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SEMCFC – Sistem expert de management al calităţii formării continue 
 

Dorina Kudor—director Casa Corpului Didactic Cluj 

 

În cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/55336 e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii 

a fost creat portalul e-formare, accesibil la adresa http://82.79.96.24  
 

Partenerii implicaţi în cadrul acestui proiect, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Mureş, Casa Corpului Didactic Cluj și Casa Corpului Didactic Mureş, au elaborat un proiect pentru 

managementul dezvoltării resurselor umane prin consorţii educaţionale, adică prin colaborarea dintre din 

unităţile de învăţământ din cele două judeţe, casele corpului didactic şi inspectoratele şcolare. 
 

Pagina principală, care poate fi accesată de către orice utilizator fără 

a fi autentificat, oferă informaţii despre consorţiile educaţionale, 

despre cele 10 ghidurile metodice pentru elaborarea de teme 

integratoare de către participanţii la programul de formare continuă 

derulat în cadrul proiectului. Meniul Biblioteca legislativă cuprinde 

o listă de documente legislative necesar a fi cunoscute de către 

membrii consorţiilor educaţionale. Oferta formare continuă cuprinde 

prezentarea ofertei de formare a caselor corpului didactic din 

judeţele Cluj şi Mureş. Astfel, orice cadru didactic are acces facil la 

informaţii de interes privind legislaţia şi oportunităţile judeţene de 

formare continuă. 
 

Portalul e-formare găzduiește SEMCFC - un sistem de management 

al resurselor umane prin consorţii educaţionale care oferă facilităţi 

pentru cadre didactice, directori,  responsabili cu dezvoltarea 

profesională din unităţi  de învăţământ . 

 

SEMCFC – Sistem expert de management al calităţii formării continue  - este accesibil, doar prin autentificare,  

fiecărui cadru didactic din unităţile de învăţământ, precum şi angajaţilor din inspectoratele şcolare şi din casele 

corpului didactic din  judeţele Cluj şi Mureş. 
 

La nivelul unităţii de învăţământ, operatorul autentificat în sistem 

(de regulă, responsabilul cu dezvoltarea profesională) are 

posibilitatea de a completa la submeniul Resurse umane un dosar 

personal pentru fiecare cadru didactic care cuprinde informaţii 

referitoare la formare iniţială, formare continuă, încadrări, 

experienţă. 
 

Submeniul Formare continuă oferă o serie de facilităţi pentru 

unitatea de învăţământ de a gestiona înscrierea şi monitorizarea 

participării cadrelor didactice la programul de formare. 
 

Submeniul Managementul calităţii face posibilă crearea şi 

administrarea de chestionare de analiză de nevoi privind formarea 

continuă, de monitorizare şi impact a participării la formare 

continuă. Aceste chestionare oferă transparenţă în colectarea 

nevoilor de formare, dar şi în exprimarea opiniei  pentru fiecare 

cadru didactic participant la activităţile de formare continuă. 
 

Până în prezent, SEMCFC a fost pilotat pentru participanţii din sesiunea 4 de formare în cadrul programului 

Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii, pentru colectarea analizei de nevoi din unităţile de 

învăţământ (173 chestionare completate) şi din Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.  
 

Facilităţile oferite de SEMCFC au fost prezentate responsabililor cu formarea continuă din unităţile de 

învăţământ din judeţul Cluj în sesiuni de instruire în perioada mai - iunie 2012. În anul școlar 2012 – 2013, vor 

continua aceste sesiuni de instruire, incluzând şi directori din unităţi de învământ, inspectori şcolari.  
 

Ideea acestui  portal de management al resurselor umane prin consorţii educaţionale şi 

SEMCFC a fost realizată ca proiect informatic de către InSoft Development & 

Consulting.  
 

 Proiectul a câştigat competiţia European IT Excellence Awards 2012, concurând cu 

soluţii similare din întreg spaţiul european.  Premiul a fost obţinut în cadrul categoriei 

proiecte guvernamentale pentru Soluția de Management Informațional a Anului. Ediţia 

2012 a atras în concurs înscrieri din 32 de ţări membre ale Uniunii Europene iar pentru 

finală s-au calificat 49 de proiecte din 17 ţări. 

 

 

 

Formare continuă în anul şcolar 2011—2012 
Prof. metodist, Alina Petri 

  

În anul şcolar 2011—2012, Casa Corpului Didactic Cluj a organizat şi derulat 6 programe de formare 

continuă acreditate, 14 programe de formare continuă neacreditate, 2 activităţi destinate educaţiei adulţilor 

(părinţilor, tinerilor, romilor din zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ 

preuniversitar), 8 activităţi metodice, 6 activităţi ştiinţifice şi 6 activităţi culturale, cu un total de 5229 de 

beneficiari ai formării continue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programe de formare acreditate furnizate de Casa Corpului Didactic Cluj 
 

Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia şcolară 

Director de program, Meda Florian 
 

Programul de formare acreditat Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia şcolară (89 de ore, 25 de credite 

profesionale transferabile) s-a derulat cu o grupă de 26 de cursanţi în perioada 20 octombrie - 5 noiembrie 2011 la Casa 

Corpului Didactic Satu-Mare. Grupul ţintă este format din inspectori, directori, şefi de comisii metodice. Participanţii la 

acest program au dobândit competenţele de monitorizare şi evaluare a calităţii activităţii didactice în vederea dezvoltării 

personale şi profesionale a cadrelor didactice, care vor putea fi aplicate în funcţii de conducere, îndrumare şi control.  

 

Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii 

Director de program, Mihaela Popescu 

 

Acest programul de formare acreditat cu de 25 de credite profesionale transferabile, 89 

de ore, s-a derulat în 7 locaţii de formare din judeţul Cluj, cu  1479 cadre didactice 

(sesiunile 2 – 4). Grupul ţintă este format din cadre didactice din învăţământul primar şi 

secundar inferior. Pe lângă competenţe de proiectare şi implementare scenariilor 

didactice din perspectivă integrată, un beneficiu important al acestui program de 

formare este pilotarea Sistemului Expert de Management al Calităţii Formării Continue, 

găzduit pe portalul proiectului ,,e– Formare Competenţe integrate pentru societatea 

cunoaşterii”. Acest sistem asigură, în primul rând, facilităţi pentru cadrele didactice 

(înscriere, participare la programe de formare, evaluare), pentru directorii  şi  

responsabilii cu dezvoltarea profesională  din unităţile de învăţământ (gestiunea formării continue, a evoluţiei în carieră, 

monitorizarea şi evaluarea impactului formării continue, analiza de nevoi). 

