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CCD BISTRIŢA-NĂSĂUD

I.

Raport de activitate - anul şcolar 2013-2014

Raport narativ
În anul şcolar 2013-2014, activitatea Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud s-a

desfăşurat pe baza Planului managerial şi a Ofertei de programe, proiecte şi activităţi, documente
avizate de inspectorul şcolar general. Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat integral oferta de
programe de formare continuă propusă de către CCD Bistriţa-Năsăud pentru acest an şcolar.
Fundamentarea ofertei propuse s-a bazat pe următoarele elemente: strategia MEN privind
dezvoltarea resurselor umane; proiecte şi programe naţionale, ca şi recomandări ale MEN;
strategia ISJ Bistriţa-Năsăud şi programul managerial al CCD Bistriţa-Năsăud privind
dezvoltarea resurselor umane; nevoi de formare identificate prin instrumente de marketing
educaţional; solicitări ale inspectorilor şcolari de specialitate; solicitări ale directorilor unor
unităţi de învăţământ din judeţ.
1. Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, pentru anul şcolar 20132014:
Conform analizei nevoilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din școlile
județului nostru, stabilite în urma chestionarelor aplicate personalului didactic şi nedidactic din
şcoli, în baza rapoartelor de evaluare realizate de Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud
ca urmare a acţiunilor de îndrumare şi monitorizare efectuate de inspectorii de specialitate în
anul şcolar precedent, precum şi a rapoartelor anuale elaborate de responsabilii cu formarea din
instituţiile de învăţământ ale judeţului, s-au stabilit obiectivele și direcțiile de acțiune pentru anul
școlar 2013-2014. Astfel, obiectivele generale vizează calitatea actului educaţional, impactul
formării continue şi susţinerea dezvoltării profesionale prin proiecte şi parteneriate.
Instituţia noastră şi-a propus ca ţinte strategice:
T1: Identificarea nevoilor reale de formare ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare.
T2: Acreditarea a noi programe de formare.
T3: Dezvoltarea unui management eficient privind asigurarea calităţii în educaţie.
T4: Editarea revistei Didactica Nova și asigurarea periodicității ei.
T5: Accesarea fondurilor europene în domeniul formării – scrierea şi implementarea de proiecte
finanţate prin FSE – POSDRU.
Obiectivele strategice ale instituţiei, au fost stabilite în urma analizei obiectivelor
strategice ale MEN şi Inspectoratului Şcolar Judeţean şi anume:
 Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud ca instituţie cu atribuţii în
perfecţionarea şi formarea continuă a personalului didactic.
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 Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu
standardele europene, prin preluarea, la nivel naţional, a competenţelor cheie promovate
la nivelul Uniunii Europene, dar şi prin potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei
româneşti.
 Proiectarea ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Bistrița în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud pe baza analizei de formare
continuă realizată la nivelul judeţului, cu respectarea cadrului legislativ, metodologic şi al
politicilor Ministerului Educației Naționale.
 Diversificarea și flexibilizarea ofertei de formare prin focalizarea pe un management al
calității astfel încât să răspundem nevoilor reale de dezvoltare profesională şi personală a
cadrelor didactice din judeţ.
 Acreditarea şi avizarea unor programe de perfecţionare şi formare continuă pentru cadre
didactice şi manageri şcolari.
 Crearea de servicii de consultanţă şi consiliere în proiectarea şi organizarea activităţilor
cu caracter formativ din şcoli, pe probleme de pedagogie, psihologie, metodică şi
specialitate.
 Utilizarea corespunzătoare a C:D.I.-urilor, ca sursă de documentare şi informare și
întărirea misiunii acestora.
 Asigurarea accesului cadrelor didactice din judeţ la programele de formare continuă prin
crearea unor centre de formare in C.D.I.-urile din zone îndepărtate ale judeţului şi prin
livrarea în mediul rural a programelor de formare.
 Creşterea calităţii activităţii didactice în unităţile de învăţământ prin informare,
documentare şi consultanţă în domeniul profesional.
 Dezvoltarea profesională a resursei umane din judeţ prin programe de formare acreditate
ale Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud şi ale altor parteneri.
 Pregătirea cadrelor didactice privind utilizarea calculatorului și competențele digitale.
 Realizarea parteneriatelor cu unităţile şcolare, ONG-uri, universităţi şi cu comunităţile
locale.
 Organizarea sesiunilor de comunicări metodico-ştiinţifice şi a activităţilor culturale, în
vederea asigurării calităţii schimbului de experienţă.
 Iniţierea cadrelor didactice în elaborarea şi implementarea de proiecte.
 Dezvoltarea/Promovarea Editurii Nova Didactica a Casei Corpului Didactic BistrițaNăsăud astfel încât aceasta să asigure valorificarea experienţei şi activitatea de cercetare
a cadrelor didactice la nivelul judeţului.
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 Menţinerea imaginii unei instituţii credibile şi transparente, în condiţiile derulării unui
proces dinamic şi coerent pentru asigurarea calităţii în educaţie.
Prin obiectivele urmărite ne-am dorit o Casa Corpului Didactic care să devină factorul
principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar bistrițean, prin
asigurarea unei îndrumări constante, sistematice şi coerente. Am încercat să promovăm o
educație deschisă, flexibilă și eficientă pentru toți prin furnizarea de programe pentru
formarea şi dezvoltarea profesională a întregii comunităţi pedagogice din județul BistrițaNăsăud, programe avizate de MEN şi, unele, acreditate de Comisia Specializată de
Acreditare a Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul
Preuniversitar.
Planul managerial al CCD Bistriţa-Năsăud a fost corelat cu Planul managerial de
dezvoltare profesională şi formare continuă al ISJ Bistriţa-Năsăud, urmărindu-se selecţia căilor şi
mijloacelor de comunicare adecvate în vederea derulării eficiente a fluxului informaţional în
cadrul sistemului educaţional şi cu partenerii sociali.
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ BN în domeniul dezvoltării resurselor
umane:
Planul managerial al Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud îşi propune următoarele
finalităţi:
•

Asigurarea îndeplinirii cerinţelor de formare ale Ministerului Educației Naționale şi
Inspectoratului Școlar Județean Bistriţa-Năsăud.

•

Dezvoltarea unui management instituțional eficient privind asigurarea calităţii în
educaţie.

•

Promovarea, susținerea și încurajarea activităților științifice, metodice și culturale.

•

Stabilirea de parteneriate (locale şi europene) care să conducă la activităţi structurate pe
oportunitate, diversitate şi eficienţă.

•

Mai multe programe în mediul rural.

•

Îmbunătățirea managementului informațional.

•

Dezvoltarea profesională a tuturor angajaţilor Casei Corpului Didactic prin participarea la
cursuri de perfecţionare în conformitate cu strategia de asigurare a calităţii.

•

Atragerea de fonduri extrabugetare şi dezvoltarea bazei materiale.

•

Acreditarea unor cursuri din oferta de formare a Casei Corpului Didactic.
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite:
Considerăm că activitatea organizată şi desfăşurată în cadrul CCD Bistriţa-Năsăud în

anul şcolar 2013-2014 s-a înscris în strategia proprie, dar şi în aceea a ISJ Bistriţa-Năsăud
privind pregătirea resurselor umane la nivelul judeţului.
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Prin oferta de programe de formare, proiecte şi activităţi am răspuns obiectivelor
stabilite, precum şi altor nevoi identificate sau create, de formare continuă, de consiliere şi
consultanţă, de pregătire metodică şi ştiinţifică, de dezvoltare a managementului educaţional.
Argumente/ comentarii:
Realizarea obiectivelor stabilite se poate urmări prin următoarele modalităţi şi
instrumente:
 Vizualizarea activităţilor pe site-ul CCD;
 Participarea metodiştilor CCD la inspecţii tematice;
 Realizarea unei baze de date a cadrelor didactice privind formarea continuă în perioada
01.09.2008 - 31.08.2013
 Monitorizare post-curs, prin: asistențe la activităţile dedicate;
 Asigurarea de asistenţă – discuţii cu formabilii.
Fundamentarea ofertei propuse s-a bazat pe următoarele elemente: strategia MEN privind
dezvoltarea resurselor umane; proiecte şi programe naţionale, ca şi recomandări ale MEN;
strategia ISJ Bistriţa-Năsăud şi programul managerial al CCD Bistriţa-Năsăud privind
dezvoltarea resurselor umane; nevoi de formare identificate prin instrumente de marketing
educaţional; solicitări ale inspectorilor şcolari de specialitate; solicitări ale directorilor unor
unităţi de învăţământ din judeţ.
Considerăm că programele realizate au corespuns standardelor de calitate, şi-au atins
obiectivele şi au avut impactul corespunzător în ameliorarea şi modernizarea practicilor
pedagogice ale beneficiarilor.
Aceste activităţi de formare continuă au inclus 1322 de participanţi. Dintre aceştia:


