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Nr.344/04.06.2020 

 

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Cluj 

 

 

 

Stimată doamnă director, 

Stimate domnule director, 

 

Casa Corpului Didactic Cluj demarează acțiunea de analiză a impactului programelor de 

formare continuă pentru anul școlar 2019-2020 și de analiză a nevoilor de formare continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021, la nivelul județului 

Cluj. Această analiză urmărește identificarea domeniilor activităţii profesionale în care cadrele 

didactice aplică abilităţile şi competenţele dobândite prin participarea la programele de formare, 

pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii educaţiei elevilor. În plus, pe baza analizei nevoilor 

de formare, va fi elaborat  Planul anual de dezvoltare a resurselor umane la nivelul județului 

Cluj și Oferta de formare continuă a Casei Corpului Didactic Cluj, aferente anului școlar 2020 – 

2021. 

În acest scop, având în vedere rolul foarte important al directorilor unităților de 

învățământ si al responsabililor cu formarea continuă în monitorizarea dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice, vă rugăm să ne sprijiniți prin următoarele acțiuni derulate la nivelul unității de 

învățământ pe care o conduceți:  

1. Completarea chestionarului privind monitorizarea formării continue si a impactului 

programelor de formare la nivelul unității de învățământ în care activați, până la data de 

15 iunie 2020; 

2. Realizarea unei analize a nevoilor de formare continuă a personalului didactic și didactic 

auxiliar din unitatea de învățământ;  



Pentru aceasta, vă propunem un set de  instrumente specifice analizei nevoilor de formare 

pentru fiecare categorie de personal (anexele 1, 2 și 3). Rezultatele obținute vor fi 

utilizate pentru fundamentarea Planului instituțional de dezvoltare profesională, aferent 

anului școlar 2020 – 2021. Documentele vor fi păstrate la nivelul unității de învățământ, 

în portofoliul responsabilului cu dezvoltarea profesională.  

3. Completarea chestionarului de analiză de nevoi de formare online, până la data de 15 

iunie 2020; 

Răspunsurile la acest chestionar se vor baza pe rezultatele analizei nevoilor de formare 

continuă realizată la nivelul unității de învățământ (conform punctului 2).  

 

Instrumentele mai sus menționate vor fi postate și pe site-ul Casei Corpului Didactic Cluj 

http://www.ccdcluj.ro. Perioada de completare a celor două chestionare  este 4 – 15 iunie 2020, 

prin accesarea link-urilor de mai jos: 

Chestionar monitorizare impact_formare_2019_2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHEXpceoXzguIV69mBGrpKkUuOWuw

DZYX3frZ3MBb59wWLMg/viewform 

Chestionar analiză de nevoi_2020_2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKIpaClq4QI3g6VbFdEK3q1GB9yU0etA

HjYIUaKbfTrmqn7Q/viewform 

  

 

Cu stimă, 

 

Director Casa Corpului Didactic Cluj, 

prof.dr. Mihaela POPESCU 
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