 

Şcoala - şansa fiecăruia 

Director de program, Mihaela Popescu 

 

Programul de formare acreditat Şcoala – şansa fiecăruia (89 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, furnizor Casa 

Corpului Didactic Cluj) este în curs de derulare cu o grupă de 26 de cursanţi. Programul se derulează în perioada 10 mai – 

13 decembrie 2012 la Casa Corpului Didactic Cluj. Grupul ţintă este format din cadre didactice din învăţământul primar 

şi secundar. Programul de formare se încadrează în strategiile pe termen mediu şi lung de dezvoltare a învăţământului, 

stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului. Programul este consecinţa revizuirii permanente a 

strategiei judeţene pentru educaţie incluzivă care presupune identificarea problemelor existente şi propunerea de soluţii 

concrete pe termen mediu şi lung pentru rezolvarea acestora, precum şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel local în 

vederea sprijinirii educaţiei incluzive. De asemenea, programul se înscrie în demersurile pentru sustenabilitatea  

proiectului PHARE 2003/005 – 551.01.02/17 Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate. 

 

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii 

Director de program, Alina Petri 

 

Destinat cadrelor didactice care predau discipline din aria curriculară Tehnologii, acest 

program de formare acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile răspunde 

nevoilor de formare ale acestui grup ţintă, prin abordarea unor teme cu relevanţă 

didactică importantă: abilitare curriculară, elaborarea şi implementarea unui CDL/ CDS, 

metode inovative de predare—învăţare, evaluarea etc. De aceste activităţi, faţă în faţă şi 

pe tutoriat online au beneficiat în acest an şcolar 493 de cadre didactice din judeţele 

Cluj, Bihor, Mureş şi Sibiu. 

 

Consiliere şi dezvoltare profesională 

Director de program, Meda Florian 

 

Programul de formare acreditat (89 de ore, 25 de credite profesionale transferabile) 

Consiliere şi dezvoltare profesională s-a derulat, în anul şcolar 2011—2012, în 16 

locaţii de formare din judeţele Cluj, Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu, în cadrul a trei 

sesiuni de formare. Grupul ţintă este format din cadre didactice care se pregătesc pentru 

gradele didactice sau care vor să susţină examen de titularizare. Au participat 491 de 

cursanţi în cele 3 sesiuni de formare derulate în perioada septembrie 2011—august 

2012. 

 

 

Programe de formare ale altor instituţii, acreditate CNFPIP şi derulate prin Casa 

Corpului Didactic Cluj 
 

Controlul, sprijinul educaţiei 

Coordonator, Dana - Zoe Mateescu 
 

Programul de formare este destinat cadrelor didactice selectate să facă parte din Corpul de Experţi al Corpului de Control 

al ministrului educaţiei cercetării tineretului şi sportului. Programul a fost acreditat de Casa Corpului Didactic ,,George 

Tofan” Suceava, instituţie care a încheiat cu Casa Corpului Didactic Cluj un acord de parteneriat pentru derularea acestui 

program. 
 

Pentru participarea la programul de formare au fost selectaţi 29 de cursanţi, cadre didactice în funcţii de conducere, 

îndrumare şi control din judeţele Cluj, Maramureş şi Alba. Absolvenţii programului vor deveni experţi ai Corpului de 

Control al ministrului. 
 

Activităţile de formare s-au desfăşurat la Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, în perioada 27 aprilie – 27 mai 2012, iar  

activităţile practice pe grupe s-au derulat la Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai”, Colegiul Naţional „George Coşbuc”, 

Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” şi la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „George Stroia” din Cluj – Napoca. 

Formatorul a propus cursanţilor demersuri formative diversificate, centrate pe dezvoltarea competenţelor de control 

managerial. Tematica abordată s-a centrat pe aspecte legislative şi elemente de management şcolar. Au fost prezentate, de 

asemenea, competenţe şi limite în activitatea de control, codul de conduită al personalului de control, precum şi controlul 

de revenire. 
 

Programul de formare a fost apreciat în mod deosebit de către participanţi deoarece accentul a fost pus pe activităţi 

practice, pe modele relevante în activitatea de control şi totodată pe situaţii „limită” care pot să apară şi diverse moduri de 

soluţionare. Formatorul a dat dovadă de profesionalism, tact, răbdare, înţelegere şi a ştiut să susţină cu eficienţă cursanţii 

în formarea individuală. 

 

Programe de formare continuă neacreditate  
 

Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor 
Coordonator, Ileana Iepure 

 
Acest program de formare derulat pentru al treilea an consecutiv de către Casa Corpului Didactic Cluj, cu formatori de la 

Universitatea Babeş-  Bolyai, a suscitat interesul unui mare număr de cadre didactice din judeţul Cluj, atât datorită 

prestanţei formatorilor, cât şi relevanţei temelor abordate: 

1.Relaţiile adult-copil 

2.Teoria ataşamentului 

3.Metode de disciplinare pozitivă a copiilor 

4.Rezolvarea de probleme 

5.Deprinderi pentru o viaţă independentă 

6.Parteneriatul şcoală familie 

7.Prezentarea programului „Familii puternice”  
 

Programul care s-a derulat în perioada 5-14 iunie 2012 a fost absolvit de 27 de cadre didactice care, în feedback-ul oferit, 

au valorizat utilitatea acestui program de formare pentru cariera lor didactică, prestaţia formatorilor şi organizarea 

formării. 

