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CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 

 
 
 

 
MISIUNEA  
Casa Corpului Didactic promovează inovaţia şi mişcarea pentru reformă şi asigură cadrul pentru dezvoltarea 
personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar (Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Casei Corpului Didactic, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4897 din 
31.10.2001). 
Casa Corpului Didactic Cluj promovează programe care susţin învăţarea şi perfecţionarea de-a lungul întregii 
vieţi, în sprijinul asigurării calităţii în educaţie.  
 

VIZIUNEA  
Casa Corpului Didactic Cluj este un centru activ de resurse orientat spre formarea 
şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor sistemului de învăţământ 
preuniversitar din judeţul Cluj. 

Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, Casa Corpului Didactic 
Cluj se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului 
preuniversitar clujean în contextul european.  
 

Obiectivul principal îl constituie organizarea activităţilor de 
formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi 
cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar. Casa 
Corpului Didactic Cluj organizează simpozioane, conferinţe, 
întâlniri de lucru, programe cultural-educative cu participanţi din 

ţară şi din străinătate, constituindu-se într-un spaţiu real al schimbului de idei, al 
informării şi al inovaţiei în domeniul educativ.  
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Casa Corpului Didactic Cluj  are 
15 angajaţi:   

    1 director,  
     6 profesori metodişti,  
     6 personal didactic auxiliar şi  
     2 personal nedidactic.  

Conform Proiectului de dezvoltare instituţională al Casei Corpului Didactic Cluj pentru perioada 2006 – 2010, 
ţintele strategice stabilite sunt: 
• transformarea Casei Corpului Didactic Cluj într-un centru modern şi activ de promovare a reformei şi a 

inovaţiei în învăţământul clujean 
• creşterea calităţii actului educaţional prin ofertarea de programe de formare adecvate 
• diversificarea activităţii Casei Corpului Didactic Cluj prin extinderea colaborării cu parteneri interni şi 

externi 
• eficientizarea activităţii Casei Corpului Didactic Cluj prin dezvoltarea resurselor umane, financiare şi 

materiale 
Printre realizările Casei Corpului Didactic Cluj, în perioada 2006 – 2009, se numără: 

1. acreditarea a 9 programe de formare continuă 
2. implementarea a 2 proiecte, cu finanţare naţională şi europeană 
3. mutarea sediului într-un spaţiu nou, cu dotări adecvate specificului activităţii 
4. dotarea editurii cu echipamente performante 

      5. achiziţionarea unui microbuz. 
Considerăm, de asemenea, o realizarea importantă şi numărul de participanţi la programele de formare derulate, aşa 
cum arată graficele de mai jos.  
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Prof. Dorina Kudor, director – Casa Corpului Didactic Cluj 

dkudor@ccdcluj.ro 

Funcţiile Casei Corpului Didactic sunt: 
a) organizator de programe de formare continuă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar; 
b) centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea continuă a personalului didactic şi a managerilor 
educaţionali; 
c) centru de informare – documentare şi consultanţa pentru personalul din învăţământul preuniversitar; 
d) centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale; 
e) editare şi difuzare de carte si publicaţii; 
f) consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională; 
g) centru metodologic pentru bibliotecarii si documentariştii din învăţământul preuniversitar; 
h) marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite (oferta de 
programe de formare continuă), promovarea şi furnizarea acestora; 
i) banca de date pentru resursele umane cu statut de formator în principalele domenii (curriculum, evaluare, 
management etc.), inspectori şcolari, responsabili cu formarea continuă, consultanţi şi experţi; 
j) centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber (excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi 
jubiliare pentru instituţii/ personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, ziua copilului etc, înfiinţarea 
unui club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii). 
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OFERTA DE PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DE FORMARE CONTINUĂ  
ANUL ŞCOLAR 2009-2010    

Oferta de programe şi activităţi de formare continuă pentru anul şcolar 2009 - 2010 cuprinde o gamă generoasă de programe şi 
activităţi de formare continuă, adaptată nevoilor grupurilor ţintă din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj. În fiecare an,  
oferta de formare în detaliu este publicată pe site-ul CCD Cluj,  http://www.ccdcluj.ro.                   

