelor” şi activitatea ştiinţifică „Exemple de bună practică în predarea 

ştiinţelor”.  

De asemenea, sistemul inovativ  SCeTGo a fost pilotat, în două etape, în 21 de unităţi de învăţământ 

din judeţul Cluj, la care au participat 615 elevi. 

Inovaţia în cadrul acestui proiect constă în organizarea de  

activităţi formale şi informale în care elevii au oportunitatea de  

a experimenta fenomene fizice cu ajutorul unor miniaturi şi a unui  

soft care permite „vizualizarea invizibilului”.  

Profesorii vor putea utiliza un  ghid de bune practici bazat pe  

un cadru pedagogic inovativ, care pune în evidenţă importanţa  

investigării şi experimentării şi care va cuprinde un set de scenarii  

de învăţare pentru aria curriculară „Ştiinţe”. 

Casa Corpului Didactic Cluj se defineşte ca organizaţie care valorifică  potenţialul angajaţilor, al 

colaboratorilor şi al partenerilor pentru a fi un mediu orientat către învăţarea permanentă, prin 

dinamizarea mecanismelor care asigură calitatea procesului educaţional la nivel preuniversitar. 

Strategia asumată are în vedere formarea competenţelor cheie în societatea cunoaşterii, informarea 

şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul stimulării şi valorificării creativităţii profesionale. 

Direcţiile strategice de  acţiune ale Casei Corpului Didactic Cluj vizează creşterea calităţii procesului 

educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă,  prin urmărirea  impactului formării 

continue şi prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate. 

În scopul creşterii competitivităţii resurselor umane din învăţământul preuniversitar clujean, Casa 

Corpului Didactic Cluj derulează 12 programe de formare continuă acreditate, în calitate de furnizor, şi 

5 programe, în parteneriat cu alţi furnizori de formare, cu un total de 310 credite profesionale 

transferabile,  în următoarele domenii: management educaţional, TIC, educaţie incluzivă, consiliere şi 

dezvoltare profesională, didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii, competenţe integrate, 

didactica lecturii, centre de documentare şi informare. 

Prin dezvoltarea parteneriatelor educaţionale s-a obţinut finanţarea şi derularea a 9 proiecte la nivel 

judeţean, interregional şi european care au ca scop formarea de competenţe pentru implementarea  

inovaţiei în educaţie şi crearea de resurse educaţionale. 

 
 

Management cultural în centrele de documentare şi informare 
http://ccdcluj.ro/proiecte_ro_files/site_proiectul%20MCDI/MCDI-2009.pdf 

Proiectul „Management cultural în centrele de documentare şi informare” s-a derulat în perioada 

iunie-septembrie 2009, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional (Contract nr. 

42/22.06.2009). Obiectivul general al proiectului a fost întărirea capacităţii organizaţionale pe 

domeniul managementului cultural pentru 24 de şcoli din judeţul Cluj în care funcţionează centre de 

documentare şi informare (CDI), prin activităţi de informare şi consiliere  

a 48 de responsabili CDI şi directori de unităţi şcolare. Casa Corpului  

Didactic Cluj a coordonat acest proiect, iar partenerii au fost patru  

instituţii de învăţământ din judeţul Cluj în care funcţionează CDI:  

Şcoala „Mihai Vodă” – comuna Mihai Viteazu, Şcoala cu clasele I-VIII 

 Borşa, Şcoala cu clasele I-VIII „Pavel Dan”  - comuna Tritenii de Jos,  

Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele.  

Rezultatele proiectului au constat în 23 de lucrări de cercetare pe  

tema patrimoniului cultural local, realizate de elevi şi profesori în  

cadrul centrelor de documentare şi informare, 10 dintre acestea fiind  

selectate pentru a fi prezentate la Festivalul „Moşteniri culturale” care  

s-a desfăşurat în Sala Mare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.  

Un alt rezultat notabil este ghidul „Management cultural în centrele de documentare şi informare” 

elaborat de echipa de implementare a proiectului, publicaţie care a fost inclusă în Programa pentru 

definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice pentru profesori documentarişti, conform 

Adresei OMECTS nr. 4461/ 12.07.2010. 

Dezvoltare profesională  
 

Editura Casei Corpului Didactic Cluj 
Editura Casei Corpului Didactic Cluj vine în sprijinul cadrelor didactice care doresc să publice 

lucrări în domeniul educaţiei, în vederea valorificării exemplelor de bună practică din domeniul 

învăţământului preuniversitar. 