 

 

Pedagog de şcoală ,,nouă” 
Coordonator, Dana—Zoe Mateescu 

 
Pedagogii şcolari au un rol deosebit în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor care locuiesc în internat. Problemele 

cu care se confruntă în ultimii ani pedagogii şcolari s-au amplificat şi s-au diversificat, iar pregătirea lor de specialitate nu 

mai este în concordanţă cu cerinţele fişei postului. Programul de formare Pedagog de şcoală ,,nouă” este un program de 

dezvoltare a competenţelor de comunicare şi relaţionare, precum şi a competenţelor psiho – pedagogice ce ajută 

pedagogii şcolari în gestionarea mai bună a situaţiilor cu care se confruntă. 
 

Programul s-a derulat la Centrul Regional de Formare Cluj, în perioada 10 – 13 iulie 2012, cu 17 participanţi. Prin 

activităţile de formare s-a urmărit: 

- identificarea nevoilor specifice elevilor din internatele şcolare generate de particularităţile de vârstă şi de izolarea faţă de 

familia din care provin; 

-  identificarea problemelor specifice  care apar în internatele şcolare; 

- găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor specifice şi prezentarea exemplelor de bună practică; 

- identificarea nevoilor de formare ale pedagogilor şcolari pe probleme specifice; 
 

Cursanţii au apreciat în mod deosebit tematica abordată şi modul în care s-au desfăşurat activităţile de formare. 

Formatoarea s-a evidenţiat prin competenţă şi profesionalism, a dat explicaţii complete şi elocvente, a alternat metodele 

de formare într-o manieră plăcută şi eficientă. 

Fiind primul program de formare care se adresează pedagogilor şcolari, participanţii la formare au subliniat atât 

importanţa lui cât şi necesitatea abordării unor noi teme de formare în anul şcolar viitor. 

 

Examenul Cambridge de limba engleză-IELTS, PET, CAE, FCE (parteneriat cu British Council Cluj) 
Coordonator, Ileana Iepure 

 
În perioada octombrie 2011- mai 2012 s-au derulat, în parteneriat cu Consiliul Britanic Cluj, 4 programe de formare 

destinate profesorilor de limba engleză : 

1.Examenul Cambridge de limba engleză-IELTS 

2.Examenul Cambridge de limba engleză-PET 

3.Examenul Cambridge de limba engleză-CAE 

4.Examenul Cambridge de limba engleză-  FCE  
 

Formarea celor 36 de participanţi a fost realizată la Consiliul Britanic Cluj cu formatori certificaţi. 

 

Alternativele educaţionale - un viitor în prezent 
Coordonator, Dana—Zoe Mateescu 

 
Programul de formare Altenativele Educaţionale - un viitor în prezent se adresează tuturor cadrelor didactice şi are drept 

scop promovarea  alternativelor educaţionale, îmbunătăţirea percepţiei asupra acestora, încurajarea schimbului de idei, de 

bune practici. Prin activităţile de formare s-a urmărit atât dezvoltarea demersului didactic prin aplicarea metodelor şi a 

tehnicilor de lucru alternative, abordarea  centrată pe elev prin crearea situaţiilor de învăţare formală/ nonformală/ 

informală cât şi dezvoltarea stilului de predare, adaptarea la situaţii diverse şi flexibilizarea demersurilor didactice. 
 

După realizarea unui scurt istoric privind dezvoltarea alternativelor educaţionale pe axa timpului şi evoluţia lor în peisajul 

învăţământului românesc, participanţilor li s-au prezentat principiile psihopedagogice şi specificul modalităţilor de 

predare al diferitelor alternative educaţionale. 
 

Arta educării centrată pe elev, specifică pedagogiei waldorf, a fost prezentată într-o manieră atractivă, îmbinând 

prezentarea, dezbaterea, discuţiile, cu tehnici ale desenului formelor şi tehnici de pictură. Cursanţii au fost „purtaţi” prin 

centrele de interes ale alternativei educaţionale Step by Step urmate de elementele de pedagogie curativă, pedagogia 

Montessori, tehnicile Freinet şi planul Jena. 
 

Activităţile de formare s-au desfăşurat în perioada 28 mai - 8 iunie 2012 la Grădiniţa „Căsuţa Fermecată” Gherla. Cei 30 

de participanţi au evidenţiat utilitatea, accesibilitatea şi coerenţa conţinuturilor prezentate. Organizarea şi materialele puse 

la dispoziţie li s-au părut foarte bune iar formatorii s-au distins prin profesionalism, eficienţă, disponibilitate, deschidere.  
 

Sugestiile făcute de cursanţi s-au referit la popularizarea activităţilor din instituţiile de învăţământ cu predare alternativă şi 

la acreditarea programului de formare propus. 

 

Activităţi metodice 

 
Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în bibliotecile şcolare 
Coordonator, Roxana Prigoană 

 
În anul şcolar 2011-2012 s-a derulat activitatea metodică Promovarea activităţilor pedagogice şi culturale în bibliotecile 

şcolare şi centrele de documentare, având ca grup ţintă bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI. 
 

Activităţile de promovare a lecturii, de gestiune a fondului documentar, de organizare şi modelele de bună practică 

promovate prin acest program motivează bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI pentru organizarea de activităţi 

extracurriculare, în parteneriat.  
 

În acest an şcolar au fost planificate 5 întâlniri tematice, la care au participat 49 bibliotecari şi responsabili CDI, în 

perioada noiembrie 2011- iunie 2012. Două dintre aceste întâlniri s-au derulat în parteneriat cu Biblioteca 

Judeţeană ,,Octavian Goga” Cluj, cu scopul unui schimb de experienţă eficient. 
 

Tematica întâlnirilor desfăşurate: 
 1. Organizarea bibliotecilor şcolare şi CDI. Catalogarea şi indexarea publicaţiilor, gestiunea 

colecţiilor 

 2. Tehnici de documentare. Metode de alcătuire a bibliografiilor 

 3. WORKSHOP: Tehnici de documentare. Metode de alcătuire a bibliografiilor; Catalogarea 

şi indexarea publicaţiilor, gestiunea colecţiilor 

 4. Exemple de bună practică. Activităţi de promovare a lecturii în bibliotecile şcolare şi CDI 

 5. Raportarea activităţii anuale derulate în bibliotecile şcolare şi CDI şi analiza de nevoi de 

formare pentru anul 2012-2013. 