1. Comunicare şi leadership - 25 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.58/ 15.05.2007 (coord. Alina Petri) 
2. Democraţie participativă - Proiectul Cetăţeanul - 25 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.66/ 28.05.2008 (coord. 
Ileana Iepure) 
3. Educaţie antreprenorială şi leadership - 15 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr. 149/ 07.11.2007 
(coord. Ileana Iepure) 
4. Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia şcolară - 13 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP 
nr.126/ 17.11.2007 (coord. Meda Florian) 
5. Formarea structurilor manageriale intermediare - 15 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.61/ 
15.05.2007 (coord. Meda Florian) 
6. Lectură metodică/ Lectură cursivă -11 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.59/ 15.05.2007 (coord. 
Alina Petri) 
7. Managementul activităţilor didactice nonformale - 11 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.60/ 
15.05.2007 (coord. Meda Florian) 
8. Multimedia în educaţie - 15 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr.54/ 16.04.2007 (coord. Felicia Szabo) 
9. Şcoala- şansa fiecăruia -25 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr. 56/ 21.05.2009 (coord. Mihaela Răşinar) 

10. Calculatorul şi proiectele interdisciplinare - furnizor EOS România, 15 credite profesionale transferabile, cf. 
deciziei CNFP nr.33/ 28.02.2008 (coord. Felicia Szabo) 
11. Educaţie pentru informaţie I şi II - furnizate de CCD Sibiu, 13 credite profesionale transferabile, conform deciziei 
CNFP nr. 94/ 07.07.2008 (coord. Alina Petri) 
12. Iniţiere IT şi Utilizare AEL - furnizor SIVECO ROMÂNIA, 25 credite profesionale transferabile, conform deciziei CNFP 
nr.218/ 19.12.2007 (coord. Felicia Szabo) 
13. Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) - furnizor 
CNCEIP, 15 credite profesionale transferabile, cf. deciziei CNFP nr. 46/ 12.04.2008 (coord. Ileana Iepure) 

14. Calitate în predarea ştiinţelor la ciclul primar (coord. Felicia Szabo) 
15. Comportamentul violent - prevenţie şi intervenţie (coord. Meda Florian) 
16. Comunicare şi managementul resurselor psihice; aplicarea metodei Balint în învăţământ (coord. Alina Petri) 
17. Consiliere şi orientare (coord. Alina Petri) 
18. Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor (coord. Ileana Iepure) 
19. Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul metodelor activ-participative (coord. Meda Florian) 
20. Dezvoltarea globală a copilului din perspectiva curriculumului pentru învăţământul preprimar (coord. Meda 
Florian)  
21. Didactica disciplinelor modulare (coord. Felicia Szabo) 
22. Evaluare funcţională şi intervenţie comportamentală în cazul copiilor cu CES (din învăţământul special şi 
special integrat) (coord. Meda Florian) 
23. Formarea tutorilor pentru profesorii debutanţi (coord. Felicia Szabo) 
24. Grafică computerizată – Corel Draw (coord. Mihaela Ciobanu) 
25. Integrarea socială a copiilor de vârstă preşcolară (coord. Mihaela Răşinar) 
26. Înţelegerea orală/ exprimarea orală: mize în adoptarea unei didactici comunicative în predarea limbii 
franceze A2 (coord. Alina Petri) 
27. Învăţare activă (coord. Meda Florian) 
28. Managementul proiectelor comunitare - perioada de programare 2007/2013 (coord. Mihaela Răşinar) 
29. Modele de predare a deprinderilor integrate la limba engleză (coord. Ileana Iepure) 
30. Predarea azi (coord. Ileana Iepure) 
31. Predarea – învăţarea – evaluarea în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă (CECRL) 
(coord. Alina Petri) 
32. Utilizarea tablei interactive la orele de limba franceză (coord. Mihaela Ciobanu) 

I. Programe acreditate CCD Cluj 

II. Programe acreditate de alte instituţii 

III. 1.  Programe neacreditate 
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Învăţăm să fim împreună - Zilele CCD Cluj, 24 - 28 mai 2010 
În cadrul Zilelor CCD Cluj vom crea un cadru propice schimbului de experienţă şi încurajării iniţiativelor din domeniul formării 
continue. Tematica activităţilor: 
1. Învăţăm să fim împreună  - activitate cu  formatorii şi colaboratorii 
2. Managementul formării continue - activitate cu responsabilii cu formarea continuă din judeţul Cluj 
3. Expoziţie de produse şi servicii ale CCD Cluj 

(coord. Ileana Iepure) 