  Principalele servicii oferite de editură sunt: publicarea de lucrări 

 ale cadrelor didactice şi ale autorilor din domeniul educaţiei, tipărirea de 

 reviste, diplome, articole publicitare, publicaţii în  format electronic.  

 Pentru mai multe detalii cu privire la modul de publicare a unei lucrări în  

cadrul editurii Casei Corpului Didactic Cluj, accesaţi site-ul http://www.ccdcluj.ro/, secţiunea Editura. 

Autori de carte clujeni 
Casa Corpului Didactic Cluj desfăşoară, începând din anul 2007, o campanie de promovare a 

cadrelor didactice - autori de carte - din judeţul Cluj. Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj a 

realizat o bază de date care cuprinde cadrele didactice, autori/ coautori de carte.  Pentru a fi înscrişi în 

această bază de date, accesibilă online pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj, www.ccdcluj.ro, 

secţiunea Biblioteca, puteţi să contactaţi biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj - persoana de contact 

Roxana Prigoană  (telefon 0264-593945, email bibliotecar.prigoanaroxana@yahoo.com).  
La sediul bibliotecii Casei Corpului Didactic Cluj există o expoziţie permanentă cu exemplare 

publicate de autorii clujeni.  

Vă aşteptăm cu drag să vă faceţi cunoscute creaţiile prin acţiunea organizată de biblioteca Casei 

Corpului Didactic Cluj.  

Expoziţia online de carte didactică şi metodică  

din bibliografia pentru examenele cadrelor didactice 
Cu ocazia Zilei mondiale a bibliotecilor şcolare din 2010, a fost lansată expoziţia online de carte 

didactică care cuprinde o bibliografie selectivă pentru examenele de definitivat şi grade didactice, 

accesibilă la adresa  http://www.ccdcluj.ro/biblioteca_ro_files/EXPOZITIE%20ONLINE.pdf.  

Aceste publicaţii, precum şi altele din domeniu didactic, metodic, ştiinţific, pot fi împrumutate de 

la bibliotecă în timpul programului cu publicul, miercuri (orele 8-12) şi vineri (orele 12– 16). 

Formare continuă 

Din Oferta de formare pentru anul şcolar 2010 - 2011 au fost organizate până în prezent 19 

programe de formare continuă, la care au participat 503 cadre didactice, şi 28 activităţi metodice, 

ştiinţifice, culturale, schimburi de experienţă, conferinţe, dezbateri, concursuri, pentru un număr de 

3410 de persoane. Sindicatul Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean s-a implicat, în acest an 

şcolar, în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin susţinerea financiară a formării continue 

pentru 44 de membri de sindicat, participanţi la 2 programe acreditate.  

Simpozionul ,,Preuniversitaria” a ajuns în acest an la ediţia a XXIII-a şi s-a organizat în filiala 

Colegiul Tehnic Energetic, continuând astfel tradiţia unui schimb de idei şi de experienţe didactice. 

Au conferenţiat prof.univ.dr. Adrian Opre, de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, prof.dr. Petru Iluţ, de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, Facultatea 

de Sociologie şi Asistenţă Socială, prof. Valentin Cuibus, director Palatul Copiilor Cluj  şi prof.dr. 

Adriana Iacob, inspector proiecte educaţionale la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. La simpozion au 

participat  89 de cadre didactice ale căror lucrări au fost publicate pe CD, cu ISSN 1842-7618, iar cele 

cu grad mare de relevanţă în domeniul didactic au fost publicate şi în revista online a Casei Corpului 

Didactic Cluj, http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/index.html .  

În luna mai 2011 sunt în derulare următoarele programe de formare continuă: Şcoala - şansa 

fiecăruia, Dezvoltarea competenţelor  comportamentale în domeniul educaţiei părinţilor, Dezvoltarea 

valorilor comportamentale împotriva violenţei şi activităţi metodice cu cadre didactice, bibliotecari şi 

responsabili CDI din învăţământul preuniversitar clujean.  

În luna iunie se vor desfăşura următoarele activităţi: programul de formare acreditat Evaluarea 

activităţilor didactice prin inspecţia şcolară,  activitatea metodică Managementul formării continue  

pentru responsabilii cu formarea continuă, prezentarea de bune practici a cursanţilor programului de 

formare Proiectul Cetăţeanul, workshop-ul Predarea ştiinţelor prin activităţi informale. 