din mediul rural:612



din mediul urban: 710
De asemenea, am organizat şi desfăşurat un număr de 18 activităţi metodico-ştiinţifice cu

tematică diversă, la care au participat un număr mare de cadre didactice atât din mediul urban cât
şi din mediul rural.
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse
în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2014-2015):
 stabilirea priorităţilor de formare în funcţie de analiza de nevoi şi de planul de măsuri
remediale elaborat de I.S.J. Bistrița-Năsăud;
 studii de nevoi şi impact asupra cadrelor didactice
 cursuri de formare a cadrelor didactice pe domeniile deficitare (limba și literatura
română – evaluare examene naționale);
 colaborare directă și eficientă cu responsabilii de formare continuă din școli;
5
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 derularea de programe de formare specifice pentru metodiști în colaborare cu ISJ
Bistrița-Năsăud;
 deplasarea formatorilor spre diferite centre metodice/ de formare din judeţ (de obicei
filiale sau CDI-uri) pentru a mări gradul de participare a cursanţilor din mediul rural
la programe de formare continuă;
 accesarea de programe cu finanţare prin fonduri nerambursabile, în parteneriat extern
 creşterea gradului de transparenţă şi difuzare a informaţiei;
 deschiderea ofertei de formare şi către personalul nedidactic din unităţile de
învăţământ, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale.

II.

a) Strategiile instituţionale specifice aplicate de Casa Corpului Didactic BistriţaNăsăud, în anul şcolar 2013-2014, privind evaluarea şi monitorizarea impactului
participării

cadrelor

didactice

din

judeţ

la

activităţi

de

formare

continuă/perfecţionare.
Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud este în permanență preocupată de
formarea continuă a cadrelor didactice şi în special de rezultatele cursurilor de formare continuă
pentru cadre didactice, de schimbările pe care, prin programele de formare, le produce în
sistemul educaţional.
Obiectivele urmărite de programele de formare pentru cadrele didactice sunt, conform
Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,
actualizarea şi dezvoltarea de competenţe, dobândirea de noi competenţe. De aceea, evaluarea
rezultatelor învăţării în cazul programelor de formare pentru cadrele didactice trebuie să se
raporteze la competenţele pe care programul de formare îşi propune să le formeze, dezvolte,
actualizeze.
Privind evaluarea şi monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din judeţ la
activităţi de formare continuă/perfecţionare s-au folosit următoarele categorii de date:
- documentele scrise, chestionare aplicate;
- discuţii informale cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar bistrițean;
- recomandările rapoartelor de inspecţie ca urmare a participării inspectorilor şcolari de
specialitate şi a profesorilor metodişti la inspecţiile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bistrița-Năsăud;
- s-au determinat şi ierarhizat ţintele de formare, s-au stabilit obiectivele specifice
formării la nivelul judeţului, s-a urmărit creşterea calităţii programelor de formare, s-au
identificat, selectat şi monitorizat formatorii, s-a gestionat corect formarea cadrelor didactice, sau organizat stagii de formare pentru cursurile acreditate şi s-a făcut evaluarea internă şi externă
6
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a lor; s-a urmărit valorificarea cursurilor la clasă in unitățile școlare cuprinse în inspecția școlară
generală.
De asemenea, conform adresei MEN nr. 144/DGMRURSN/04.04.2014, am selectat două
programe de formare continuă, și anume „Școala incluzivă”, acreditat prin decizia nr.
183/26.11.2008, cuprins în Oferta de programe CCD BN 2012-2013, respectiv ”Calitate în
învățământul preșcolar și primar”, cuprins în Oferta de programe CCD BN 2013-2014. Au fost
inspectate un număr de 3 cadre didactice, pentru fiecare program și s-au efectuat un număr de 12
ore de monitorizare la clasă, conform graficului de inspecții avizat de inspectorul școlar general.
De asemenea s-a elaborat câte o fișă cadru de observație a lecției inspectate pentru fiecare
program de formare.
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud au
beneficiat în anul şcolar 2013 – 2014 de o ofertă bogată de formare atât prin programe acreditate
oferite de către Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, cât şi prin programe avizate şi activităţi
de perfecţionare.
Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală este
în creştere, după cum a rezultat din numărul solicitărilor de înscriere la programele din oferta
CCD BN. Aceste programe de formare continuă au inclus 1322 de participanţi. Dintre aceştia:
612 din mediul rural și 710 din mediul urban.
Profesorii metodişti au fost cooptaţi în echipele de metodişti ai I.S.J. BN, pe specialităţi şi
au urmărit modul în care profesorii participanţi la stagiile de formare continuă au valorificat la
clasă competenţele dobândite prin cursurile de formare.

b) Activităţi desfăşurate de Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud în parteneriat
cu ISJ BN
Printre activităţile desfăşurate de Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud în parteneriat
cu ISJ BN se numără:
-

„Cetățean român, cetățean european” - Festivalul Naţional al Şanselor Tale, Ediţia
a XIV-a

-

„Holocaustul – tragedie a istoriei” – sesiune de comunicări

-

”Oameni care au fost. In memoriam Lazăr Ureche”, sesiune științifică anuală,
ediția I

-

”Școala românească între provocări și certitudini”, proiect educațional județean în
cadrul căruia au avut loc: dezbateri, mese rotunde, lectorate, vizite și excursii
tematice, schimb de bune practici;
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Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată:

1. Prezentarea instituţională:

a)

Date de identificare:

Instituţie: CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD,
420184, Bistriţa, b-dul Independenţei 24; telefon: 0263-237094; fax 0263-234916;
e-mail: ccd_bistrita@yahoo.com; site web: http://ccdbn.ro.
Director: Prof. CHILOM IULIANA
Bistrița, Bulevardul Independenței, nr. 56 scara D, apartament 114 Bistrița-Năsăud,
telefon 0742350721 e-mail: nanachilom@yahoo.com
Prin Hotărârea nr. 44 din 26 septembrie 2002 Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a
atribuit în folosinţă gratuită, pe perioada fiinţării Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud
imobilul situat la adresa mai sus menţionată.

b)

Resurse umane (gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcţii):

Număr

Total

Număr

Total

Număr

Total

Număr

Total

posturi

personal

posturi

personal

posturi

personal

total

personal

personal

didactic

personal

didactic

personal

nedidactic

posturi

Încadrat

didactic

încadrat

didactic

auxiliar

nedidactic încadrat

existente

auxiliar

încadrat

2,5

2,5

0

7

4,5

4,5

0

7

Organigrama CCD Bistriţa-Năsăud (7 posturi) a fost reconfirmată prin statul de funcţii
aprobat pentru anul şcolar 2012-2013. Posturile aprobate prin organigramă sunt:


director – 1 post;



profesori metodişti – 3,5 posturi;



personal didactic auxiliar – 2,5 posturi (1 informatician, 1 bibliotecară, ½ contabil
Situaţia ocupării posturilor se prezintă astfel:
Director – numit prin detaşare în interesul învăţământului;
Profesori metodişti – numiţi prin detaşare în interesul învăţământului;
Personal didactic auxiliar:

•

informatician – post ocupat, titular prin concurs (martie 2002),

•

bibliotecar – post ocupat, titular prin concurs (din 1991);

•

contabil – post ocupat începând cu data de 1 decembrie 2011
8
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c) Filiale ale CCD:
Ca urmare a promovării, a proiectului „Educaţie pentru informaţie” au fost utilizate în
locul filialelor, centrele de documentare şi informare ca şi centre zonale de formare şi resurse,
valorificând astfel resursele umane, materiale şi documentare ale acestora.
d) Centre de informare şi documentare funcţionale înfiinţate ca rezultat al derulării
proiectului bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural
defavorizat”:
Unitatea

Responsabil CDI

Statutul

Studii/permit încadrarea

responsabilului

pe post de prof.

CDI

documentarist (da/nu)

şcolară/Localitatea
Casa Corpului Didactic a
Judeţului Bistriţa-

Pop Margareta

Năsăud
Liceul „Radu Petrescu”
Prundu Bârgăului

Sbîrcea Paula

Liceul Tehnologic Telciu Pintican Ana

Şcoala Gimnazială „Ion
Pop Reteganul” Reteag

Şimon Mărioara

Deac Cecilia

Liceul Tehnologic
Bontaş Dochia

Maieru
Liceul Tehnologic
Tîrlişua
Liceul Teoretic
„Solomon Haliţă”
Sângeorz-Băi
Şcoala Gimnazială Nr. 1

Profesor
documentarist
Bibliotecar/ normă
întreagă

Postuniversitar de
biblioteconomie/nu
Superioare/da
Medii + Curs Postliceal
Universitatea BabesBolyai Cluj Napoca/nu

literatura

Superioare/nu

română/1/4 normă

Numărul 1 Bistriţa
„Liviu Rebreanu”

întreagă

Superioare+Curs

Profesor limba şi

Centrul Şcolar de
Educaţie Incluzivă

Bibliotecar/normă

Man Vasile

1. Bibliotecar/1/2
normă
Bibliotecar/ normă
întreagă

Medii/nu

Superioare/nu

Bibliotecar1/4

Superioare - de scurtă

normă

durată/nu

Profesor/benevol

Superioare/nu

bibliotecar/1/2

Medii/nu

Niculai Daniela;
Juca Maria
Alexandra;
Bodescu Dinu
Lupşan Emilia
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Responsabil CDI

Statutul

Studii/permit încadrarea

responsabilului

pe post de prof.