33. Comunicare în spiritul cetăţeniei democratice - 
parteneriat British Council 
34. Drama Techniques  in Teaching English Languages 
and Literature - parteneriat British Council 
35. Educaţie pentru dezvoltare - parteneriat PATRIR 
36. Examenele Cambridge de limba engleză - parteneriat 
British Council 
37. Filmul ca generator de dezbateri - parteneriat British 
Council  
38. Steps to Success - parteneriat British Council 
39. Teaching Intercultural Skills to Secondary School 
Teachers - parteneriat British Council 
40. Teaching Very Young Learners - parteneriat British 
Council 
41. Testing, Evaluation, Assessment - parteneriat British 
Council 

 

42. Iniţiere în utilizarea calculatorului (modulul I - începători) 
(coord. Mihaela Ciobanu) 
43. Iniţiere în utilizarea calculatorului (modulul II - avansaţi) 
(coord. Mihaela Ciobanu) 
44. Internet – mediu de instruire (coord. Mihaela Ciobanu) 
45. Limba engleză pentru începători şi avansaţi (coord. 
Ileana Iepure) 
46. Limba franceză pentru începători şi avansaţi (coord. 
Ileana Iepure) 

 
47. Activitate metodică – învăţământ preprimar secţia 
maghiară  
48. Activitate metodică cu  informaticienii din judeţ 
49. Activitate metodică cu directorii unităţilor de 
învăţământ 
50. Activitate metodică cu profesorii de limba şi literatura 
maghiară 
51. Activitate metodică pentru consilierii şcolari 
52. Direcţii în metodica predării limbii engleze 
53. Exemple de bune practici la ora de limba franceză 
54. Managementul activităţilor în centrele de documentare 
şi informare           
55. Managementul formării continue (cu responsabilii cu 
formarea continuă) 
56. Perfecţionarea educatoarelor prin activităţi metodice 
57. Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în 
bibliotecile şcolare 
58. Reuniunea semestrială a responsabililor cu gestionarea 
programelor comunitare   

 

59. „Drum spre competenţe” - Noi tehnici de lucru în 
activitatea didactică, simpozion naţional (coord. Felicia Szabo) 
60. Civismul în acţiune în conservarea naturii (coord. Ileana 
Iepure) 
61. Desfăşurarea activităţilor integrate după cerinţele 
noului curriculum, simpozion interjudeţean, învăţământ 
preşcolar secţia maghiară (coord. Meda Florian) 
62. Drepturile omului şi drepturile copilului în lume şi în 
România (coord. Ileana Iepure) 
63. Educaţie durabilă şi medii de învăţare inovatoare, 
conferinţă naţională (coord. Felicia Szabo) 
64. Învăţăm să fim împreună - Zilele CCD Cluj (coord. Felicia 
Szabo) 
65. Particularităţi ale procesului de dezvoltare a 
comunicării şi limbajului la copiii cu sindrom Down (coord. 
Mihaela  Răşinar) 
66. Simpozionul Naţional Preuniversitaria (coord. Felicia 
Szabo) 
 

 

 
67. Ziua mondială a bibliotecilor şcolare (coord. Alina Petri) 

Eliberarea atestatelor de formare continuă  
Pentru a veni în sprijinul absolvenţilor programelor de formare acreditate, actualizăm periodic situaţia eliberării atestatelor de 
formare continuă, pe site-ul CCD Cluj, http://www.ccdcluj.ro , secţiunea Eliberare atestate de formare continuă. 

    Simpozionul Naţional Preuniversitaria – 20 martie 2010 
O manifestare ştiinţifică tradiţională a Casei Corpului Didactic Cluj, având ca scop promovarea inovaţiei, creativităţii în activitatea educativă. 
Se adresează tuturor cadrelor didactice, bibliotecarilor şcolari şi responsabililor CDI, care doresc să împărtăşească exemple de 
bună practică relevante pentru tematica simpozionului:  
Tema 1 - Inovaţie şi creativitate didactică 
Tema 2 - Promovarea lecturii documentare şi artistice prin activităţi extracurriculare 
Tema 3 - Alternative educaţionale 
Condiţiile de înscriere sunt publicate pe site - ul CCD Cluj, http://www.ccdcluj.ro , secţiunea Simpozionul Naţional 
Preuniversitaria  