 

Centrul Regional de Resurse pentru Educaţie Civică (CRREC) 
 

Centrul se adresează profesorilor, elevilor, părinţilor şi altor membri ai comunităţii din 

judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş şi Sălaj. 

 

 Activităţile organizate de CRREC urmăresc realizarea următoarelor obiective:  

creşterea gradului de participare a cadrelor didactice şi a elevilor la viaţa socială prin implicarea în 

viaţa comunităţii şi asumarea cetăţeniei active. 

implicarea elevilor în proiecte de muncă în folosul comunităţii 

iniţierea profesorilor şi elevilor în mecanismul realizării de politici publice la nivel local prin 

utilizarea metodologiei „Proiectul Cetăţeanul”  

utilizarea cunoştinţelor specifice educaţiei civice în scopul formării de atitudini, valori, deprinderi 

şi comportamente civice 

organizarea de evenimente locale, naţionale şi internaţionale cu impact educativ în comunitate  

oferirea de resurse informaţionale pentru profesori, elevi şi alţi membri ai comunităţii 

iniţierea de  proiecte şi programe în scopul dezvoltării comunităţilor şcolare şi locale 
 

Activitatea CRREC  a fost orientată spre îndeplinirea  acestor obiective prin colaborarea cu alte 

instituţii, centre culturale şi ONG-uri.  

În acest sens, în perioada 2007 – 2011, au fost organizate de către CRREC 5 conferinţe, 8 

dezbateri, 4  prezentări publice ale activităţilor realizate de către elevii judeţului Cluj în Proiectul 

Cetăţeanul,  2 workshop – uri, 3 activităţi de caritate şi voluntariat, 10 expoziţii, 8 donaţii de carte. 

FUNecole – Curriculum inovativ pentru învăţământul primar 
http://www.funecole.com 

 Inspire ICT - Inspiring Professional Lifelong Excellence in ICT Teacher Development este un 

proiect european derulat în perioada 2008– 2010, în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul 

Vieţii (Leonardo Da Vinci– Transfer of Innovation–2008). Casa Corpului Didactic a fost partener 

alături de instituţii din Cipru, Grecia şi Estonia. 

Principalul obiectiv al proiectului este utilizarea, în lecţii inovative, a platformei de învăţare FUN-

ecole, prin care copilul îşi dezvoltă moduri diverse de a gândi, atitudinea pozitivă faţă de schimbările 

din viaţă, precum şi deprinderile de utilizare a computerului.  
Curriculum– ul şi platforma  favorizează dezvoltarea caracterului 

 elevilor şi cultivarea valorilor fundamentale precum respectul,  

responsabilitatea, corectitudinea, integritatea, cinstea, dragostea.    

În urma implementării proiectului, pilotat în România în 5 şcoli  

din judeţul Cluj, s-au obţinut următoarele rezultate: un curriculum  

care integrează TIC în mod dinamic, portofoliul FUNecole pentru elevi 

 (anul verde – Pas cu pas – volumul 1, 2, 3), practici educaţionale de  

dezvoltare a caracterului, un model pedagogic pentru învăţarea în epoca 

 digitală şi, nu în ultimul rând, comunitatea FUNecole. 
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Director 

Dorina Kudor, 0733– 661200, dkudor@ccdcluj.ro 
 

Profesori metodişti 

Felicia Szabo, şef compartiment Resurse, Informare, Documentare, Consultanţă, 0733– 661202, 

fszabo@ccdcluj.ro 

Meda Florian, 0733– 661203, mflorian@ccdcluj.ro 

Ileana Iepure, coordonator Centru Regional de Resurse pentru Educaţie Civică, 0733– 661205, 

iiepure@ccdcluj.ro 

Daniela Ilea, 0733– 661207, dilea@ccdcluj.ro 

Dana Mateescu, 0733– 661210, dmateescu@ccdcluj.ro 

Alina Petri, coord. Compartiment Biblioteca, 0733– 661204, apetri@ccdcluj.ro 
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Bibliotecar 
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Imagine 

Inovaţie 
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Kicking  Life  into Classroom 
http://www.klic-project.eu/  

Proiectul Kicking  Life  into Classroom (KLiC), proiect  multilateral  finanţat prin Programul de 

Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, derulat de Casa Corpului Didactic Cluj pe perioada ianuarie 2010-

decembrie 2011, aduce în activitatea didactică a profesorilor de fizică, o nouă tehnologie, un sistem 

digital avansat, bazat pe senzori de colectare a datelor.  