 

Managementul formării continue 
Coordonatori, Dana—Zoe Mateescu, Meda Florian 

 
Îndrumarea metodică a responsabililor cu formarea continuă este o prioritare a Casei Corpului Didactic Cluj. Prin această 

activitate metodică, organizată prin două întâlniri tematice la care au participat 179 de responsabili cu dezvoltarea 

profesională,  s-a  vizat dezvoltarea următoarelor competenţe generale: 

1. Dezvoltarea competenţei de promovare a programelor de formare continuă şi a activităţilor ştiinţifice, metodice şi 

culturale 

2. Dezvoltarea competenţei de gestionare a formării continue 

3. Dobândirea unor deprinderi de muncă în echipă 

4. Promovarea creativităţii şi a spiritului de iniţiativă în proiectarea de instrumente specifice formării continue 

5. Actualizarea bazei de date prin platforma SEMCFC 

 

Nevoi specifice ale elevilor din internatele şcolare 
Coordonator, Dana—Zoe Mateescu 

 
În iniţierea activităţilor metodice pentru pedagogii şcolari s-a plecat de la considerentul că pedagogii şcolari  au un rol 

deosebit în asigurarea unui climat de confort şi siguranţă pentru elevii din internat. Ei se confruntă cu numeroase 

probleme de adaptare a elevilor, de criză generată de sentimentul singurătăţii, al îndepărtării. Sunt puşi în situaţia de a 

gestiona situaţii de criză, de a identifica comportamente de risc, de a forma un stil de viaţă. Întâlnirea pedagogilor şi 

discuţiile pe probleme specifice i-au ajutat să clarifice şi să găsească soluţii la o parte din problemele cu care se confruntă. 

De asemenea, întâlnirea a avut drept scop realizarea coeziunii grupului de pedagogi şcolari, valorizarea experienţele 

membrilor grupului şi dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea creată. 

 

Activitatea metodică pentru pedagogii şcolari a avut loc la Centrul Regional de Formare Cluj în data de 12.12.2012. Pe 

parcursul activităţii s-a urmărit: 

- identificarea nevoilor specifice elevilor din internatele şcolare generate de particularităţile de vârstă şi de izolarea faţă de 

familia din care provin; 

-  identificarea problemelor specifice  care apar în internatele şcolare; 

- găsirea unor soluţii de rezolvare a problemelor specifice şi prezentarea exemplelor de bună practică; 

 

Cei 16 participanţi la activitatea metodică au subliniat importanţa organizării unor astfel de activităţi deoarece a fost 

prima dată când s-au întâlnit, când au comunicat, când au avut posibilitatea unui schimb real de experienţe trăite şi a unor 

idei împărtăşite. 

 

Integrarea activităţilor experimentale în lecţia de chimie 
Coordonator, Ileana Iepure 

 
Integrarea activităţilor experimentale în lecţia de chimie, activitate coordonată de către inspectorul de specialitate de la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, a fost realizată în perioada octombrie 2011- mai 2012, cu 30 de profesori care predau 

chimie în Cluj-Napoca. 
 

Activitatea metodică a urmărit realizarea unui set de activităţi experimentale pe unităţi de învăţare pentru a putea fi prezentate 

la clasă în vederea creşterii interesului elevilor pentru această disciplină pe baza dezvoltării aspectului practic-aplicativ al 

noţiunilor studiate.  

 

Îmbunătăţirea competenţelor de lectură 
Coordonator, Alina Petri 

 

Derulată în perioada octombrie 2011—iunie 2012, activitatea metodică la care au participat 720 de învăţători/ 

institutori, răspunde unei priorităţi ale MECTS, intervenţia imediată şi unitară pentru ameliorarea/ dezvoltarea 

performanţelor de lectură, înţelese atât în sens tradiţional, cât şi ca alfabetizare în înţelegerea textului. 

Activitatea s-a derulat în cadrul cercurilor pedagogice,  coordonate de către inspectorul de specialitate din 

cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, în 7 zone: Cluj - Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gilău, Gherla, Huedin, 

Turda. 

 

Cercul pedagogic al bibliotecarilor şi responsabililor CDI 
Coordonator, Alina Petri 

 

Prin OMECTS nr. 5556/ 07.10.2012, privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare 

şi a centrelor de documentare şi informare, art. 23, Casa Corpului Didactic Cluj organizează cercul pedagogic 

al bibliotecarilor şcolari şi responsabililor CDI. La cercul pedagogic la care au participat 27 de bibliotecari şi 

responsabili CDI s-au abordat următoarele subiecte: 

1. Documente manageriale şi operaţionale în CDI 

2. Înfiinţarea CDI la decizia unităţii de învăţământ 

3. Grupul de discuţii al profesorilor documentarişti/ responsabililor CDI/ bibliotecarilor 

4. Programul de formare CDI, spaţiu de promovare a inovaţiei didactice 

5. Expoziţia de bune practici în CDI şi biblioteci şcolare 

6.    Analiza de nevoi de formare ale profesorilor documentarişti/ responsabililor CDI/ 

bibliotecarilor. 

 

Video-copilul sau lipsa de identitate 

Coordonator, Meda Florian 

 

La workshopul Video-copilul sau lipsa de identitate au participat 25 de 

educatoare de la grădiniţele ,,Licurici” şi ,,Floare de Iris” din Cluj– Napoca. 

Obiectivul activităţii ştiinţifice a fost conştientizarea importanţei utilizării 

echilibrate a computerului şi a timpului petrecut în faţa televizorului. 

Principalele teme abordate prin dezbateri şi studii de caz au fost: formarea 

deprinderilor de control al timpului investit în a sta  pasiv şi a deveni un 

consumator de imagine, formarea aptitudinilor de a discerne ce este bine şi ce 

este rău, dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei prin activităţi specifice vârstei 

preşcolare. 

 

Matematica ,,altfel” în gimnaziu, Matematica ,,altfel” în liceu 

Coordonator, Dana - Zoe Mateescu 

 

Activităţile metodice Matematica „altfel” în gimnaziu şi Matematica „altfel” în liceu au venit în sprijinul 

profesorilor de matematică dornici să desfăşoare activităţi didactice cât mai atractive, cu propuneri de scenarii 

didactice şi exemple de bună practică pe care le pot  adapta şi folosi ca modele de activităţi în săptămâna 

„Şcoala altfel”. 
 