Prof. metodist, Felicia Szabo 
fszabo@ccdcluj.ro 

Înscrierile la programele  de formare continuă 
 

Înscrierile la programele şi activităţile de formare continuă se 
vor realiza în perioada 5 - 31 ianuarie 2010, doar prin 
intermediul responsabililor cu formarea continuă din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, care vor avea acces la 
un  sistem de înscriere online, pe site-ul CCD Cluj. 
În fiecare unitate de învăţământ este desemnat un 
responsabil cu formarea continuă, care este persoana  
abilitată să gestioneze formarea continuă la nivelul unităţii de 
învăţământ. Acesta informează cadrele didactice asupra 
ofertelor şi oportunităţilor din domeniul formării continue, 
asupra legislaţiei în vigoare.  Termenul limită pentru înscrierile 
la programele de formare din anul bugetar 2010 este 31 
ianuarie 2010. Situaţia înscrierilor va fi publicată pe site – ul 
CCD Cluj la finalizarea gestionării acestora, în 15 februarie 

III.2. Programe neacreditate în parteneriat 

IV. Programe neacreditate, cu taxă 

V.1. Activităţi metodice 

V.2. Activităţi ştiinţifice 

V.3. Activităţi  culturale 
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Tot în cadrul acestui festival a fost lansată publicaţia editată în cadrul proiectului, 
„Management cultural în centrele de documentare şi informare”. Această carte se doreşte a 
fi un ghid pentru profesorii documentarişti şi pentru responsabilii CDI din şcoli, în vederea 
organizării de activităţi culturale. 
Prin conţinutul său, cartea se adresează în egală măsură tuturor cadrelor didactice care 
doresc să desfăşoare cu elevii activităţi culturale de calitate şi cu impact în comunitatea în 
care şcoala activează.  
Considerăm că acest proiect a avut un impact foarte bun asupra capacităţii echipelor 
pedagogice din CDI din judeţul Cluj de a desfăşura activităţi culturale de calitate, iar rezultatele 
proiectului pot fi utilizate de toate cadrele didactice care organizează activităţi cu implicarea 
comunităţilor locale.  

2. În calitate de coordonator, în perioada iunie – septembrie 2009, Casa Corpului Didactic Cluj a derulat proiectul 
“Management cultural în centrele de documentare şi informare”. Partenerii au fost patru şcoli în care funcţionează 
centre de documentare şi informare şi care au o bogată experienţă în derularea proiectelor cu implicare comunităţilor 
locale: Şcoala “Mihai Vodă” - comuna Mihai Viteazu, Şcoala cu clasele I-VIII Borşa, Şcoala cu clasele I-VIII “Pavel Dan” 
- comuna Tritenii de Jos şi Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele.  
Proiectul a fost derulat cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi a avut ca şi obiectiv general 
întărirea capacităţii organizaţionale în domeniul managementului cultural pentru 24 de scoli din judeţ în care 
funcţionează centre de documentare şi informare prin activităţi de informare şi consiliere a responsabililor CDI şi a 
directorilor. 
Rezultatele proiectului s-au concretizat în 23 de lucrări de cercetare pe tema patrimoniului cultural local, realizate de 
echipele pedagogice care au desfăşurat activităţi cu elevii şi reprezentanţi ai comunităţii 
locale. Lucrările sunt valoroase deoarece: au fost implicate resursele umane şi materiale 
ale CDI, s-a respectat specificul activităţilor în CDI prin operaţionalizarea obiectivelor 
(pedagogice, educative, culturale şi documentare), au un conţinut bogat, specific 
abordării etnologice riguroase, au vizat obiecte şi fapte relevante pentru patrimoniul 
cultural, s-au utilizat instrumente variate, specifice anchetei etnologice, demonstrează 
implicare, entuziasm şi pasiune pentru cercetarea patrimoniului. Cele mai bune 10 lucrări 
au fot selectate pentru a fi prezentate în cadrul Festivalului „Moşteniri culturale” care s-a 
desfăşurat s-a desfăşurat în Sala Mare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Au 
participat peste 200 de persoane: elevi, directori din unităţi de învăţământ în care 
funcţionează CDI, responsabili ai CDI din judeţ, reprezentanţi ai comunităţilor locale, cadre didactice din judeţ. Am 
fost onoraţi de prezenţa reprezentanţilor unor instituţii precum: MECI, ISJ Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea Patrimoniului, Palatul Copiilor Cluj, British Council, Centrul Cultural Francez. 
Mai multe informaţii despre acest proiect se găsesc pe site – ul CCD Cluj, www.ccdcluj.ro, şi în revista 

                                 PROIECTE  
Anul şcolar 2009– 2010 

Unul din obiectivele strategice ale Casei Corpului Didactic Cluj vizează implementarea unor proiecte care susţin 
dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice  