CDI

documentarist (da/nu)

şcolară/Localitatea
Lunca Ilvei

normă

Liceul Teoretic
„Constantin Romanu

Mihalci Anna

Vivu” Teaca
Şcoala Gimnazială

Luşcan Ţarcă

Budacu de Sus

Delia

Şcoala Gimnazială
Josenii Bârgăului
Şcoala Gimnazială
„Grigore Silaşi” Beclean

Bibliotecar/normă
întreagă

Superioare
Biblioteconomie şi Ştiinţa
Informării/nu

Profesor/benevol

Superioare/nu

Profesor/benevol

Superioare/nu

Bibliotecar/normă

Medii+ Curs Postliceal

întreagă

Universitatea Bucureşti/nu

Roș Adriana

Profesor/benevol

Superioare/nu

Cira Voichiţa

Secretar/benevol

Superioare/nu

Bogdan Ioan

Profesor/benevol

Superioare/nu

Bindea Ioan

Profesor/benevol

Superioare/nu

PopEmilia

Profesor/benevol

Superioare/nu

Dreptate Ileana

Profesor/benevol

Superioare/nu

Rentea Nataşa

Profesor benevol

Superioare/nu

Mihai Constantin

Profesor/benevol

Nicoară Liana

Profesor/benevol

Bălan Veronica
Rusu Angela

Colegiul Naţional
„George Coşbuc”
Năsăud
Şcoala Gimnazială
„George Coşbuc”
Coşbuc
Şcoala Gimnazială
Ciceu-Giurgeşti
Şcoala Gimnazială
„Liviu Rebreanu”
Chiuza
Şcoala Gimnazială
„Nicolae Drăganu”
Zagra
Şcoala Gimnazială
Miceştii de Câmpie
Şcoala Gimnazială
Braniştea
Şcoala Gimnazială
Mărişelu
Şcoala Gimnazială

10

Superioare - de scurtă
durată/nu
Superioare+Curs

CCD BISTRIŢA-NĂSĂUD

Unitatea

Raport de activitate - anul şcolar 2013-2014

Responsabil CDI

Statutul

Studii/permit încadrarea

responsabilului

pe post de prof.

CDI

documentarist (da/nu)

şcolară/Localitatea
Silivaşu de Câmpie

Postuniversitar de
biblioteconomie/nu

Şcoala Generală
Urmeniş
Şcoala Gimnazială Milaş
Şcoala Gimnazială
Negrileşti

Sorobetea Mina

Profesor/benevol

Superioare

Galatan Nelia

Profesor/benevol

Superioare/nu

Chedea Maria

Profesor/benevol

Superioare/nu
Superioare+Curs

Şcoala Gimnazială
„Lucian Blaga” Bistriţa

Clapa Mariana

Bibliotecar/normă

Postliceal Universitatea

întreagă

Babes-Bolyai Cluj
Napoca/nu

Colegiul Tehnic
„Grigore Moisil” Bistriţa
Şcoala Generală Şieu

Scridon Aurel
German Simona
Monica

Şcoala Gimnazială

Puica Maria, Pop

„Tiberiu Morariu” Salva

Anamaria

Colegiul Naţional
„Andrei Mureşanu”

Rebra
Şcoala Gimnazială
Numărul 1 Ilva Mică
Şcoala Gimnazială
„Florian Porcius” Rodna
Şcoala Gimnazială Nr 1
Leşu
TOTAL

mă întreagă
Profesor/benevol

Superioare /nu
Superioare/nu

Bibliotecar/docume
ntarist

medii/postuniversitare/da

½ normă, ½ normă
Bibliotecar/normă

1. Superioare de

întreagă

biblioteconomie/nu

Scurtu Cristina

învăţător/benevol

Superioare/nu

Danila Ana

Profesor/benevol

Superioare/nu

Butuza Nicoleta

Bistriţa
Şcoala Gimnazială Nr 1

Documentarist/nor

Grapini Floare
Lupşan Elena

Bibliotecar/un sfert
de normă
Institutor/benevol

34

11

Superioare/nu
Superioare/nu
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e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către MECTS, înfiinţate
în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006. OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008:
Unitatea şcolară/Localitatea

Stadiul CDI

Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud

finalizat, dotat dar nu se
desfăşoară activitate specifică
CDI

Şcoala Generală „Grigore Silaşi” Beclean

finalizat

Şcoala Generală „George Coşbuc” Coşbuc

finalizat

Şcoala cu clasele I-VIII Ciceu - Giurgeşti

finalizat

Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” Chiuza

finalizat

Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Drăganu” Zagra

finalizat

Şcoala Generală Miceştii de Câmpie

finalizat

Şcoala Generală Braniştea

finalizat

Şcoala Generală Mărişelu

finalizat

Şcoala Generală Silivaşu de Câmpie

finalizat

Şcoala Generală Urmeniş

finalizat

Şcoala Generală Milaş

finalizat

Şcoala de Arte şi Meserii Negrileşti

finalizat

Şcoala Generală „Lucian Blaga” Bistriţa

finalizat

Grup Şcolar „Grigore Moisil” Bistriţa

finalizat

Şcoala de Arte şi Meserii Şieu

finalizat

Şcoala Generală „Tiberiu Morariu” Salva

finalizat

Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa

finalizat

Şcoala de Arte şi Meserii Rebra

finalizat

Şcoala Generală nr. 1 Ilva Mică

finalizat

Şcoala Generală „Florian Porcius” Rodna

finalizat

Şcoala de Arte şi Meserii Leşu

finalizat

TOTAL

22

f) Biblioteci şcolare aflate în coordonarea metodologica a caselor corpului didactic,
conform OM 5554/2011, art. 14;
Localitatea

Unitatea școlară cu bibliotecă

Bistrița

Școala Gimnazială „Avram Iancu”

Reteag

Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul”
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Unitatea școlară cu bibliotecă

Șanț

Școala Gimnazială „Enea Grapini”

Valea Mare

Școala Primară „Lucian Valea”

Bistrița

Liceul Teoretic Sanitar

Maieru

Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu”

Bistrița

Școala Gimnazială Nr.1

Galații Bistriței

Școala Gimnazială „Grigore Herinean”

Dipșa

Școala Gimnazială Dipșa

Herina

Școala Primară Herina

Tonciu

Școala Primară Tonciu

Bistrița

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.1

Bistrița

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.2

Bistrița

Liceul Tehnologic Forestier

Beclean

Colegiul Național „Petru Rareș”

Dumitrița

Școala Gimnazială Dumitrița

Beclean

Liceul Tehnologic Agricol

Budacu de Sus

Școala Gimnazială Budacu de Sus

Chiochiș

Școala Gimnazială „Iuliu Prodan”

Strugureni

Școala Primară Strugureni

Apatiu

Școala Primară Apatiu

Manic

Școala Primară Manic

Buza Cătun

Școala Primară Buza Cătun

Jimbor

Școala Primară Jimbor

Jimbor

Școala Primară Jimbor Fânațe

Bozieș

Școala Gimnazială Bozieș

Chețiu

Școala Primară Chețiu

Bistrița

Colegiul Național „Liviu Rebreanu”

Bistrița

Colegiul Național „Andrei Mureșanu”

Bistrița

Liceul de arte „Corneliu Baba”

Teaca

Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu”

Năsăud

Colegiul Național „George Coșbuc”

Bistrița

Școala Gimnazială Nr.2

Bistrița

Colegiul Tehnic Infoel

Lechința

Liceul Tehnologic Lechința

Ciceu Mihăiești

Școala Gimnazială „Petru Rareș”

Ciceu-Giurgești

Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești
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Unitatea școlară cu bibliotecă

Runcu Salvei

Școala Gimnazială „Ioan S. Pavelea”

Runcu Salvei

Școala Primară Voriști

Bistrița

Liceul de Muzică „Tudor Jarda”

Livezile

Școala Gimnazială Livezile

Dorolea

Școala Gimnazială Dorolea

Budacu de Jos

Școala Gimnazială Budacu de Jos

Feldru

Liceul Tehnologic Feldru

Măgura Ilvei

Școala Gimnazială „Dariu Pop”

