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I.
1.

Raport narativ
Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, avizat de inspectorul şcolar

general, pentru anul şcolar 2013-2014
În Planul managerial pentru anul școlar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Tulcea și-a
propus obiective generale și specifice pentru fiecare compartiment și domeniu de activitate, după
cum urmează:
- Diversificarea Ofertei de formare în concordanță cu Analiza de nevoi elaborată de
Compartimentul Programe; includerea unor programe de formare care rezultă din opțiunile
cadrelor didactice din școlile tulcene prin completarea chestionarelor de investigare a nevoilor de
formare; asigurarea calităţii formării continue prin optimizarea şi diversificarea ofertei de formare;
- Acreditarea de noi programe de formare care să răspundă nevoii de dezvoltare profesională a
personalului didactic și didactic auxiliar din județul Tulcea;
- Organizarea programelor de formare avizate/acreditate M.E.N. în mediul urban și rural,
facilitând participarea la cursuri și cadrelor didactice din zonele izolate ale județului Tulcea;
- Monitorizarea şi evaluarea impactului participării cadrelor didactice din județ la activități de
formare/perfecționare;
- Optimizarea managementului la nivelul instituţiei și a activităţii din cadrul compartimentelor
C.C.D.;
- Dezvoltarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea; includerea directorului și a
profesorilor metodiști în echipele de inspecție I.S.J.; includerea profesorilor metodiști în echipa de
metodiști I.S.J.;
- Reorganizarea filialelor C.C.D. Tulcea și asigurarea funcționalității acestora;
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- Monitorizarea C.D.I.-urilor existente în județ; înființarea unor noi Centre de Documentare și
Informare;
- Realizarea și publicarea de noi ediții ale revistei online ”Convorbiri didactice”;
- Promovarea imaginii instituției prin intermediul paginii web și a altor canale de comunicare;- Creşterea numărului de parteneriate interne şi externe;
- Formarea și dezvoltarea profesională a tuturor angajaților C.C.D. Tulcea;
- Gestionarea eficientă a bugetului alocat conform priorităţilor instituției; transparenţa
fundamentării şi alocării fondurilor; atragerea de venituri extrabugetare.
2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale ISJ în domeniul dezvoltării resurselor
umane
În concordanță cu obiectivele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean, strategia de
dezvoltare a Casei Corpului Didactic Tulcea privind formarea continuă a personalului didactic și
didactic auxiliar din școli a fost orientată spre:
- Diversificarea programelor de perfecționare/formare continuă în acord cu prioritățile de formare
rezultate din Analiza de nevoi realizată prin prelucrarea datelor din chestionarele aplicate, din
rapoartele de inspecție ale I.S.J. Tulcea și ale responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din
școli;
- Atragerea unui număr cât mai mare de cadre didactice pentru a urma cursuri avizate/acreditate
M.E.N., dezvoltarea competențelor profesionale, complementare, transversale, de conducere,
îndrumare și control;
- Asigurarea unui proces de formare continuă la standarde optime de calitate, dezvoltarea
competențelor profesionale ale formatorilor;
- Întărirea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea; cooptarea inspectorilor școlari
în echipele de formatori colaboratori C.C.D.
3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite. Argumente/comentarii.
La începutul anului școlar 2013-2014, în cadrul Compartimentului Programe/Proiecte a fost
elaborată

Analiza nevoii de formare a personalului didactic și didactic auxiliar din școlile

județului Tulcea. Diagnoza nevoilor de formare a fost realizată prin analiza și interpretarea datelor
rezultate din:
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1. Chestionar adresat cadrelor didactice aplicat pe un eșantion de 648 respondenți, postat pe
pagina web a instituției www.ccdtulcea.ro, link: http://www.ccdtulcea.ro/456-Chestionar-deidentificare-a-nevoilor-de-formare-continua-a-cadrelor-didactice.html, cu accesare online;
2. Chestionar adresat inspectorilor, metodiștilor I.S.J. și directorilor de unități școlare aplicat pe un
eșantion de 98 respondenți;
3. Rapoartele/recomandările inspecțiilor școlare efectuate de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea
în anul școlar 2012-2013;
4. Chestionare de evaluare a programelor de formare din Oferta C.C.D. Tulcea din anul școlar
2012-2013, aplicate formabililor.
Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea a cuprins cursuri acreditate M.E.N.:
”Management educaţional” (110 ore, 30 CPT), ”Școala incluzivă” (70 ore, 17 CPT), precum și
programe de formare avizate în domeniile: didactica specialității pentru toate disciplinele de
studiu, management instituţional, dezvoltarea resursei umane din școli, consiliere și orientare,
integrarea copiilor cu cerințe speciale, prevenirea delincvenței și a violenței în școli, strategii de
predare interactivă, abilitare în proiectarea CDȘ și a activităților extracurriculare, proiecte
europene, perfecționarea metodiștilor I.S.J., învățare a limbii engleze. S-au adăugat programe de
formare acreditate MEN, rezultare în urma încheierii unor acorduri de parteneriat cu furnizori
externi, pentru care C.C.D. Tulcea a acreditat locația și echipe de formatori locali: ”Abilități de
viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri” - furnizor C.C.D. București, acreditat
prin O.M.E.C.T.S. Nr.4736/12.07.2012, 44 ore, 11 CPT; ”Educație antreprenorială prin metoda
de exercițiu”-furnizor C.C.D. Galați, acreditat prin OM Nr. 4058/28.06.2013, 22 CPT;”
Proiectarea curriculară centrată pe competențe” și ”Eficiență în predarea prin folosirea metodelor
interactive” - furnizor: Casa Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași; ”Profesor – evaluator de
competențe” - furnizor: Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic;
”Abilitare pe curriculum”