1. Începând din anul şcolar 2008 - 2009, CCD Cluj implementează, în calitate de partener, un proiect în cadrul 
Programului Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation  cu titlul “Inspiring Professional Lifelong Excellence in ICT 
Teacher Development” (INSPIRE ICT). Proiectul se derulează pe o perioadă de 24 de luni (2008 - 2010), având ca 
grup ţintă cadre didactice din învăţământul primar, iar ca  obiectiv general dezvoltarea Platformei FUNecole şi utilizarea 
ei în ţările partenere de către cadrele didactice din ciclul primar. Partenerii proiectului sunt: Digipro Computer Consult-
ants LTD (coordonator)- Cipru, Ellinogermaniki Agogi – Grecia, Rocca al Mare Kool - Estonia.  

   Activităţile proiectului până în acest moment au fost următoarele: 
• Participarea la reuniunea de proiect din Paffos, Cipru (10 - 11 noiembrie 2008) 
• Organizarea reuniunii de proiect la sediul CCD Cluj (11-13 februarie 2009) 
• Traducerea platformei educaţionale FUNecole pentru clasa a II-a (martie - iunie 

2009) 
•   Formarea formatorilor (profesorii metodişti Felicia Szabo şi Meda Florian) şi a 

cadrelor didactice care vor implementa platforma FUNecole în următoarele unităţi de 
învăţământ: Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Şcoala „Ioan Bob”, Şcoala „Constantin 
Brâncuşi”, Şcoala „Horea”, Şcoala Internaţională Cluj (16 - 17 septembrie 2009).  

3. Casa Corpului Didactic Cluj sprijină derularea proiectului “Carieră didactică în societatea cunoaşterii adaptată la 
regiunea NV”, finanţat prin Fondul Social European, coordonator SIVECO România. La nivelul judeţului Cluj, în 
perioada iulie 2009 – octombrie 2011, se formează 180 de cadre didactice prin programul de formare “Intel Teach – 
Instruirea în societatea cunoaşterii”, un program acreditat care vizează integrarea tehnologiei în activităţile didactice, 
pentru a facilita învăţarea prin metode active.  

Prof. metodist, Mihaela Răşinar 
mrasinar@ccdcluj.ro 
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• Activitate metodică cu responsabilii CDI, Managementul activităţilor în CDI, 20 de ore; 
• Programul acreditat „Educaţie pentru informaţie II”, 48 de ore, 13 credite profesionale transferabile, 

formator Corina Stănilă, inspector MECI; 
• Simpozionul naţional „Preuniversitaria”, în luna martie 2010, tema „Promovarea lecturii documentare 

şi artistice prin activităţi extracurriculare”. 
Prof. metodist, Alina Petri 

apetri@ccdcluj.ro 

2008  OMECT 3354/3.03.2008              
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 I-VIII Ceanu Mare 
19. Şcoala cu clasele I-VIII Vad 
20. Şcoala “Ady Endre” Sâncraiu 
21. Şcoala “Mihai Vodă” Mihai Viteazu” 
22. Şcoala cu clasele I-VIII Căşeiu 
23. Şcoala “Pavel Dan” Tritenii de Jos 
24. Şcoala cu clasele I-VIII Panticeu 

 

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare din 
20/10/2008 , Art. 2.,  „CDI sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel 
judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia generală 
managementul resurselor umane”. Aşadar, CCD Cluj îşi asumă misiunea de coordonator al activităţii celor 30 
de CDI înfiinţate în judeţ, în cadrul proiectului „Educaţie pentru informaţie” şi din iniţiativa şcolilor. 

Obiectivele principale ale amenajării şi funcţionării CDI sunt: „asigurarea accesului liber la informaţie, 
documentaţie şi cultură a tuturor elevilor, a cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale” şi „ameliorarea 
condiţiilor de învăţare şi de predare în cadrul şcolilor”. Pedagogia inovantă promovată de CDI presupune 
“formarea autonomiei elevului, dezvoltarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de învăţare, favorizarea muncii 
în echipă, introducerea TIC în practicile pedagogice curente”. 

