
Casa Corpului Didactic Cluj



Tematica întâlnirii:

1. Completarea Chestionarului de analiză de nevoi şi a 

Chestionarului de monitorizare a impactului formării continue;

2. Noutăţi legislative.

3. Strategia pentru romi- programul “A doua șansă”;

4. Activități de formare continuă din oferta Casei Corpului 

Didactic Cluj pentru perioada iunie- august 2017.

5. Diverse



1. Completarea

Chestionarului de analiză de nevoi

CCD demareaza acțiunea de analiză a nevoilor de 

formare continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar la nivelul județului Cluj

Instrumente analiza de nevoi - Anexele 1, 2, 3

Link-ul 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZE
AWYUsWpVCY9-2nj-
bGHj852Tw26vsUGPplcXLQ06EMWog/viewform

Termen de completare 20 iunie 2017

Instrumente analiza nevoi


Chestionarul de monitorizare a 

impactului formării continue 2016-2017

Link-ul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwx2a-

6AW40d1O3MiyX9J7nn2rcg0IRqRbvH6uoDunyay

7tA/viewform

Termen de completare 20 iunie 2017

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwx2a-6AW40d1O3MiyX9J7nn2rcg0IRqRbvH6uoDunyay7tA/viewform


2. Noutăţi legislative

• OMENCS 5386/30.09.2016 (metodologia formarii 

continue) 

• OMENCS 5387/30.09.2016 (acreditarea 

furnizorilor



3. Strategia pentru rromi – programul

“A doua șansă”

Grup tinta:

• persoanele care depăşesc cu 4 ani vârsta

corespunzătoare clasei şi care, din diferite motive,

nu au absolvit acest nivel de învăţământ până la

vârsta de 14 ani (art. 29, alin 4/LEN nr.1/2011)



Legislaţie

1. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.

5248/31.08.2011 privind aplicarea programului “A doua şansă” în baza art.29,

alin.4 si art. 30, alin.2 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;

2. Metodologia privind organizarea programului A doua şansă - Învăţământ

primar, Anexa 1 la Ordinul Nr. 5248/2011;

3. Metodologia privind organizarea programului  A doua şansă - Învăţământ 

secundar inferior, Anexa 3 la Ordinul Nr. 5248 / 2011;

4. Raport al Agenției Naționale pentru romi.

3. Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”



Unităţi de învăţământ care organizează programul 

“A doua şansă”

1. Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” 
Cluj-Napoca

2. Şcoala Gimnazială “Christiana” Cluj-
Napoca

3. Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan” 
Someşeni, structura Pata Rât

4. Şcoala de Arte şi Meserii “Poiana”, 

Turda

5. Şcoala Gimnazială“Victor Ungureanu”, 

Câmpia Turzii

6. Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazu”, 

Câmpia Turzii

3. Strategia pentru rromi - programul

“A doua șansă”



4. Activități de formare continuă din oferta 

Casei Corpului Didactic Cluj 

pentru perioada iunie- august 2017

- Şcoala de vară antistres

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-

2017/Prima_pagina/Noutati/Invitatie_CAPS.pdf

- Școala de vară Icoane pe sticlă în Transilvania

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-

2017/Prima_pagina/Noutati/Aun_Scoala_Vara_Icoane.pdf

- programul de formare acreditat ,,Managementul calităţii şi 

performanţa educaţională în sistemul de învăţământ 

preuniversitar

- programul de formare continuă acreditat „Tabla 

interactivă – resursă educaţională”

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/Prima_pagina/Noutati/Invitatie_CAPS.pdf
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016-2017/Prima_pagina/Noutati/Aun_Scoala_Vara_Icoane.pdf


5. DIVERSE - Resurse educationale

1.Resurse educationale online pe discipline/arii

curriculare :

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_r

esurse%20educationale%20online.pdf

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2015/biblioteca/Dosar_resurse educationale online.pdf


Resurse educationale

2. Resurse educationale elaborate in cadrul

programului de formare acreditat

“Managementul activitatilor educative” –

colectie de bloguri educationale ale participantilor

din cele 4 serii de formare:

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/

https://saptamanaaltfel.wordpress.com/


Resurse educationale

3. Resurse educationale elaborate in 

cadrul proiectului “Semantic 

pathways for building a 

spatially-thinking society” , 

LIFELONG LEARNING 

PROGRAMME-KA3-ICT 

PROGRAMME

http://www.geothnk.eu/

http://portal.opendiscoveryspace.eu/co

mmunity/geothink-community-

400866

https://www.facebook.com/spatialthink

ing
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Site-ul Casei Corpului Didactic Cluj

Buletinul informativ, Preuniversitaria

http://www.ccdcluj.ro/

http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016/BI_10_2016.pdf

http://www.ccdcluj.ro/preuniversitaria.html

http://www.ccdcluj.ro/
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2016/BI_10_2016.pdf
http://www.ccdcluj.ro/preuniversitaria.html


Resurse educationale din biblioteca 

CCD Cluj

2017_Resurse educationale.docx

2017_Resurse educationale.docx


Legislatie CDI

Documente de monitorizare

Mapa profesorului documentarist

Atributii

2017sectiune CDI

2017sectiune CDI/documente de monitorizare
2017sectiune CDI/Mapa profesorului documentarist
atributii_CCD_in CDI-uri.doc
2017sectiune CDI


Feedback 

• O idee interesantă

• O întrebare

• Un comentariu



VĂ MULŢUMESC!