Miceștii de Câmpie

Școala Gimnazială Miceștii de Câmpie

Nușeni

Școala Gimnazială Nușeni

Beudiu

Școala Gimnazială Beudiu

Feleac

Școala Primară Feleac

Malin

Școala Primară Malin

Chiuza

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

Năsăud

Colegiul Economic

Bistrița

Școala Gimnazială „Lucian Blaga”

Năsăud

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”

Nimigea de Jos

Școala Gimnazială Nimigea de Jos

Parva

Școala Gimnazială „Vasile Scurtu”

Cetate-Petriș

Școala Gimnazială Petriș

Poiana Ilvei

Școala Gimnazială „Sever Pop”

Rebra

Școala Gimnazială Nr. 1

Romuli

Școala Gimnazială Romuli

Bistrița

Liceul Tehnologic Agricol

Bistrița

Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria”

Prundu Bârgăului

Liceul „Radu Petrescu”

Lunca Ilvei

Școala Gimnazială Nr. 1

Lunca Ilvei

Școala Primară Nr. 2

Salva

Școala Gimnazială „Tiberiu Morariu”

Ilva Mare

Școala Gimnazială Ilva Mare

Sânmihaiu de Câmpie

Școala Gimnazială Sânmihaiu de Câmpie

Stupini

Școala Primară Stupini

Zoreni

Școala Primară Zoreni

Coșbuc

Școala Gimnazială „George Coșbuc”

Șieuț

Școala Gimnazială Șieuț
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Unitatea școlară cu bibliotecă

Sebiș

Școala Gimnazială Sebiș

Beclean

Școala Gimnazială „Grigore Silași”

Silivașu de Câmpie

Școala Gimnazială Silivașu de Câmpie

Năsăud

Liceul Tehnologic Silvic

Matei

Școala Gimnazială Matei

Bistrița

Colegiul Tehnic „Grigore Moisil”

Sîngeorz-Băi

Liceul teoretic „Solomon Halița”

Tureac

Școala Gimnazială Tureac

Vermeș

Școala Gimnazială Vermeș

Sângeorzu Nou

Școala Gimnazială Sângeorzu Nou

Bistrița

Liceul cu Program Sportiv

Bistrița

Școala Gimnazială Nr.4

Telciu

Liceul Tehnologic Telciu

Telcișor

Școala Gimnazială Nr.1 Telcișor

Bichigiu

Școala Gimnazială Bichigiu

Tîrlișua

Liceul Tehnologic Tîrlișua

Agrieș

Școala Gimnazială Agrieș

Bistrița

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”

Zagra

Școala Gimnazială „Nicolae Drăganu”

Poienile Zagrei

Școala Gimnazială Poienile Zagrei

Suplai

Școala Gimnazială Suplai

Perișor

Școala Gimnazială Perișor

Alunișul

Școala Primară Alunișul

Bistrița

Școala Gimnazială Nr.7

Uriu

Școala Gimnazială Uriu

Cristeștii Ciceului

Școala Gimnazială Cristeștii Ciceului

Șieu

Școala Gimnazială Șieu

Ardan

Școala Gimnazială Ardan

Sîngeorz-Băi

Școala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi”

Ilva Mică

Școala Gimnazială Nr.1

Rodna

Școala Gimnazială „Florian Porcius”

Braniștea

Școala Gimnazială Braniștea

Anieș

Școala Gimnazială „Iustin Ilieșiu”

Șintereag

Școala Gimnazială Șintereag

Cociu

Școala Gimnazială Cociu
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Localitatea

Unitatea școlară cu bibliotecă

Mărișelu

Școala Gimnazială Mărișelu

Sântioana

Școala Gimnazială Sântioana

Spermezeu

Liceul Tehnologic Spermezeu

Dumbrăvița

Școala Gimnazială „Teodor Cotuțiu”

Sita

Școala Gimnazială Sita

Hălmăsău

Școala Primară Hălmăsău

Dobricel

Școala Primară Dobricel

Bistrița Bârgăului

Școala Gimnazială Nr. 1

Bistrița Bârgăului

Școala Gimnazială Nr. 2

Rebrișoara

Școala Gimnazială „Iacob și Ioachim Mureșanu”

Urmeniș

Școala Gimnazială Urmeniș

Tiha Bârgăului

Școala Gimnazială Tiha Bârgăului

Mureșenii Bârgăului

Școala Gimnazială Mureșenii Bârgăului

Piatra Fântânele

Școala Gimnazială Piatra Fântânele

Monor

Școala Gimnazială „Paul Tanco”

Josenii Bârgăului

Școala Gimnazială Josenii Bârgăului

Cireșoaia

Școala Gimnazială Cireșoaia

Budești

Școala Gimnazială Budești

Budești Fânațe

Școala Primară Budești Fânațe

Țăgșor

Școala Primară Țăgșor

Țagu

Școala Primară Țagu

Nepos

Școala Gimnazială „Gavril Istrate”

Negrilești

Școala Gimnazială Negrilești

Vița

Școala Gimnazială „Dsida Jeno”

Șieu-Odorhei

Școala Gimnazială Șieu-Odorhei

Dumitra

Școala Gimnazială Dumitra

Cepari

Școala Gimnazială Cepari

Tărpiu

Școala Gimnazială Tărpiu

TOTAL

135
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g) Dotarea cu echipamente a instituţiei
TV/videoCalculator proiector/

Copiator

Laptop

camera

(nr.

(nr. buc.)

video

buc.)

Soft

Laminator

Fond de

educaţional carte

(nr. buc.)

(nr. buc.)

(nr. buc.)

Alte echipamente
(denumire, nr. buc.)

(nr. buc.)
imprimante -10

TV -2

cameră foto - 3

video-

scanner - 4

proiector 36+6 =42

6

2

3

186

cameră

29 208

ecran de proiecţie – 1

volume

retroproiector-1
DVD – player -2

video - 2

telefon cu fax -1
aparat de spiralat -3

h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de
achiziţionare): nu este cazul

2.Programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar:
a) Programe de formare ale casei corpului didactic, acreditate de MEN
Denumirea programului

Nr. deciziei de
acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total

Educație pentru mediu

OMECTS
3285/02.02.2012

15

24

FIADD – Formare si
Îndrumare în Activitatea
Didactică pentru Debutul în
carieră

OMECTS
7430/28.12.2011

25

170

Cu taxă
42500

10

300

Proiect
POSDR
U/46246
270879

36,12

Introducere în Net
Framework

OMECTS
6170/07.11.2011

Total programe: 3

25

Total: 494

17

Cu taxă

Cost
cursant
/credit

4800

13,33

CCD BISTRIŢA-NĂSĂUD

Raport de activitate - anul şcolar 2013-2014

b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat

Cost

Denumirea

Nr. deciziei de

Nr.

Număr

programului

acreditare

credite

participanţi

Consiliere și
Dezvoltare

CCD Cluj

Profesională

Asociaţia
LEARN &
VISION

credit/
cursant

Taxă
OM 4486 din
23.06.2011

25

participan

38

10

ți

Continuă
ISE Bucureşti

Cost total

9500

Tineri împotriva OMECTS
4620/
violenţei
05.08.2010

21

61

OMEN
4058 din
28.06.2013

15

44

Dezvoltare
Instituţională
Descentralizată

Cu taxă

11,9

15250
Cu taxă

26,67

17600
Proiect

RO

Certificare
MARKETING formator

0

118

POSDRU
62426

Total

Total

participanţi

programe: 4

: 261

c)Programe în concordanţă cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane
ale MEN, organizate prin casa corpului didactic:
Nr.

Tema

Nr. adresei MEN

Grup

Durata

Nr.

Cost

Cost ora/

crt.

programului

de convocare

ţintă

(Ore)

cursanţi

total

cursant

d) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată MEN
Nr.
crt.
1.

2.

Tema
Implementarea programei şcolare
„Consiliere şi orientare”
Calitate în învățământul primar

Durata Nr. cursanţi

Cost total

Cost oră /
cursant

taxă
24

81

participanţi

2,92

5670
24

18

41

taxă
participanţi
2870

2,92
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Durata Nr. cursanţi

3.

Calitate în învățământul preșcolar

24

36

4.

Metode interactive de grup

30

48

Cost total
taxă
participanţi
2520
taxă
participanţi

Cost oră /
cursant
2,92

3

4320
Dezvoltarea abilităților socio5.

emoționale la copiii cu vârsta de la

taxă
30

116

3 la 7 ani

participanţi

3

10440
taxă

6.

Management de proiect

24

52

participanţi

2,92

3640
taxă
7.

Managementul formării continue

24

67

participanţi

2,92

4690
8.