În judeţul Cluj sunt 24 de CDI înfiinţate în valul 3, 4 şi 5 al proiectului: 

2006 OMECT 4961/28.08.2006        
1. Grup Şcolar Huedin 
2. Şcoala “Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 
 

2007 OMECT 330/13.02.2007                  
3. Şcoala de Arte şi Meserii Sic 
4. Şcoala “Gheorghe Şincai” Floreşti 
5. Şcoala cu clasele I-VIII Aghireş Fabrici 
6. Şcoala cu clasele I-VIII Călăraşi 
7. Şcoala cu clasele I-VIII Viişoara 
8. Şcoala cu clasele I-VIII Răchiţele 
9. Şcoala cu clasele I-VIII Borşa 
10. Şcoala cu clasele I-VIII Cojocna 
11. Şcoala cu clasele I-VIII Fizeşu Gherlii 
12. Şcoala cu clasele I-VIII Călăţele 

CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE DIN JUDEŢUL CLUJ 

Pe lângă acestea, există alte 6 CDI, înfiinţate la iniţiativa unităţilor de învăţământ, din resurse financiare proprii: 

În vederea coordonării metodologice a responsabililor CDI/ profesorilor documentarişti, CCD Cluj  şi-a propus 
pentru acest an şcolar activităţi de monitorizare, de formare continuă, culturale, ştiinţifice: 

Anul şcolar 2009– 2010 

25. Colegiul Tehnic Turda 
26. Grup Şcolar de Protecţia Mediului  
      Cluj-Napoca 
27. Liceul de Muzică "Sigismund Toduţă" 
      Cluj-Napoca 

28. Şcoala  cu clasele I-VIII Pelaghia Rosu Mărişel 
29. Şcoala  cu casele I-VIII "Ioan Alexandru" Sînpaul 
30. Grup Şcolar Material Rulant “Unirea” Cluj-Napoca 
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                               Prof. metodist, Ileana Iepure, coord. CRREC 

iiepure@ccdcluj.ro 

 

         CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ (CRREC)   
Anul şcolar 2009– 2010 

Centrul se adresează profesorilor, elevilor, părinţilor şi altor membri ai comunităţii din judeţele 
Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mureş şi Sălaj  
CRREC organizează activităţi care 
urmăresc:  
 

• 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 

CRREC oferă consultanţă şi resurse educaţionale în domeniul 
educaţiei civice, în special,  şi a ştiinţelor sociale, în general  

 

Prin centru s-au distribuit gratuit cadrelor didactice 
următoarele resurse educaţionale:  
1. Dorina Chiriţescu, Educaţie civică, manual pentru clasa a XI-a, 
    Editura Mirton, Timişoara, 2004  
2. Cecilia Deme, Educaţie civică, clasa a XI-a, Ghidul profesorului,  
    Editura Mirton, Timişoara, 2003  
3. Ileana Iepure, Educaţie civică, Ghidul învăţătorului, Editura  
    Atelier Didactic, Bucureşti, 2005 
4. Fundamente ale democraţiei, Manualul elevului, Editura Silex, 
    2005 (traducere)  
5. Darius Borovic-Ivanov, Consiliul şi guvernul elevilor – ghid prac 
    tic de educaţie civică nonformală, Editura Mirton, Timişoara,  
    2006  
6. Maria Tomoiu, Manual de educaţie civică, clasa a V-a, Editura 
    Mirton, Timişoara, 2007  

Acţiuni propuse pentru anul şcolar  
2009- 2010  

1.Acţiune caritabilă la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca realizată cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Internaţionale a persoanelor vârstnice, în 30 septembrie 2009  
2.Conferinţa: “Drepturile omului şi drepturile copilului în lume şi în România”,  
 invitat special doamna profesor Maria Roth de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, UBB, Cluj-
Napoca, decembrie 2009  
3.Expoziţie de acuarelă, desene, colaje, ediţia a III-a, „Ziua drepturilor omului e şi ziua mea”, 10 decembrie 
2009  
4. Expoziţie de pictură în cadrul Festivalului Naţional al Şanselor tale - decembrie 2009 
5. Conferinţă:” Civismul în acţiune în conservarea naturii” , în cadrul manifestărilor Anului Internaţional al 
Biodiversităţii, invitat special domnul profesor Dumitru Ristoiu de la Facultatea de Ştiinţa Mediului, UBB Cluj-
Napoca, aprilie 2010  
6. Proiectul Cetăţeanul-ediţia a V-a: prezentarea publică a portofoliilor elevilor, mai 2010.  