și ”Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii

diferențiate a elevilor” - furnizor: Universitatea din București – Facultatea de Psihologie și
Științele Educației; ”IntelTeach – Instruirea în societatea cunoașterii”, ”Proiectarea softului
educațional”, ”Instrumente avansate de utilizate TIC” și ”Administrarea rețelelor de calculatoare și
a laboratoarelor informatice SEI” - furnizor: SIVECO; “Managementul conflictului din mediul
școlar” - nivel II, din cadrul proiectului POSDRU ID 57/1.3/S/34825, furnizor Casa Corpului
Didactic Dolj.
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Pe parcursul anului școlar au fost avizate și incluse incluse în Oferta C.C.D. programe de
formare prioritare MEN: ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J; ”Prevenirea corupției în
școala românească”; “Program pentru pregătirea debutanților la examenul național de acordare a
definitivării în învățământ”.
În anul școlar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat programe de formare
care au răspuns nevoii reale de dezvoltare profesională a personalului didactic și didactic auxiliar:
”Management educațional” (grup țintă format din directori în funcție, precum și din cadre
didactice care ulterior s-au înscris în Registrul Național al Experților în Management Educațional;
”Școala incluzivă”;”Management instituțional” (grup țintă format din directori ai unităților școlare
din municipiu și județ, inspectorul școlar în management educațional din cadrul I.S.J. Tulcea a
avut calitatea de formator); ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J. Tulcea”; ”Programul
de pregătire a debutanților pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ”;
”Proiecte europene”(avizat M.E.N.); cursuri pentru specializările ”Formator” și ”Bibliotecar”,
derulate în parteneriat cu Centrul de Formare ”Zece Plus” Brașov. Personalul didactic auxiliar din
școli/secretarii au beneficiat de un program de perfecționare susținut de formatori calificați în
domeniu.
În aprilie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a aplicat în calitate de partener în
Parteneriatul strategic Erasmus+ ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”.
Beneficiar este organizația ”Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület” din Ungaria, iar ceilalți
parteneri provin din Spania, Turcia și Lituania. Aplicația se află în prezent în proces de evaluare,
rezultatele urmând a fi comunicate până la sfârșitul lunii august 2014.
În al doilea semestru al anului școlar 2013-2014, profesorii metodiști au elaborat
documentații pentru următoarele programe de formare: ”Tehnici Informaționale Computerizate –
nivel inițiere”, ”Didactica Antidrog”, ”Educarea caracterului elevilor”. Acestea vor fi depuse
pentru acreditare la Ministerul Educației Naționale/Direcția Formare Continuă în luna septembrie
2014.
Casa Corpului Didactic Tulcea a înființat 3 filiale C.C.D. în județul Tulcea: Liceul ”Dimitrie
Cantemir” Babadag, localitatea Babadag; Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița,
Comuna Luncavița; Școala Gimnazială ”Panait Cerna”, Comuna Cerna.
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S-au inaugurat în luna noiembrie 2013, în cadrul întâlnirilor cu responsabilii cu dezvoltarea
resursei umane din școli, prilej cu care C.C.D. Tulcea a lansat Oferta de formare pentru anul școlar
2013-2014. Conform deciziei CA, fiecare dintre cei trei profesori metodiști este coordonatorul
unei filiale.
Pentru o mai eficientă mediatizare și diseminare a activității instituției, a fost revizuit
formatul paginii de internet www.ccdtulcea.ro. Revista online ”Convorbiri didactice” și-a sporit
aparițiile cu încă două numere în acest an școlar: Nr.5/octombrie 2013 și Nr.6/martie 2014, iar Nr. 7
este pregătit să apară la sfârșitul lunii august. În cele două ediții apărute, 22 de cadre didactice din
județ și din țară au publicat articole de interes pentru cititorii revistei.
Casa Corpului Didactic Tulcea și-a diversificat portofoliul de colaborări, consolidând în
mod special parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. În raport cu anul școlar trecut
se constată o creștere cu 30 de procente a numărului de parteneriate. Se poate evidenția strânsa
conlucrare cu I.S.J. Tulcea, concretizată în implicarea inspectorilor de specialitate în activitățile de
formare, în calitate de formatori, precum și participarea conducerii și/sau reprezentanților I.S.J. la
toate activitățile și evenimentele desfășurate de C.C.D. în anul școlar 2013-2014. Strategiile de
comunicare interinstituțională au vizat diversificarea canalelor de comunicare/informare, precum