9

10
11
12
13
14
15

Pregătirea examenului de
definitivat și titularizare
Limba germană pentru adulți
(inițiere)
Dezvoltarea competentelor de
comunicare în limba germană
Limba engleză pentru adulți
Dezvoltarea competentelor de
comunicare în limba engleză
Curs de specializare secretar de
școala
Curs de specializare formator
Inspector în domeniul sănătății și
securității în muncă

24

20

0

0

taxă
40

15

participanţi

6,88

4125
40

14

40

16

40

18

60

25

60

14

80

4
TOTAL

TOTAL programe: 15

cursanţi: 567

19

taxă
participanţi
3850
taxă
participanţi
9935
taxă
participanţi
10520
taxă
participanţi
8750
taxă
participanţi
4900
Taxă
participanți
3120

6,88
15,52
14,6
5,83
5,83
9,75
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e) Programe/Activităţi specifice desfăşurate în mediul rural:

Localitatea

Titlul programului

Durata

Nr.

Cost Cost/
particip. total cursant

„Tradiționalism și modernitate în

Şcoala
Gimnazială nr 1
Rebra

învățământul românesc. Promovarea
exemplelor de bună practică” –

1 zi

50

25

0,5

1 zi

300

150

0,5

1 zi

360

180

0,5

Simpozion județean

Şcoala
Gimnazială

Concurs internaţional de creaţie

„Tiberiu

„Legănelul lui Isus”

Morariu” Salva
Şcoala
Gimnazială

Simpozion internaţional „Educaţia în

„Tiberiu

context european”

Morariu” Salva

f) Programe/Activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţilor, tinerilor, romilor din
zonele defavorizate şi a altor grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ
preuniversitar)

Localitatea

Titlul
programului

Curs de
Bistriţa

limba
engleză
pentru adulţi
Curs de

Bistriţa

limba
germană
pentru adulţi

Durata
Grupul ţintă

cursului
(nr. ore)

Nr.
participanţi

Cost total

Cost oră /
cursant

Medici,
avocaţi,
funcţionari

80

22

80

9

publici,

taxă
participanţi

15,52

antreprenori
Medici,
avocaţi,
funcţionari
publici,
antreprenori

20

taxă
participanţi

6,88
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3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de
provenienţă:
a)
Nr. personal

Categoria de personal

Nr. posturi – cf.

Nr. personal

participant la

machetei

existent în

acţiuni de formare

transmise de ISJ

judeţ

desfăşurate anul
şcolar 2013-2014

Personal didactic

3955

3932

1261

a) educatoare

589

589

343

b) învăţători/ institutori

849

849

195

c) profesori

2255

2250

679

89

71

0

173

173

44

Personal didactic auxiliar

409

447

26

Personal nedidactic

894

994

35

TOTAL:

5258

5373

1322

d) maiştri instructori
e) personal didactic cu funcţii de
conducere, îndrumare şi control

b)
Mediul

Nr. programe derulate

Nr. participanţi

a). urban

21

1180

b). rural

3

142

TOTAL:

22

1322

Notă: Personalul din mediul rural a participat la activităţi realizate şi în locaţii din mediul
urban. Două din programele menționate au fost derulate atât în mediul urban cât și în mediul
rural.

5. Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei:
Diseminarea Ofertei de formare continuă şi a unor programe prioritare a fost realizată;
•

pe site-ul CCD BN;

•

în cadrul ședințelor lunare ale ISJ BN cu directorii unităților de învățământ;

•

în cadrul ședințelor săptămânale ale ISJ BN cu inspectorii școlari;
21
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•

în cadrul inspecțiilor generale efectuate de ISJ BN;

•

în cadrul întâlnirilor profesorilor metodişti;

•

în cadrul cercurilor pedagogice;

•

în cadrul comisiilor metodice;

•

în cadrul unor consilii profesorale.

Directorul Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud a prezentat, prin diferite mijloace,
aspecte legate de calendarul şi conţinutul acţiunilor CCD Bistriţa-Năsăud, realizând şi acţiuni de
marketing educaţional. În calitate de coordonator metodologic al proiectelor în judeţ, directorul
CCD Bistriţa-Năsăud a asigurat activităţi de consiliere, informare, sensibilizare şi consultanţă
pentru cadrele didactice din judeţ.
Profesorii metodişti au asigurat consiliere pentru cadre didactice interesate de problemele de
formare continuă, TIC, soft educaţional, documentare prin internet, identificarea unor nevoi de
formare, redactarea şi susţinerea lucrărilor pentru sesiunile de referate şi comunicări. Acţiunile sau adresat deopotrivă profesorilor debutanţi şi celor cu experienţă.
Bibliotecara a asigurat informare şi documentare, subiectele de interes fiind manualele
şcolare, literatura psihopedagogică şi metodică, programele pentru gradele didactice şi
concursuri, enciclopedii, bibliografie şcolară. Bibliotecara CCD, cu sprijinul inspectorului şcolar
responsabil cu bibliotecile şcolare, a organizat întâlniri metodice cu bibliotecarii şcolari din
judeţ, în cadrul cărora au fost prezentate noutăţi legislative şi de specialitate.
Permanent centrul de resurse documentare şi pedagogice al CCD Bistriţa-Năsăud:


oferă consultanţă utilizatorilor bibliotecii în tehnici de cercetare şi documentare pe
suporturi multiple.



asigură completarea colecţiilor cu noutăţi (cărţi, reviste de specialitate şi cu caracter
general, instrumente audiovizuale etc.).



asigură informarea şi documentarea curentă a bibliotecarilor din judeţ cu privire la
cunoaşterea legislaţiei din domeniul biblioteconomic.



diversifică şi creşte calitatea serviciilor de bibliotecă prin prestarea unei game atractive
de servicii menite să ofere rapid utilizatorilor cele mai recente informaţii, accentuând
rolul bibliotecii ca spaţiu informaţional.



pune la dispoziţie cadrelor didactice programe şcolare, programe de perfecţionare şi
titularizare.



popularizează activităţile bibliotecii prin publicarea unor articole în publicaţii locale,
Mesagerul de Bistriţa-Năsăud şi Răsunetul, şi organizează expoziţii tematice de publicaţii
(Achiziţii noi, Scriitori bistriţeni).
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cooperează cu alte biblioteci şi centre de informare cu scopul asigurării necesităţilor de



informare ale beneficiarilor.
consiliază, îndrumă şi cultivă gustul pentru lectură pentru toate categoriile de utilizatori ai



bibliotecii prin promovarea fondului documentar şi a noutăţilor editoriale din dotarea
bibliotecii.
La capitolul elaborare de materiale pe suport informatic, editura „Nova Didactica” a
CCD Bistriţa-Năsăud a realizat filmări, montaje, CD-ROM-uri, filme documentare la activităţile
proprii sau la solicitarea unor unităţi de învăţământ interesate.
Informaticianul a colaborat cu administratorii de sistem din unităţi şcolare pentru
funcţionarea platformelor de calculatoare şi utilizarea programului AeL.
Cadre didactice, elevi, studenţi au beneficiat de acces la utilizarea echipamentelor din
dotarea centrului nostru de resurse, a LEX-ului, precum şi de utilizarea internetului. Accesul
tuturor utilizatorilor, multiplicarea activităţilor de informare şi documentare, ca şi a serviciilor, a
determinat menţinerea numărului de utilizatori şi beneficiari ai CCD Bistriţa-Năsăud şi
apropierea acestora de instituţia noastră.
Simpozioanele şi dezbaterile realizate au constituit prilejuri pentru schimburi de
experienţe, consiliere şi informare asupra noutăţilor în domeniul metodic, ştiinţific şi
psihopedagogic sau practicii europene în domeniu.
Valori adăugate: munca în echipă, comunicare şi relaţionare pozitivă, orizont ştiinţific şi
cultural actualizat, informare, sensibilizare, documentare pe suporturi multiple, modele de bună
practică, competenţe de redactare şi susţinere a referatelor şi comunicărilor sau a articolelor de
presă.

5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale:

Nr.
crt.

Denumirea
activităţii

Tipul
activităţii:
simpozioane/
sesiuni/
schimburi de
experienţă

Locul
desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale,
CDI, unităţi de
învăţământ)

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost oră/
participant

41

20,5

0,5

dezbatere/

1.

Ziua

lansare de

internațională a

carte „Bistrița-

limbilor vorbite

Năsăud

în Europa

minighid

CCD BN

turistic”
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Tipul
activităţii:
simpozioane/
sesiuni/
schimburi de
experienţă

Locul
desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale,
CDI, unităţi de
învăţământ)

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost oră/
participant

319

159,5

0,5

18

9

0,5

26

13

0,5

(6 limbi
europene)
Festivalul
Naţional al
Şanselor Tale
2.

Ediţia a XIV-a
„Cetățean român,

Proiect
naţional

Unităţi de
învăţământ,
CCD şi ISJBN

cetățean
european”
3.