Dintre acţiunile realizate de centru  în anii anteriori, care s-au bucurat de succes, amintim: 

Conferinţe: 
1. “Promovarea toleranţei în şi prin educaţie”, invitat 
special doamna dr.Pamela Dungy, SUA, specialistă în 
educaţia interculturală (10 mai 2007) 
2. Crearea de oportunităţi pentru incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi”, invitat special profesor dr. 
Richard Pimentel, SUA (24 ianuarie 2008) 
3. „Rolul asociaţiilor profesorilor şi a schimburilor 
pedagogice în armonizarea standardelor educaţionale în 
Europa” , conferinţă realizată în parteneriat cu Asociaţia 
Europeană a Profesorilor din România şi Belgia (28 
octombrie 2008) 
4. „Rolul educaţiei civice în democraţie”,invitat special 
doamna Julie A O'Reagan, ataşat cultural al Ambasadei 
SUA la Bucureşti (28 noiembrie 2008) 

Expoziţii: 
1. “Ziua drepturilor omului e şi ziua mea” expoziţie de 
acuarelă, desene, colaje, ediţia a I-a (9 - 20 decembrie 
2007) şi a II-a (9 - 20 decembrie 2008) 
2. Expoziţie de pictură a doamnei profesor Corina Fulger 
(vernisaj în 10 decembrie 2008) 
3. Expoziţia de pictură, sculptură, grafică şi design 
realizată de elevii Liceului de Arte Plastice “R. Ladea” 
Cluj-Napoca (martie - aprilie 2009) 
 

Dezbateri:  
1. “Fundamentele Democraţiei“, exemple de bună 
practică (12 decembrie 2008) 
2. Includerea cursurilor opţionale de educaţie civică în 
oferta unităţilor de învăţământ (22 noiembrie 2007) 
3. Rolul resurselor educaţionale şi a cursurilor de formare din 
domeniul educaţiei civice în promovarea valorilor şi atitudinilor 
democratice (20 septembrie 2007) 
4. Dezvoltarea comunităţii şcolare/locale prin educaţie 
civică (11 iunie 2008) 

Acţiune caritabilă  
„Îi ajutăm să zâmbească” la „Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă” Cluj-Napoca (20 mai 2009) 
Proiectul Cetăţeanul-ediţiile I-IV: prezentarea 
publică a portofoliilor elevilor (mai 2006– mai 2009) 
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RESURSE 
Biblioteca Casei Corpului Didactic Cluj 
pune la dispoziţia cadrelor didactice 
materiale metodice necesare formării, carte 
pedagogică, de psihologie, metodică, 
ghiduri de evaluare, ghiduri metodologice, 
dicţionare, enciclopedii, programe didactice 
pentru titularizare şi grade didactice. 
Pe lângă fondul de carte (peste 38000 de 
volume) puteţi beneficia de: 38 softuri 
educaţionale, 128 documente audio 
vizuale, 30 locuri de lectură, 1 catalog 
alfabetic, 1 catalog sistematic, 1 catalog 
tematic. 
Noi tehnologii informaţionale:  
2 computere, 1 imprimantă, 1 
videoproiector, 3 retroproiectoare, 1 soft de 
bibliotecă, 2 combine muzicale stereo. 
Spaţii : 3 săli cu acces liber la raft, 2 săli 
pentru formare, 1 sală de lectură. 

 

Bibliotecar, Nana Farcaş 

      
Accesarea paginii web a CCD Cluj a fost 
posibilă din 12 martie 1999. De atunci, 
această pagină s-a modificat şi actualizat 
continuu, ca design şi conţinut. De 
asemenea, s-a modificat şi adresa de 
accesare. Acum ne puteţi găsi la adresa 
http://www.ccdcluj.ro. 
     Pentru o mai bună şi eficientă 
comunicare, site – ul este actualizat 
periodic cu informaţii privitoare la 
programe de formare, activităţi, 
absolvenţi, anunţuri de interes general şi 
permanent, biblioteca, editura CCD Cluj, 
RFC, proiectele derulate.  
      

