RAPORT CCD MUREȘ
An școlar 2015-2016
Semestrul II

Programe de formare ale Casei Corpului Didactic,
acreditate de M.E.N.C.Ș.:
Denumirea programului
Managementul educaţional în
învăţământul preuniversitar
Comunicare profesională şi
parteneriat în învăţământul
preuniversitar
Abilitare curriculară pentru
evoluţia în cariera didactică şi
dezvoltare profesională
Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice în domeniul
evaluării examenelor și
concursurilor naționale

Nr. deciziei de
acreditare

Nr. credite

Nr. participanţi

3680/08.04.2015

22

51

4623/27.07.2015

15

99

4623/27.07.2015

5990/16.12.2015

Total programe: 4

15

30

101

276

Total participanți : 527

Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD,
avizate M.E.N.C.Ș.

Nr.
crt.
1.

Tema
Consiliere şi orientare
Total programe: 1

Durata

Nr. cursanţi

20 ore

27
Total participanţi: 27

Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi
mediul lor de provenienţă
Categoria de personal

Nr. personal participant la acţiuni de formare
desfăşurate în anul şcolar 2015-2016, sem II

Personal didactic:
- educatoare
- învăţători/institutori
- profesori
- maiştri instructori
- personal didactic cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
6
3
9

38
116
497
15
53
80
799
Nr. participanţi
743
56
799

Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale

Denumirea activităţii

Tipul activităţii:
simpozion/
sesiune/ schimb
de experienţă

1. Întâlnirea semestrială a
bibliotecarilor, documentariştilor,
responsabililor CDI

Sesiune de
instruire

2. Conferința Creativitate şi
inovaţie în educaţieˮ, ediţia a V-a

Conferință
națională

3. Evenimentul multiplicator ”Ești
mentor? Gândește
antreprenorial”, în cadrul
Eveniment
proiectului Erasmus+ , Strategic
Partnership KA2, ”Gender
multiplicator
Equality and Entrepreneurship for
All”; coordonator proiect Col. Naț.
Unirea, Tg. Mureș

Locul desfăşurării
activităţii (CCD, filiale,
CDI, unităţi de
învăţământ)
Liceul Tehnologic
„Constantin Brâncuşi”,
Tîrgu Mureş

Nr.
participanţi

58

C.N. Al Papiu Ilarian
C.N. Unirea

83

Hotel Grand

60

TOTAL:

201

Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale):

Denumirea activităţii / proiectului/
programului de formare
Parteneriate locale
Programele Managementul calității în educație,
Dialogul social și leadership în educație.
Derularea cursurilor de mediator școlar și
limba rromani în cadrul proiectului ,,SUCCES
SI INDEPENDENTA”, finanțat în cadrul
Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de
risc şi iniţiative locale şi regionale pentru
reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea
incluziunii sociale”,

Total programe: 3

Parteneri
Din ţară
Univ. ”Petru Maior” Tg.
Mureş, C.N. Al. Papiu
Ilarian, C.N. Unirea
Federația Sindicatelor
libere din Învățământ

Asociația Divers

Externi

Forma de
finalizare
Conferinţa naţională
„Creativitate şi inovaţie
în educaţie” – ediţia a
V-a
Protocol colaborare
Derularea programelor
de formare
facilitarea recrutării
participanților,
respectiv eliberarea
adeverințelor de
absolvire a cursurilor
de mediator școlar și
limba rromani

Alte programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (în parteneriat cu ISJ Mureș)
Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de
suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de
ocupare a posturilor vacante

Nr.
crt.

Tema programului

Grup ţintă

1

Instruirea candidaților la
concursul de ocupare a
posturilor didactice –
specialitate și metodică

candidați la
concursul de
ocupare a
posturilor
didactice

Total programe

Durata
programului

Nr.
cursanţi

20 ore

102
Total
participanți:
102

Alte programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar (în parteneriat cu ISJ Mureș)
Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de
suplinitor în vederea participării la susținerea examenului de definitivare
în învățământ

Nr.
crt.

1

Tema programului

Grup ţintă

Durata
programului

Nr.
cursanţi

Instruirea candidaților
pentru examenul de
definitivare în învățământ

candidați
pentru
examenul de
definitivare în
învățământ

20 ore

72

Total programe

Total
participanți:
72

RAPORT CCD MUREȘ
An școlar 2015-2016

Programe de formare ale Casei Corpului Didactic,
acreditate de M.E.N.C.Ș.:
Nr. deciziei de
acreditare

Nr. credite

Nr. participanţi

Managementul educaţional în
învăţământul preuniversitar

3680/08.04.2015

22

174

Comunicare profesională şi
parteneriat în învăţământul
preuniversitar

4623/27.07.2015

15

227

Denumirea programului

Abilitare curriculară pentru
evoluţia în cariera didactică şi
dezvoltare profesională

4623/27.07.2015

Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice în domeniul evaluării
examenelor și concursurilor
naționale

5990/16.12.2015

30

276

Valorificarea școlară a
instrumentelor on-line de evaluare
și orientare în consilierea elevilor

3106/30.01.2013

15

50

Total programe: 5

15

176

Total participanți : 903

Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD,
avizate M.E.N.C.Ș.

Nr.
crt.

Tema

Durata

Nr. cursanţi

1.

Consiliere şi orientare

20 ore

77

2.

Managementul activităţii responsabilului cu
formarea continuă

20 ore

181

3.

Abilitare curriculară pt.clasa pregătitoare

16 ore

218

Total programe: 3

Total participanţi: 476

Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi
mediul lor de provenienţă
Categoria de personal

Nr. personal participant la acţiuni de formare
desfăşurate în anul şcolar 2015-2016

Personal didactic:
- educatoare
- învăţători/institutori
- profesori
- maiştri instructori
- personal didactic cu funcţii de conducere, de
îndrumare şi de control
Personal didactic auxiliar
Personal nedidactic
Total
Mediul
urban
rural
Total

Nr. programe derulate
10
5
15

104
318
1047
15
60
80
1624
Nr. participanţi
1309
315
1624

„Educația nu este pregătirea
pentru viață, educația este viața
însăși.”

Vă mulțumim!