Holocaustul –

Sesiune de

tragedie a istoriei

comunicări

CCD BN

“Acordarea
primului ajutor în
4

caz de accident

Sesiune de

Liceul Teoretic

rutier” - Proiect

comunicări

Sanitar

workshop

CCD BN

48

24

0,5

workshop

CCD BN

24

12

0,5

“Cooperare
pentru formare “Tradiție și
interculturalitate”
– Sărbătorile
5

internaționalemodalitate de
comunicare
interculturală”
”Ziua
minorităților

6

naționalevalorizarea
tradițiilor și
obiceiurilor
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Tipul
activităţii:
simpozioane/
sesiuni/
schimburi de
experienţă

Locul
desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale,
CDI, unităţi de
învăţământ)

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost oră/
participant

24

12

0,5

35

17,5

0,5

46

23

0,5

34

17

0,5

8

4

0,5

CCD BN

47

23,5

0,5

- Școala

75

37,5

0,5

specifice
sărbătorilor de
Crăciun”
Biblioteca
7

”Literatură și
spiritualitate”

județeană
dezbatere

”George
Coșbuc”
Bistrița

”Oameni care au
8

fost. In
memoriam Lazăr
Ureche”

9

10

”Săptămâna
francofoniei”

sesiune
științifică

Muzeul Bistrița

anuală, ediția I
CCD și unități
dezbatere

de învățământ
din județ

”Ziua

dezbatere și

internațională a

lectură

poeziei”

publică

CCD BN

„Noi si
pasiunile
11.

noastre” Proiect
„Cooperare

Sesiune de
referate si
comunicări

Liceul
Teoretic
Sanitar
Bistrița

pentru formare”
„Geografia
12. orizontului

local”
13. „Tradiție și

Simpozion
național cu
participare
internațională
Simpozion
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Tipul
activităţii:
simpozioane/
sesiuni/
schimburi de
experienţă

județean

Locul
desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale,
CDI, unităţi de
învăţământ)

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost oră/
participant

158

79

0,5

93

46,5

0,5

140

70

0,5

6

3

0,5

41

20,5

0,5

Total

Total

participanți:

costuri

1183

591,5

Gimnazială

învățământul

”Lucian Blaga”

românesc.

Bistrița

Exemple de bună

- Școala

practică”

Gimnazială nr
1 Rebra
- Școala
Gimnazială
”Florian
Porcius” Rodna

14.

15.

”Mișcare pentru

proiect

trup și suflet”

educațional

”FII

proiect

PROFesionist”

educațional

Școala
16.

românească între

proiect

provocări și

educațional

certitudini”

17.

CCD și unități
de învățământ
din județ
CCD și unități
de învățământ
din județ
CCD și unități
de învățământ
din județ

concurs

CCD și

“Biblioteca

național

biblioteci

anului”

coordonat de

școlare din

CCD Iași

județ

”Biblioteca
18. școlară, o nouă
abordare”

întâlnire
metodică

CCD BN

Total activități:18
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Acest tip de activităţi au fost agreate de către beneficiari. Participarea a fost numeroasă,
existând şi o cerere deosebită din partea cadrelor didactice. Continuă să reprezinte activităţi de
interes, manifestările realizate sub forma colocviilor, seminariilor, meselor rotunde,
dezbaterilor.
Valori adăugate. Realizate ca activităţi interactive, au oferit participanţilor actualizarea
cunoştinţelor de pedagogie modernă şi de specialitate, modele tematice, alternative moderne de
strategii şi metode didactice, experienţe novatoare, consiliere educaţională Au fost identificate
probleme comune ale procesului didactic, ale muncii educative, au fost convenite direcţii şi
modalităţi unitare de acţiune. S-au pus bazele unor proiecte de colaborare, s-a realizat o mai bună
comunicare între cadre didactice de diferite specialităţi, nivele de învăţământ şi zone geografice.
S-au exersat valenţele muncii în echipă prin realizarea de materiale sau produse de grup. S-a
realizat un util schimb de experienţă între cadre didactice din mediul rural şi urban. De
asemenea, activităţile au asigurat şi întâlniri ale cadrelor didactice cu reprezentanţi ai ISJ
Bistriţa-Năsăud şi ai autorităţilor locale, oferind punţi de comunicare şi concertare a eforturilor.
Elemente de fragilitate:
•

Prezenţa numeroasă, îndeosebi la simpozioane, nu are întotdeauna acoperire în

calitate şi originalitate; se impune o pregătire/ iniţiere suplimentară a cadrelor didactice în
tehnica redactării unei comunicări ştiinţifice, ca şi o mai bună selecţie a lucrărilor ce urmează a fi
prezentate (eventual, şi prin implicarea inspectorilor şcolari de specialitate). Activităţile au
contribuit totuşi la încurajarea multor cadre didactice din mediul rural, la schimburi utile de idei
şi experienţă, cu impact favorabil în dezvoltarea personală şi profesională;
•

Resursele financiare limitate (venituri proprii) de care dispune CCD Bistriţa-Năsăud

nu ne permit generalizarea sau susţinerea unui număr mare de acţiuni culturale, inclusiv
sprijinirea unor formaţii artistice sau promovarea unor proiecte culturale de anvergură.

6. Elaborare, editare şi difuzare de carte şi publicaţii:
Din anul 2001, funcţionează editura CCD Bistriţa-Năsăud sub numele actual de „Nova
Didactica”. Prin editură s-a continuat activitatea de editare de publicaţii, materiale informative şi
publicaţii ale altor editori. Cu sprijinul mai multor tipografii, s-a realizat tipărirea unor auxiliare
didactice, broşuri, literatură beletristică, monografii. Au fost concepute şi tipărite materiale
publicitare (afişe, pliante, invitaţii, diplome ş.a.).
a) Redactarea şi corectarea materialelor pentru revista „Didactica Nova”
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b) Încheierea a 11 contracte de editare pentru diverse publicaţii cu cadre didactice în
vederea publicării lor în cadrul editurii „Nova Didactica”;
c) Colaborarea cu Biblioteca Naţională a României:
- solicitare acordare numere ISBN în vederea editării de publicații
- solicitare descriere CIP pentru publicațiile editate
- solicitare ISSN pentru periodice
- completarea Depozitului Legal, conform legii;
- elaborarea de documente necesare bunei desfăşurări a activităţii editoriale;
d) Redactarea şi pregătirea pentru tipar a cărţilor şi auxiliarelor şcolare publicate în cadrul
editurii „Nova Didactica” (inclusiv asigurarea corecturii pentru cea mai mare parte a acestor
publicaţii):
Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare,
elaborate/editate/
difuzate)

Buletine informative,
ghiduri metodologice

Culegeri, manuale
(denumire, nr.

(denumire, nr.
exemplare,
elaborate/editate/

exemplare,
elaborate/editate/

Alte publicaţii (denumire,
nr. exemplare,
elaborate/editate/
difuzate)

difuzate)

difuzate)

Liceul „Radu

Todica Radu,

Crăciun Ancuţa Maria,

Petrescu” Prundu

Quillingul –

Ora de lectură – context

Bârgăului, Aripi de

modalitate de

de formare a

înger, 150, editat

dezvoltare a

competențelor de

creativității în

comunicare şi de

învățământul primar,

dezvoltare personală a

150 ex, editat

elevilor, 200 ex, editat

Liceul cu Program

Buta Florica,

Buta Florica, Cântece

Sportiv Bistrița,

Probleme în versuri şi

populare de pe Valea

ECOMAT, 200 ex,

poeziile anului, 150

Ilvei, 150 ex, editat

editat

ex, editat

Liceul Tehnologic

Irimie Elvira, Desene

Nagy Alexandru, Sófalva

Liviu Rebreanu

pe forme geometrice,

monográfiája, 150 ex,

Maieru, Artă,

200 ex, editat

editat

fantezie și culoare,
100 ex, editat
Nagy Alexandru,
Monografia Săratei, 150
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Buletine informative,
ghiduri metodologice

Culegeri, manuale
(denumire, nr.