Pe parcursul celor două activităţi metodice desfăşurate în 03.04.2012 la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 

respectiv în 05.04.2012 la Centrul Regional de Formare Cluj, s-a urmărit: 

- dezvoltarea  abilităţilor de proiectare, organizare, implementare şi evaluare a unor scenarii didactice „altfel” 

centrate pe interesele, preocupările elevilor, pe nevoile de învăţare ale acestora, ancorate în contextul 

educaţional specific şcolii; 

- promovarea ca exemple de bună practică a unor proiecte educaţionale care au fost aplicate de profesori de 

matematică ce predau la clase gimnaziale; 

- oferirea de resurse educaţionale utile în proiectarea activităţilor educaţionale din săptămâna „Şcoala altfel”; 

- stimularea colaborării şi a schimburilor de experienţă în comunitatea profesorilor de matematică.  
 

Participanţii la activităţile metodice (29 profesori de matematică care predau la gimnaziu şi 16 profesori de 

matematică ce predau la clase liceale) au apreciat activităţile considerându-le bune, relevante, utile, aplicative, 

frumoase, interesante şi creative. 
 

Pentru a se asigura accesul unui număr mai mare de profesori la informaţiile şi resursele prezentate, 

participanţii au propus organizarea unor astfel de activităţi la întâlnirile zonale ale profesorilor de matematică. 

 

Icoana pe sticlă – artă şi tradiţie 

Coordonator, Mihaela Popescu 

 

Atelierul cu tema Icoana pe sticlă – artă şi tradiţie, susţinut de prof. Cristian Andrei 

Hideg de la Seminarul Teologic Liceal Otodox din Cluj-Napoca, s-a desfăşurat în 

data de 8 decembrie 2011 la sediul Casei Corpului Didactic Cluj. Activitatea a fost 

organizată în cadrul Festivalului şanselor tale cu 20 de cadre didactice şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale. 

 

Expoziţia ,,Activităţi de lectură în bibliotecile şcolare şi în CDI” 

Coordonatori, Alina Petri, Roxana Prigoană 
 

Expoziţia al cărei scop este promovarea exemplelor de bună practică în activităţile organizate la 

nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar este organizată la Casa Corpului Didactic Cluj. Prin 

minipostere de prezentare, 13 bibliotecari şi responsabili CDI au prezentat exemple de bună practică 

din activităţi specifice de lectură, documentare, scriere creativă derulate la:  Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau”, Şcoala cu cls. I-VIII „Constantin Brâncuşi, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii, 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior”,  Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia 

Turzii, Colegiul Tehnic „Dr. Ion Raţiu” Turda, Şcoala Gimnazială „Gh. Şincai”Floreşti, Şcoala 

„Avram Iancu” Dej, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Şcoala cu cls. I-VIII Viişoara, Şcoala „Emil 

Isac”Cluj-Napoca,  Grup Şcolar Huedin, Şcoala „Pelaghia Roşu” Mărişel.   

 

Şcoala altfel 
Prof. metodist, Alina Petri 

 

În ordinul MECTS nr. 4292/2011 privind structura anului şcolar 2011-2012, este planificată săptămâna 2-6 

aprilie 2012 pentru derularea de activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului 

numit ,,Şcoala altfel". Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari/elevilor şi a cadrelor 

didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale copiilor preşcolari/elevilor, să 

pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul 

naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.  

 

Pentru a oferi ocazia dezvoltării de competenţe specifice acestui tip de activităţi extracurriculare, Casa Corpului 

Didactic Cluj a proiectat curriculum– ul programului de formare Şcoala altfel - un program de valorificare a 

competenţelor şi intereselor educative individuale, inclus în oferta de formare pentru anul şcolar 2011 - 2012. 

Prin acest program de formare se vizează competenţe de proiectare şi planificare a activităţilor, marketing, 

diseminare, valorificare a exemplelor de bună practică. 
 

 

Tocmai pentru că acest program de formare promovează o viziune strategică a întregii unităţi de învăţământ 

referitoare la Şcoala altfel, grupul ţintă este alcătuit din directori, cadre didactice, bibliotecari şcolari, consilieri 

şcolari, care pot alcătui o echipă de proiect în vederea proiectării şi desfăşurării activităţilor. 
 

Competenţe generale vizete prin programul de formare:  

1. Proiectarea şi planificarea activităţilor în cadrul săptămânii „Şcoala altfel” 

2. Implementarea unei strategii de marketing pentru activităţile proiectate 

3. Valorificarea exemplelor de bună practică din cadrul săptămânii „Şcoala altfel” 
 

În cele 5 întâlniri tematice, 32 de cursanţi care au absolvit programul de formare au parcurs, prin activităţi 

teoretice şi, preponderent, practice teme precum:  

- Contextualizarea programului de formare în strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului; 

- Etape de organizare şi derulare a proiectului „Şcoala altfel”, la nivel naţional, judeţean, local; 

- Managementul activităţilor educative. Strategii de comunicare; 

- Strategii de marketing şi valorificare a activităţilor propuse/derulate; 

- Adaptarea instrumentelor de lucru pentru fiecare nivel de învăţământ - proiectul de activitate şi fişa de 

monitorizare şi evaluare; 

- Proiectarea activităţilor: Strategii şi resurse de documentare, informare; Planul de implementare a activităţii;  

- Evaluarea activităţilor din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unul din momentele importante ale programului de formare a fost promovarea exemplelor de bună practică 

realizate de către cursanţi, în urma proiectării realizate în cadrul formării şi a implementării activităţilor la 

nivelul grupelor de preşcolari sau cu elevii. Astfel, s-au prezentat 32 de modele de bună practică ce pot constitui 

surse de inspiraţie pentru alte cadre didactice, în vederea organizării activităţilor în anul şcolar 2012 -2013.  
 