Prin proiect se doreşte transformarea sălii de clasă într-un laborator experimental şi, în acelaşi timp, 

consolidarea abordărilor interdisciplinare în învăţarea ştiinţelor. În acest cadru, în luna noiembrie 2010, 

au fost formaţi 27 profesori de fizică în vederea utilizării sistemului de senzori. Profesorii au testat 

sistemul, au aplicat în activitatea lor 18 scenarii create de specialişti, au dat exemple de noi abordări 

didactice la clasă.  

Tehnologia promovată a fost utilizată, prin activitatea de pilotare, în 13 unităţi de învăţământ 

clujene, iar 15 cadre didactice şi 365 elevi au integrat sistemul de  

senzori în demersul didactic, punctând astfel rolul acestuia în învăţarea  

unor conţinuturi la fizică.  Proiectul a fost promovat, de asemenea, în  

diverse medii educaţionale, prin diseminările realizate la reuniuni 

 ştiinţifice precum: Simpozionul Preuniversitaria Festivalul Ştiinţei,  

Săptămâna Ştiinţei şi Tehnologiei, Paşi pe urmele lui Edison,  

workshop-uri organizate de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca etc. 

Rezultatul principal al proiectului KLiC va fi un ghid didactic, care  

va cuprinde o serie de scenarii de învăţare, aplicate în medii formale  

şi informale, utilizând sistemul digital InLOT.  

Centrul Regional de Formare a Personalului Din Învăţământul Preuniversitar Cluj  

(CRFP CLUJ) 

Centrul Regional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Cluj a fost înfiinţat 

prin Hotărârea Guvernului Nr. 2191 din 30.11.2004 pentru a asigura consultanţă furnizorilor de 

formare din judeţele Cluj, Bistriţa Năsăud şi Maramureş în vederea acreditării şi derulării programelor 

de formare continuă ce se adresează personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În prezent, 

activitatea Centrului Regional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar Cluj  (CRFP) 

este coordonată de către Casa Corpului Didactic Cluj. 

CRFP are ca obiective principale promovarea politicilor din domeniul formării continue a 

personalului didactic şi asigurarea calităţii programelor de formare continuă acreditate. În scopul 

realizării acestor deziderate, s-au desfăşurat activităţi de formare şi informare a cadrelor didactice cu 

privire la generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile în sistemul de formare continuă. 

S-au organizat focus-group-uri, interviuri, au fost aplicate chestionare pentru realizarea analizei 

ocupaţionale în vederea revizuirii standardelor pentru cadre didactice şi personalul didactic auxiliar. 

La ora actuală se realizează analiza nevoilor de formare care să reflecte atât necesarul cât şi 

modalităţile de formare continuă agreate de cadrele didactice la nivel judeţean. Analiza are la bază  

metode cantitative şi calitative de sondare a opiniei cadrelor didactice şi de interpretare a datelor 

obţinute. 

Concluziile desprinse vor constitui repere în proiectarea programelor de formare acreditate, în  

armonizarea ofertei programelor de formare continuă cu necesarul de formare la nivel judeţean. În 

acest mod, oferta de programe va veni în sprijinul formării personalului de conducere, de îndrumare şi 

control, a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar din judeţ, în concordanţă cu interesele şi 

nevoile individuale de dezvoltare personală, în vederea acumulării de credite profesionale transferabile.  

Activităţi 
mai - iulie 2011 

 

160 de cadre didactice din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Mureş şi Sibiu vor 
beneficia de formare continuă prin programul „Consiliere şi dezvoltare 
profesională” - sesiunea 1, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/56116    

Data de 28 mai marchează debutul programului de formare Consiliere şi dezvoltare profesională, 

acreditat cu 25 credite profesionale transferabile. Programul vine în sprijinul cadrelor didactice în ceea 

ce priveşte abordarea cu succes a concursurilor de titularizare, a examenelor de definitivare în 

învăţământ şi de obţinere a gradelor didactice. Formarea competenţelor în domeniile psiho-pedagogiei, 

comunicării profesionale şi utilizării resurselor digitale, precum şi instruirea personalizată vizează 

reuşita participanţilor în cariera didactică. 

http://www.ccdcluj.ro/
mailto:bibliotecar.prigoanaroxana@yahoo.com
http://www.ccdcluj.ro/biblioteca_ro_files/EXPOZITIE%20ONLINE.pdf
http://www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/index.html