(denumire, nr.
exemplare,
elaborate/editate/

exemplare,
elaborate/editate/

Alte publicaţii (denumire,
nr. exemplare,
elaborate/editate/
difuzate)

difuzate)

difuzate)

ex, editat
CSEI 2 Bistrița, Abordări
ale educației formale și
nonformale în
învățământul incluziv,
200 ex, editat
CJRAE Bistrița-Năsăud,
Aleg ceea ce-mi place să
fiu!, 200 ex, editat
CCD Bistrița-Năsăud,
Geografia orizontului
local, 100 ex, elaborat,
editat, difuzat
Crăciun Ancuţa Maria,
Lectura – muzica
gândurilor scrise, 150 ex,
editat
7. Activităţi de petrecere a timpului liber

pentru personalul din învăţământul

preuniversitar:
a) excursii, spectacole, lansări de carte, vernisaje etc.
-

Proiectarea și organizarea excursiei tematice „Educație activă pentru mediu” –
Cheile Turzii, grupa 2 (Educație pentru mediu);

-

Proiectarea și organizarea excursiei tematice „Outdoor education –Educația in aer
liber”, grupa de germană;

-

Proiectarea și organizarea excursiei tematice „Diversitate și interculturalitate” London-Edinburgh”, grupa de engleză;

b) activități desfășurate în cluburi/cenacluri/coruri/alte formații
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8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Denumirea programului

Parteneri
Din ţară

Internaţionali

Forma de finalizare

Acord de parteneriat

Mediatizare şi diseminare pe

Nr.582/01.10.2012

site-urile isjbn.ro, ccdbn.ro,

privind organizarea şi

materiale promoţionale, destinate

realizarea „Programului

ISJBN

-

evidenţierii manifestărilor

manifestărilor dedicate

dedicate zilei comemorării

zilei comemorării

Holocaustului în judeţul Bistriţa-

Holocaustului”

Năsăud
Tipărirea şi difuzarea în fiecare
S.C. Casa de

Protocol de colaborare

Presă şi Editură

Nr. 606/17.10.2012

„Răsunetul”

lună, cu titlu gratuit, a publicaţiei
-

S.A.

„Didactica Nova” a Casei
Corpului Didactic (număr ISSN
1222-2860) prin intermediul
cotidianului Răsunetul
Derularea prin Casa Corpului
Didactic a următoarelor
programe de formare
profesională:
Formator Cod C.O.R. - 242401

Protocol de colaborare
Nr. 610/22.10.2012

S.C. School
Consulting

Metodist Cod C.O.R. – 214114
-

SRL

Mentor Cod C.O.R. – 235902
Manager Proiect Cod C.O.R.241919
Inspector/Referent Resurse
Umane Cod C.O.R. – 333304
Evaluator de competenţe
profesionale Cod C.O.R.-242405

„Utilizarea creativă a

Mape participanţi, mediatizare şi

noilor tehnologii

Liceul cu

didactice” şi Expoziţia –

Program

Concurs de fotografie

Sportiv Bistriţa

diseminare pe site-urile isjbn.ro,
-

ccdbn.ro, rasunetul.ro,
- articole în presa locală şi

pentru elevi: Să

naţională;
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redescoperim România, în

Pliante şi afişe pentru

cadrul simpozionului cu

mediatizare

participare internaţională
Nr. 532/11.11.2013
Realizarea proiectului ”Educația
nonformală de la pasiune la job”,
proiect educațional județean,
inclus în Oferta CCD BN 2013-

Asociația
Protocol de colaborare
Nr. 519/05.11.2013

2014

Generală a
învățătorilor

-

din România,

- mediatizare şi diseminare pe
site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală şi

filiala BN

naţională;
- diplome de participare;
- pliante şi afişe pentru
mediatizare
Realizarea proiectului ”Metode
interactive de grup”, curs

Protocol de colaborare
Nr. 511/01.11.2013

formare continuă, inclus în

Liceul
Tehnologic

-

Lechința

Oferta CCD BN 2013-2014
-mediatizare şi diseminare pe
site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- adeverințe curs;
Realizarea proiectului ”Animator
socio - educativ”, curs formare

Protocol de colaborare
Nr. 529/08.11.2013

continuă, inclus în Oferta CCD

Școala
Gimnazială nr.

-

1 Bistrița

BN 2013-2014
-mediatizare şi diseminare pe
site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- adeverințe curs;

Protocol de colaborare
Nr. 530/08.11.2013

Realizarea proiectului

Școala
Gimnazială

-

”Florian

educațional ”Lectura cea mai de
folos zăbavă”,
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Porcius”

- mediatizare şi diseminare pe

Rodna

site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- excursii;
- activități de creație literară;
Realizarea proiectului
educațional județean ”Mișcare
pentru trup și suflet”, inclus în

Școala
Protocol de colaborare

Gimnazială

Nr. 547/14.11.2013

”Lucian Blaga”

-

Bistrița

Oferta CCD BN 2013-2014;
-mediatizare şi diseminare pe
site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- adeverințe de participare
Realizarea proiectului
educațional județean”Cercurile
calității

Protocol de colaborare
Nr. 554/18.11.2013

Liceul cu
Program

- Fii PROFesionist”, inclus în
-

Sportiv Bistriţa

Oferta CCD BN 2013-2014;
- mediatizare şi diseminare pe
site-urile isjbn.ro, ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- adeverințe de participare

Protocol de colaborare
Nr. 533/11.11.2013

Colegiul

Realizarea proiectului

Național

educațional ”Matematica de vis”,

”Andrei

-

Mureșanu”

site-ul ccdbn.ro,

Bistrița

- articole în presa locală;

„Utilizarea creativă a
noilor tehnologii
didactice” – Simpozion cu
participare internaţională,
14 decembrie 2013, nr.

- mediatizare şi diseminare pe

Mape pentru participanţi,
Liceul cu
Program

Mediatizare şi diseminare pe
-

Sportiv Bistriţa

site-urile isjbn.ro, ccdbn.ro,
mesagerul.ro, rasunetul.ro,
articole în presă

532/11.11.2013
Protocol de colaborare

Liceul Sanitar

Nr. 450/01.10.2013

Bistrița

-
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formare”,
- mediatizare şi diseminare pe
site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- adeverințe de participare
Realizarea proiectului
educațional județean cu tema

Asociația
Protocol de colaborare
Nr. 557/19.11.2013

”Citim și vorbim franțuzește!- un

profesorilor de
limba franceză

-

din România,

copil care citește e un copil care
gândește”,
- mediatizare şi diseminare pe

filiala BN

site-ul ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
Implementarea și evaluarea

Acord de parteneriat
Nr.558/19.11.2013

proiectului educativ „Cartea și
CCD Bihor

biblioteca-prietenii copiilor” ,
ediția a II-a; - diseminarea și
derularea proiectului;
Organizarea Forumului
Educațional ”Magister”;

Siveco
Protocol de colaborare

România și

Nr. 89/13.02.2014

Editura

-

Niculescu

- mediatizare şi diseminare pe
site-urile isjbn.ro, ccdbn.ro,
- articole în presa locală;
- diplome de participare

„Educația în context
european” – Simpozion
cu participare
internaţională, 26 aprilie
2014, nr. 93/17.02.2014

Mape pentru participanţi,

Școala
Gimnazială
”Tiberiu

Mediatizare şi diseminare pe
-

site-urile isjbn.ro, ccdbn.ro,
mesagerul.ro, rasunetul.ro,

Morariu” Salva

articole în presă
Colaborarea în cadrul
simpozionului internațional

Acord de parteneriat

CCD

„Impactul formării continue

Nr.224/18.03.2014

Dâmbovița

asupra calității în educație”;
- diseminarea și derularea
proiectului;
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Asigurarea resurselor necesare
programului de formare
Acord de parteneriat
Nr.85/11.02.2014

„Managementul conflictelor din
CCD Dolj

mediul școlar – Nivelul II”,
desfășurat în cadrul proiectului
POSDRU/57/1.3/5/34825;
- sală de curs, etc.
Implementarea și evaluarea
proiectului educațional național

Acord de parteneriat

ISJ BN, CCD

„Cum se joacă copiii lumii” ,

Nr.376/07.05.2014

Baia Mare

ediția a V-a;
- diseminarea și derularea
proiectului;
Furnizarea programului de
formare „Abilităţi de viaţă la

Acord de parteneriat
Nr.109/1.03.2013

adolescenţi – prevenirea

CCD Bucureşti

consumului de droguri” acreditat
prin OMECTS nr.
4736/12.07.2012

Convenţie de colaborare

Universitatea

Promovarea calităţii în educaţie

Nr. 103/25.02.2013

din Oradea

si formarea viitorilor profesori

9. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare)
Scurtă prezentare a activităţii de marketing:
1) nevoi la care a răspuns:
 informare, sensibilizare, diseminare şi publicitate pentru oferta educaţională a CCD
Bistriţa-Năsăud;
 stimularea interesului personalului din învăţământul judeţean pentru serviciile
oferite de CCD Bistriţa-Năsăud, creşterea numărului de participanţi şi beneficiari;
 afirmarea identităţii şi specificităţii CCD Bistriţa-Năsăud ca organizator şi furnizor
de formare continuă;
 analize de nevoi, sondaje de dezvoltare;
 fundamentarea ofertei de programe, proiecte şi activităţi;
 atragerea şi implicarea partenerilor educaţionali, ca şi multiplicarea parteneriatelor
locale/ naţionale; comunicare şi relaţionare cu beneficiarii şi partenerii;
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2) aplicarea şi prelucrarea unor instrumente de marketing educaţional;
 elaborare, aplicare şi prelucrare de chestionare pentru diferite categorii de personal
(personal de conducere, îndrumare şi control, cadre didactice, bibliotecari şcolari);
 realizarea şi prelucrarea unor sondaje de opinie printre participanţii la activităţile
CCD Bistriţa-Năsăud;
 utilizarea listelor/ fişelor personalizate de înscriere la activităţile CCD BistriţaNăsăud;
 fişe de feed-back asupra activităţilor derulate, cu consemnarea unor propuneri şi
sugestii.
a) activităţi de mediatizare şi promovarea a ofertei de programe:
•

diseminarea în judeţ a ofertei educaţionale a CCD Bistriţa-Năsăud;