Dintre aceste exemple de bună practică realizate, 15 activităţi sunt publicate în numărul 6/ iunie 2012 a revistei 

Preuniversitaria online, coordonată de Casa Corpului Didactic Cluj, care poate fi consultat la adresa http://

www.ccdcluj.ro/Preuniversitaria/nrcurent.html 
 

Prin caracterul inovativ al programului de formare, prin noutatea temelor abordate, prin metodele interactive, 

acest program de formare a răspuns în mare măsură nevoilor grupului ţintă. Au fost apreciate strategiile 

didactice, demersul de la proiectarea (analiza de nevoi, cunoaşterea contextului, ancorarea în misiunea, viziunea 

şi valorile şcolii), realizarea activităţilor extracurriculare (gestionarea resurselor, etapizarea activităţii, 

conţinuturi) şi evaluare, feedback. 

 

 Cadre didactice maghiare, beneficiare ale formării continue prin Casa Corpului Didactic Cluj 
Prof. metodist, Kati Mihalyfalvi 

 

În anul şcolar 2011-2012, Casa Corpului Didactic Cluj a inclus în oferta de formare continuă mai multe 

programe de formare şi activităţi specifice cadrelor didactice de etnie maghiară. Dintre acestea, s-au derulat 5 

programe de formare neacreditate, 3 activităţi metodice şi o activitate ştiinţifică. În total au participat la aceste 

programe şi activităţi 312 cadre didactice de etnie maghiară. 
 

Programele de formare neacreditate care s-au derulat pentru cadrele didactice care predau în limba maghiară:  
 

 

Managementul stresului - Programul de formare a avut ca grup ţintă 

personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu predare în limba 

maghiară. Scopul programului este identificarea surselor de stres, 

conştientizarea efectelor nocive şi însuşirea unor modalităţi eficiente de 

combatere a stresului. Acest program de formare continuă a fost desfăşurat în 

perioada decembrie 2011-ianuarie 2012 cu o durată de 30 de ore şi cu 25 de 

cursanţi. 

 

Pedagogia experienţială a avut ca scop îmbunătăţirea şi dezvoltarea unei atitudini 

pozitive în muncă, dezvoltarea gândirii, oportunitatea schimbului de experienţă. 

Programul de formare a vizat personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu 

predare în limba maghiară. Durata programului de formare a fost de 40 de ore, în 

perioada martie 2012, cu un total de 22 de cursanţi. 

 

 

Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul metodelor activ-

participative. Grupul ţintă vizat în acest program de formare profesională 

cuprinde profesorii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal cu limba de 

predare maghiară,  indiferent de disciplina predată sau de gradul didactic. 

Scopul programului a fost familiarizarea cursanţilor cu un repertoriu de 

strategii şi metode de învăţare activă aplicabile la diverse materii şi cicluri de 

învăţământ. Cursul a durat 40 de ore, în perioada mai-iunie 2012, cu un total 

de 23 de participanţi. 

 

Introducere în pedagogia Waldorf. Scopul acestui program de formare, cu 

o durată de 96 de ore, a fost furnizarea unui program de formare continuă 

destinat cadrelor didactice cu predare în limba maghiară din învăţământul 

preuniversitar din ţară prin care se va realiza o introducere în pedagogia 

Waldorf şi va oferi un cadru de dezvoltare profesională în ceea ce priveşte 

metodele şi abordările educaţionale specifice învăţământului Waldorf. Acest 

program s-a desfăşurat în parteneriat cu Liceul Waldorf şi Fundaţia pentru 

Libertate cu un total de 24 de cadre didactice şi 8 studenţi. 

 

Programul de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea susţinerii examenului de definitivare 

în învăţământ a avut ca grup ţintă profesorii debutanţi care vor susţine definitivatul în anul 2012  pe linia 

maghiară. Programul de formare vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice debutante, în 

scopul asigurării unei pregătiri de calitate în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământ. Acest 

program a avut o durată de 24 de ore în perioada iunie 2012, cu 21 de cursanţi. 

 

Activităţile metodice derulate pentru cadre didactice care predau în limba maghiară: 

 

Ştiinţe atractive. Grupul ţintă vizat a fost format din învăţători/ institutori/ profesori în învăţământul primar cu 

predare în limba maghiară. Scopul programului: identificarea  resurselor care facilitează îmbunătăţirea calităţii 

orelor de ştiinţe la ciclul primar prin dezvoltarea abilităţilor învăţătorilor de a integra creativ experimentul în 

activităţile de învăţare. Această activitate s-a derulat pe o durată de 20 de ore, cu un efectiv de 22 de cadre 

didactice din învăţământul primar. 
 

Activitate metodică pentru profesorii de limba şi literatura maghiară vizează profesorii de specialitate, 

limba şi literatura maghiară. Scopul acestei activităţi metodice a fost: îmbunătăţirea activităţii didactice a 

profesorilor, adaptarea programei, manualelor, metodelor la situaţia reală şi la cerinţele actuale. Activitatea a 

avut o durată de 20 de ore care s-au derulat pe parcursul întregului an şcolar în diferite locaţii din judeţ, iar în 

total au participat 30 de profesori de limba şi literatura maghiară.  

 

Activitatea metodică Seminar de pedagogie experienţială a fost derulată în 

colaborare cu Asociaţia Kalandok es Almok, asociaţie care organizează 

programe de formare continuă a cadrelor didactice pe plan internaţional. 

Înfiinţată de mai bine de 10 ani, asociaţia oferă programe de formare care au la 

bază educaţia experienţială, o metodă de predare - învăţare bazată pe jocuri 

didactice utilizate atât în activităţi curriculare, cât şi extracurriculare. Aceste 

tehnici ajută la dezvoltarea personală armonioasă a elevului, integrarea uşoară  

în societate, formarea echilibrului psihic şi a unei atitudini pozitive faţă de şcoală. Scopul programului a fost 

îmbunătăţirea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive în muncă, dezvoltarea gândirii şi oportunitatea schimbului  

de experienţă. Grupul ţintă vizat au fost cadrele didactice din învăţământul preuniversitar. Programul s-a 

derulat în 4 martie 2012,  pe o durată de 8 ore cu 131 de participanţi din care 25 au fost cadre didactice cu 

predare în limba română iar restul cadre didactice cu predare în limba maghiară. 