Informatician, Mihaela Ciobanu 

          Orarul bibliotecii  
luni: 11 -19 
marţi: 8 – 16 activitate la sediul CCD Cluj 
miercuri: 8 – 16 activitate la sediul CCD 
Cluj 
joi: 11 - 19 
vineri: 8-16 
Locaţie: Str. Paris nr.60 (în incinta 
liceului Unirea cu intrare din strada 
Gheorghe Lazăr) 
Telefon: 0264-595553, 0733661211 

Activităţi de coordonare metodologică a bibliotecarilor şcolari propuse în 
anul şcolar 2009- 2010 şi servicii oferite de biblioteca CCD Cluj: 
1. Activităţi culturale, metodice, ştiinţifice şi de formare destinate 
bibliotecarilor şcolari 
• Ziua mondială a bibliotecilor şcolare, 21 - 22 octombrie 2009 
• Activitate metodică cu bibliotecarii şcolari: 28 de ore, octombrie 2009 - iunie 

2010 
• Simpozionul “Preuniversitaria”, 20 martie 2010, Tema: “Promovarea lecturii 

documentare şi artistice prin activităţi extracurriculare” 
• Revista “Preuniversitaria” online, număr dedicat bibliotecarilor şi 

documentariştilor, în iunie 2010 
• Programul acreditat “Lectură metodică/ Lectură cursivă”, 44 de ore, 11 

credite profesionale transferabile. 
 2. CARAVANA CCD CLUJ 
Scop: Informarea cadrelor didactice din mediul urban şi rural cu privire la 
noutăţile editoriale din domeniul didacticii disciplinelor, al metodicii, al 
biblioteconomiei etc. 
Conţinut: Este adaptat şi particularizat pentru fiecare unitate de învăţământ 
solicitantă.  
Durata de împrumut: două săptămâni 
Condiţii de împrumut: 
• Semnarea unui acord de împrumut 
• Expunerea cărţilor împrumutate în biblioteca şcolii sau în CDI 
• Asigurarea securităţii cărţilor şi materialelor împrumutate 
• Alcătuirea unei liste de prezenţă cu vizitatorii expoziţiei Caravanei Bibliotecii 

CCD Cluj 
• Respectarea termenului de împrumut. 
3.  PROMOVAREA AUTORILOR DE CARTE CLUJENI 
4. CONSULTANŢĂ 
5. OFERIREA DE SPAŢII PENTRU PROGRAMELE DE FORMARE 

     Editura Casei Corpului Didactic Cluj sprijină iniţiativele 
cadrelor didactice de a publica lucrări, oferind astfel şansa 
de a împărtăşi experienţe din activitatea curriculară şi 
extracurriculară. 
     Iniţial, editura CCD Cluj publica doar lucrările prezentate 
la simpozionul “Preuniversitaria”. Din anul 2007, odată cu 
achiziţionarea de aparate tipografice performante, editura 
şi-a diversificat mult serviciile oferite (pliante, diplome, 
afişe, cărţi de vizită), iar publicaţiile editate ilustrează o 
tematică tot mai largă din domeniul educaţiei.  
     Dintre titlurile publicate în anul 2009: Abordarea prin 
activităţi de tip artistic a muncii educative şi terapeutice a copiilor 
cu CES, Metode şi tehnici activizante la Ştiinţe ale Naturii-ciclul 
primar, Studiul desenului artistic, Culegere de fişe de matematică 
pentru Bacalaureat, Culegere de texte religioase. 

Redactor, Virginia Turculeţ 
vturculet@ccdcluj.ro 

                     BIBLIOTECA  

EDITURA  

REVISTA “PREUNIVERSITARIA” ONLINE 
După aproape un deceniu de existenţă a revistei Preuniversitaria, pentru a facilita accesul la informaţie, într-un secol „al 

informaţiei”, a fost lansată revista Preuniversitaria online, la ediţia a XXI-a a simpozionului cu acelaşi nume, din luna mai 
2009.  Revista se doreşte un spaţiu virtual de întâlnire a practicienilor ştiinţelor educaţiei, de promovare a experienţelor didactice 
de succes, de valorificare a competenţelor, a experienţei şi expertizei cadrelor didactice. 

În numărul 1 al revistei s-au publicat lucrările prezentate la ediţia a XXI-a a simpozionului Preuniversitaria, printre autori 
numărându-se cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar clujean. 

Numărul 2 al revistei, apărut în octombrie 2009, prezintă lucrările premiate în cadrul proiectului “Management cultural în 
centrele de documentare şi informare”.  

Numărul următor, din iunie 2010, este dedicat promovării activităţilor de lectură realizate de către bibliotecarii şcolari şi 
responsabilii centrelor de documentare şi informare. Aşteptăm articolele dumneavoastră pe adresa revista@ccdcluj.ro. 

                                                     
 Prof. metodist, Meda Florian                             

mflorian@ccdcluj.ro 

Anul şcolar 2009– 2010 

PAGINA WEB 