•

multiplicarea şi distribuirea în şcolile din judeţ şi în Centrele de Documentare şi
Informare a sintezei ofertei de programe şi activităţi ale CCD Bistriţa-Năsăud;

•

publicarea ofertei educaţionale a CCD Bistriţa-Năsăud pe pagina web a instituţiei;

•

anunţuri/ comunicări în reuniuni lunare ale directorilor unităţilor de învăţământ;

•

participări la activităţile unor unităţi de învăţământ;

•

mass-media locale folosită ca elemente de sprijin: articole şi comunicate de presă.

b) materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei:
•

pliante cu sinteza ofertei educaţionale a CCD Bistriţa-Năsăud;

•

afişe-program, invitaţii;

•

reactualizarea bazei de date în EXCEL cu toate publicaţiile intrate în bibliotecă.

•

articole la rubrica „evenimente” pe site-ul CCD Bistriţa-Năsăud;

•

interviuri/ prezentări pentru media locale (audio şi video);

•

actualizarea periodică a paginii web a CCD Bistriţa-Năsăud.

10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
Casa Corpului Didactic a județului Bistriţa-Năsăud a sprijinit şi în acest an şcolar
formarea şi dezvoltarea profesională a personalului propriu, fie prin programe proprii, fie prin
participare la alte programe sau activităţi.

1. Directorul CCD Bistriţa-Năsăud:
Chilom Iuliana
•

participare la toate întâlnirile cu directorii şi inspectorii şcolari;

•

participare la toate Consiliile de Administrație ale ISJ BN;

•

participare la toate întâlnirile din țară cu reprezentanții MEN;
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documentare şi informare pentru cunoaşterea legislaţiei specifice CCD, a legislaţiei din
domeniul învăţământului sau a celei generale, a noutăţilor în domeniul educaţional;

•

participare cu intervenţii şi comunicări în cadrul unor simpozioane, dezbateri ale CCD
Bistriţa-Năsăud sau ale partenerilor educaţionali;

•

propunerea și derularea programului de formare Managementul formării continue, avizat
MEN

•

absolvit programul de perfecţionare „Dezvoltare instituționalizată descentralizată”

•

absolvit programul de perfecţionare „Management de proiect pentru consilierii educativi
și responsabilii de proiecte si programe”

•

absolvit programul de perfecţionare „Managementul conflictelor din mediul școlar”

•

absolvit programul de perfecţionare „Acordare a primului ajutor”

•

metodist ISJ BN – disciplina matematică

•

membru în Consiliul consultativ al profesorilor de matematică

•

membru în Consiliul de administraţie al ISJ BN

•

președinte Comisia Zonală de Evaluare – Evaluare Națională 2014

•

vicepreședinte Comisia de Examen CNAM – Bacalaureat 2014

•

secretar Comisia de Mobilitate – 2014

•

editor revista de matematică ”Ecomat”, nr. 1/2014

•

înscrisă în Registrul Naţional al experţilor în Management educaţional.

2. Profesorii metodişti ai CCD Bistriţa - Năsăud:
•

informare şi documentare curentă pentru cunoaşterea legislaţiei specifice CCD şi a
noutăţilor în domeniul specialităţii;

•

activităţi publicistice şi editoriale;

•

schimburi de informaţii şi modele de bună practică cu colegi din alte CCD;

•

participare la simpozioane şi dezbateri, cu comunicări sau în calitate de moderatori;
prof. Ioja Ioan

•

absolvit programul de formare „De la Debut la Succes”

•

absolvit programul de formare Acordarea primului ajutor

•

metodist ISJ – disciplina matematică;

•

membru în consiliul consultativ al profesorilor de matematică;

•

membru în echipe de implementare a unor proiecte cu finanţare;

•

membru în Corpul de Mentori al I.S.J. BN

•

înscris în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional
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•

Participare la Conferința de încheiere a proiectului ReForm Transilvania

•

Participare la Conferința finală a proiectului Pașaport pentru catedră

•

Participare la organizarea simpozionului Național Utilizarea Creativă a noilor Tehnologii
Didactice

•

Participarea la simpozionul Dan Brinzei

•

Articol în publicația Sfinx XXI „Trei probleme de construcție numai cu rigla fiind dat un
cerc cu centrul sau (construcții de tip Poncelet - Steiner) -

•

Articol publicat în Didactica Nova – iulie 2014 „Prevenirea și combaterea violenței
școlare”
prof. Marc Elena Egreta

•

Articole în revista CCD „Didactica Nova”;

•

Articole în pagina de Evenimente a site-ului ccdbn.ro

Cursuri de perfecţionare şi formare continuă absolvite:
•

„Management Educațional European” – 60 credite profesionale transferabile, atestat (28
august-13 octombrie 2013);

•

„Dezvoltarea profesională în domeniul educației incluzive” – 21 credite profesionale
transferabile, atestat (15 noiembrie 2013 - 8 februarie 2014 (Fac. Psihologie, UBB ClujNapoca);

•

„Curs de inițiere în limba germană pentru adulți” – 40 ore, 25 ianuarie – 5 aprilie 2014,
CCDBN;

•

„Dezvoltarea comunicării în limba germană” – 40 ore, 12 aprilie – 31 mai 2014,
CCDBN;
prof. dr. Dan Aurelia

•

studiu individual pentru cunoaşterea legislaţiei specifice CCD, a legislaţiei din domeniul
învăţământului, a noutăţilor în domeniul educaţional;

•

metodist ISJ BN – disciplina istorie

•

membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de istorie

•

înscrisă în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

•

membru în Corpul de Mentori al I.S.J. BN

Cursuri de perfecţionare şi formare continuă absolvite:
-

ANIMATOR SOCIO-EDUCATIONAL, program de perfecționare, cod COR
516907, 90 de ore, certificat

-

Instrumente digitale in abilitarea curriculara si in orientarea in cariera, program de
formare continuă, 89 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, atestat
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”Management de proiect pentru consilierii educativi și responsabilii de proiecte si
programe”, 24 de ore, adeverință

-

”Dezvoltare instituțională descentralizată”, 15 credite profesionale transferabile,
atestat;

-

”Managementul conflictelor din mediul școlar”

-

Acordarea primului ajutor

Studii și lucrări publicate:
-

coautor al volumului ”Canonici, profesori și vicari foranei din Biserica Română
Unită (1853-1918), editura Mega, Cluj Napoca, 2014;

-

coautor al volumului ”Monografia Liceului George Coșbuc la 150 de ani de la
înființare”, editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2013;

Participare la conferințe naționale:
-

”Petru Maior și prietenii”, ediția I, Reghin, martie 2014, cu lucrarea ”Circulația cărții
în mediul școlar în a doua jumătate a sec. al XIX/lea în Transilvania”

-

” 70 de ani de la tragedia Holocaustului în Transilvania”, prezentare de carte ”Evreii
Someșeni”, Cluj Napoca, iunie 2014

prof. Balazs Denes
•

studiu individual pentru cunoaşterea legislaţiei specifice CCD, a legislaţiei din domeniul
învăţământului, a noutăţilor în domeniul educaţional;

•

inspector ISJ BN – minorități (1/2 normă)

•

înscrisă în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional

•

absolvit cursul ”Dezvoltare instituțională descentralizată”, 15 credite profesionale
transferabile, atestat;
3. Pop Margareta - bibliotecar

•

perfecţionare continuă prin participarea la conferinţe de specialitate (Conferinţa
Naţională a Asociaţiei Bibliotecarilor din România) stagii organizate de minister,
participarea la activităţile metodice ale bibliotecarilor şi coordonarea acestor activităţi;

•

participare la deschiderea noului sediu al Bibliotecii Județene Bistriţa-Năsăud;

•

studiu individual, documentare şi informare curentă asupra noutăţilor legislative şi în
specialitate.
4. Năstase Adrian - informatician:

•

studiu individual, documentare şi informare curentă asupra noutăţilor în specialitate;

•

curs Secretar școală – COD C.O.R. 235909;

•

curs Inspector SSM.
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