 

Activitatea ştiinţifică Conferinţa regională de protecţie a mediului  

s-a adresat profesorilor de biologie, ştiinţe, fizică, chimie pe linia maghiară. 

Scopul acestei activităţi este promovarea iniţiativelor şi a activităţilor 

referitoare la protecţia mediului în activitatea didactică, ca urmare a unor 

abordări didactice bazate pe investigaţie în educaţia pentru protecţia mediului. 

Activitatea ştiinţifică s-a derulat în parteneriat cu Liceul Teologic Reformat 

din Cluj-Napoca, în perioada 24-26 aprilie 2012. Participanţii din mai multe 

judeţe au beneficiat de un schimb de experienţă prin prezentarea a 14 lucrări 

ştiinţifice. 

 

Evoluţia în carieră – oportunităţi pentru cadrele didactice debutante 
Prof. metodişti, Ileana Iepure, Dana-Zoe Mateescu, Kati Mihalyfalvi 

 

Casa Corpului Didactic Cluj asigură cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din 

învăţământul preuniversitar. În acest mod, Casa Corpului Didactic îşi asumă rolul de ,,centru de resurse şi 

asistenţă educaţională şi managerială pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare din judeţ, devenind un 

promotor al activităţilor de formare la nivel judeţean şi regional” (conform prevederilor art. 244 alin. (4) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011).  
 

Evoluţiile recente la nivel naţional şi internaţional au scos în evidenţă necesitatea construirii unui sistem 

naţional de învăţământ care să responsabilizeze toţi actorii implicaţi şi toţi beneficiarii direcţi sau indirecţi. 

Pentru ca dezvoltarea sistemului educaţional să devină „intensivă” şi orientată spre calitate este necesar ca încă 

de la debutul în carieră, toate cadrele didactice să fie conştiente de misiunea pe care o au, iar, prin prestaţia lor, 

să asigure creşterea calitativă a activităţii didactice prestate. 
 

Programul de formare propus se adresează cadrelor didactice debutante în învăţământul preuniversitar şi 

abordează, într–o viziune sistemică, domeniile vaste ale didacticii, pedagogiei şi psihologiei educaţiei în 

vederea asigurării pregătiri de calitate, pornind de la situaţia existentă în învăţământul românesc, de la 

obiectivele dezvoltării sistemului de educaţie. Programul răspunde nevoilor cadrelor didactice aflate la 

începutul carierei care au beneficiat până la ora actuală de o formare iniţială analitică, fragmentară, bazată pe 

discipline de specialitate, pedagogie, psihologie, managementul educaţiei, metodică, practică pedagogică, 

ancorată în plan cognitiv şi mai puţin în planul aplicabilităţii la clasă. Definitivarea în învăţământ reprezintă un 

prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii 

la planul aplicabilităţii, la planul dezvoltări de competenţe specifice profesiei didactice. 
 

 Programul de formare vine în întâmpinarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice debutante, în scopul 

asigurării unei pregătiri de calitate în vederea susţinerii examenului de definitivare în învăţământ răspunzând, 

de asemenea, schimbărilor aduse în structura probelor de examen prin aplicarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 şi OMECTS nr.5560/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Obiective:  

- dezvoltarea competenţelor transversale şi profesionale corespunzătoare statutului socio-profesional de cadru 

didactic; 

- asigurarea unei pregătiri teoretice de calitate în vederea obţinerii unor rezultate foarte bune şi creşterea 

promovabilităţii la examenul de definitivare în învăţământ;  

- promovarea valorilor  asociate realizării unui învăţământ de calitate, în conformitate cu  politicile educaţionale 

interne şi în acord  cu cele elaborate şi popularizate la nivel european. 
 

Categorii  de competenţe urmărite: pedagogice, psiho-pedagogice, psiho-sociale, manageriale, instituţionale, de 

managementul carierei; 
 

Valori, atitudini şi conduite: 

• cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi pe relaţii democratice; 

• promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, în concordanţă cu idealul educaţional; 

• crearea unui climat socio-afectiv securizant, în clasa de elevi şi în spaţiul educaţional non-formal; 

• încrederea în puterea educaţiei, in capacitatea de formare si dezvoltare a individului 
 

Cursanţilor li s-a propus un demers metodologic de operaţionalizare a conceptelor specifice pe trei discipline, în 

concordanţă cu programele pentru definitivarea în învăţământ. Programul de 24 de ore a fost structurat pe 3 

module : 

Modulul I - Disciplina de specialitate ( 8 ore) 

Modulul II - Didactica disciplinei ( 8 ore) 

Modulul III - Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei ( 8 ore) 
 

Numărul de participanţi:  

Profesorii debutanţi care susţin examenul de definitivatul în anul 2012 înscrişi la programul de formare au fost 

cuprinşi în 7 grupe: 1 grupă de învăţători, 2 grupe de educatoare, 1 grupă cu cadre didactice care predau şi 

susţin examenul în limba maghiară şi 3 grupe de profesori grupaţi pe arii curiculare (Matematică şi ştiinţe ale 

naturii şi tehnologii,  Limbă şi comunicare,  Om şi societate şi Arte). S-au înscris la programul de formare 132 

cadre didactice şi au finalizat programul 110. Cursanţii au beneficiat de cunoştinţele şi experienţa a 38 de 

formatori. 
 

Perioada: 01 - 23 iunie 2012 
 

Locaţii: Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” (3 grupe), Liceul Teoretic ,,Gheorghe Şincai” (2 

grupe), Liceul Teoretic ,,Apáczai Csere János” (1 grupă), Centrul Regional de Formare Cluj (1 grupă) 
 

Metode utilizate: - prelegeri, prezentări power - point, dezbateri. 
 

Resurse puse la dispoziţie: 

a. Bibliografice şi documentare:  

- Programele pentru definitivat:  OM. Nr. 3701/26.04.2000, OM. Nr. 2687/27.11.2007, OM. Nr. 6305/2008, 

OM Nr. 3978/10.06.2004, OM nr. 3496/02.03.2005, OM. Nr. 6020/24.11.2008, OM. Nr. 5952/14.11.2008, OM 

Nr. 3442/21.03.2000, OM  nr. 4898/11.11.2002, OM 5887/18.12.2006 

- expoziţia online – bibliografie selectivă de pe site-ul: http://ccdcluj.ro/biblioteca_produse_informare_ro_files/

EXPOZITIE%20ONLINE%2026.09.2011.pdf  

b. Materiale: videoproiector, laptop, prezentare PPT 
 

Feedback-ul cursanţilor a arătat necesitatea şi utilitatea programului de formare. Au fost apreciate noul 

curriculum, planificarea săptămânală a activităţilor incluse, proiectele tematice, metodele practice cu privire la 

dezvoltarea copiilor cu CES, metodele interactive de predare, metodele alternative de evaluare, comunicarea 

eficientă cu formatorii, eficienţa feedback-ului primit. 

 

 

Tipul programului/ activităţii de formare Titlul programului/ activităţii de formare 
Număr de 

participanţi 

1.1.Programe de formare ale casei corpului 

didactic, acreditate de Centrul Naţional de 

Formare a Personalului din Învăţământul 

Preuniversitar 

Evaluarea activităţilor didactice prin inspecţia şcolară 26 

Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii 1479 

Şcoala - şansa fiecăruia 26 

Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară 

Tehnologii 
494 

Consiliere şi dezvoltare profesională 491 

Total participanţi la programe de formare ale CCD Cluj, acreditate de CNFPIP 

 
2516 

1.2.Programe de formare ale altor instituţii, 

acreditate CNFPIP şi derulate prin Casa 

Corpului Didactic Cluj 

Controlul, sprijinul educaţiei 29 

Total participanţi la programe de formare ale altor instituţii, acreditate CNFPIP şi derulate prin CCD Cluj 29 

1.3. Programe în concordanţă cu obiectivele 

strategice MECTS,  organizate prin CCD Cluj 

Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar 340 

Total participanţi la programe în concordanţă cu obiectivele strategice MECTS,  organizate prin CCD Cluj 340 

  
1.4.Programe neacreditate 

Program  de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea 

susţinerii examenului de definitivare în învăţământ (G1-G7) 

 

132 

Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor 

 
27 

Pedagog de şcoală "nouă" 

 
20 

Şcoala altfel - un program de valorificare a competenţelor şi 

intereselor educative individuale 

 

33 

Examenul Cambridge de limba engleză-IELTS(parteneriat cu 

British Council Cluj) 

 

9 

Examenul Cambridge de limba engleză-PET(parteneriat cu 

British Council Cluj) 

 

8 

Examenul Cambridge de limba engleză-CAE(parteneriat cu 

British Council Cluj) 

 

10 

Examenul Cambridge de limba engleză-  FCE (parteneriat cu 

British Council Cluj) 

 

7 

Managementul stresului 

 
25 

Introducere in pedagogia Waldorf 

 
26 

Pedagogie experienţială 

 
22 

Dezvoltarea gandirii critice prin intermediul metodelor activ-

participative 

 

23 

Alternativele educaţionale - un viitor în prezent 

 

30 

Total participanţi la programe neacreditate 372 

1.5. Programe/ Activităţi destinate educaţiei 

adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din 

zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din 

afara sistemului de învăţământ preuniversitar) 

Instruire antreprenorială (în partneriat Asociaţia pentru 

Sprijinirea Dezvoltării Rurale – ASDR) 

 

20 

Hai pe net! 

 
15 

Total participanţi la programe / activităţi destinate educaţiei adulţilor 35 

2.1.Activităţi metodice 

Activitate metodică cu profesorii de limba şi literatura maghiară 30 

Ştiinţe atractive în limba maghiară 

 
22 

Managementul formării continue 

 
313 

Promovarea activitatilor pedagogice si culturale in bibliotecile 

scolare 

 

49 

Îmbunătăţirea competenţelor de lectură 

 
720 

Nevoi specifice ale elevilor din internatele şcolare 

 
16 

Pedagogie experienţială 

 
131 

Integrarea activităţilor experimentale în lecţia de chimie 

 

30 

Total participanţi la activităţi metodice 1311 

2.2.Activităţi ştiinţifice 

Conferinţa Abordări inovative în predarea ştiinţelor 

 
80 

Educaţia pentru drepturile omului şi egalitatea de şanse în 

contextul voluntariatului european 

 

62 

Conferinta regionala de protectie a mediului 

 
14 

Simpozion Preuniversitaria 

 
115 

Video-copilul sau lipsa de identitate 

 
25 

Matematica "altfel" în gimnaziu, Matematica "altfel" în liceu 

 
45 

Total activităţi ştiinţifice 341 

2.3.Activităţi culturale 

Tinereţea preţuieşte senectutea - activitate de voluntariat 

 
40 

Icoana pe sticlă – artă şi tradiţie 

 
20 

Ziua Mondiala a bibliotecilor scolare 

 
52 

Dezvoltarea valorilor moral-civice în rândul elevilor prin 

voluntariat 

 

22 

Voluntariatul- modalitate de dezvoltare a competenţelor sociale 

ale elevilor 

 

24 

Expoziţie: Fantezie şi culoare în lumea copiilor 

 
127 

Total activităţi culturale 285 

Total participanţi la activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale 1937 

TOTAL participanţi la programe şi activităţi de formare în anul şcolar 2011 - 2012 5229 

Număr participanţi la formare continuă anul şcolar 2011 - 2012

2516

29340

372

35

1311

341

285

Participanţi la programe de formare ale CCD Cluj,

acreditate de CNFPIP: 2516

Participanţi la programe de formare ale altor instituţii,

acreditate CNFPIP şi derulate prin CCD Cluj: 29

Participanţi la programe în concordanţă cu obiectivele

strategice MECTS,  organizate prin CCD Cluj: 340

Participanţi la programe neacreditate: 372

Participanţi la programe / activităţi destinate educaţiei

adulţilor: 35

Participanţi la activităţi metodice: 1311

Participanţi la activităţi ştiinţif ice: 341

Participanţi la activităţi culturale: 285

http://82.79.96.24