și implicarea directorului C.C.D. și a profesorilor metodiști la activitățile/proiectele derulate în
cadrul I.S.J. Tulcea. Au fost organizate în parteneriat activități în cadrul Festivalului Național al
Șanselor Tale ediția 2013, reuniune de informare cu prilejul lansării noului program Erasmus+,
„Forumul Educaţional MAGISTER” destinat profesorilor de limba şi literatura română şi
matematică, seminar „Exemple de bună practică în proiectele Comenius, Leonardo da Vinci”,
seminar ”Clasa pregătitoare-abordări didactice prezente și de perspectivă”- ediția II, expoziție de
educație plastică a profesorilor tulceni intitulată ”Prof – Art”.
Realizarea obiectivelor din Programul SCIM pentru anul 2013 s-a concretizat în activități
coordonate la nivelul conducerii și al compartimentului Informatizare. Acestea au constat în:
elaborarea raportărilor semestriale şi anuale, aplicarea şi centralizarea chestionarelor de
autoevaluare pe compartimente, verificarea şi actualizarea permanentă a conţinutului dosarului
SCIM pe 2013 şi 2014, centralizarea şi tipărirea a procedurilor elaborate de compartimentul
programe, realizarea de proceduri specifice pentru fiecare compartiment al instituției. Profesorii
metodiști au fost implicați în elaborarea a încă trei activități procedurale ce s-au adăugat
manualului de proceduri ce reglementează activitatea instituției.
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În cursul anului şcolar 2013-2014 în Casa Corpului Didactic Tulcea au fost efectuate două
misiuni de audit, după cum urmează:
1. Misiunea de audit intern “Evaluarea sistemelor entităţii”, în perioada 27.01.2014 25.04.2014, misiune efectuată de Sârbu Mirela – auditor, Compartimentul de Audit al I.S.J.
Tulcea. Raportul întocmit subliniază îmbunătăţirea semnificativă a sistemului de conducere şi
control, mai ales în perioada septembrie 2012 – decembrie 2013. Ulterior verificărilor, a fost
întocmit şi înaintat Compartimentului de specialitate al I.S.J. Tulcea, Planul de măsuri
nr.381/25.06.2014 care va fi implementat până la sfârșitul acestui an.
2. Misiunea de audit “Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară a
bugetului de stat la instituţiile publice” pentru exerciţiul bugetar al anului 2013, misiune efectuată
de Dobrotă Radu Constantin şi Mocanu Mărioara – auditori publici externi în cadrul Camerei de
Conturi a judeţului Tulcea, în perioada 19.05.2014-27.06.2014. Toate aspectele semnalate de
auditori au fost aduse la cunoştinţa directorului instituţiei prin Nota de conciliere
nr.376/24.06.2014, faţă de care conducerea nu a avut observaţii în plus faţă de cele prezentate în
notele de relaţii.
În cadrul Galei Edumanager desfășurată la București în luna decembrie 2013, Casa Corpului
Didactic Tulcea a primit Premiul de Excelenţă pentru proiecte complexe dedicate corpului
profesoral 2013. La decernarea premiilor a participat directorul instituției și un profesor metodist.
Premiul a fost mediatizat în presa locală, pe site-ul organizatorului edumanager.ro și pe pagina
web a instituției noastre. Evenimentul a fost mediatizat în presa locală, pe www.edu.manager.ro și
pe pagina web a instituției, accesând link-ul: http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/premiu-deexcelenta-acordat-casei-corpului-didactic-tulcea .
Compartimentul financiar-contabil a asigurat fluxurile finaciar-contabile şi administrative
pentru buna desfăşurare a activităţilor de gestionare, valorificare şi îmbunătăţire a patrimoniului
instituţiei.
4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice instituţiei (care urmează a fi incluse
în planul managerial al instituţiei pentru anul şcolar 2014-2015).
Ca urmare a analizei și autoevaluării activităţii desfăşurate, C.C.D. Tulcea îşi propune ca în
Planul managerial pentru anul şcolar 2014-2015 să includă şi următoarele măsuri :
- Îmbunătățirea strategiei instituționale specifice privind evaluarea și monitorizarea impactului
participării cadrelor didactice din județ la activitățile de formare continuă/perfecționare;
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- Implicarea instituției ca beneficiar/partener în proiecte cu finanţare externă;
- Organizarea unor programe de formare în mediul rural, în special în cele trei filiale nou
înființate în anul școlar 2013-2014;
- Extinderea numărului de CDI-uri la nivel de judeţ, precum şi îmbunătăţirea activităţii celor
existente;
- Dezvoltarea filialelor C.C.D. Tulcea.
II a. Strategii instituționale specifice aplicate în anul școlar 2013-2014 privind
evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor didactice din județ la activitățile
de formare continuă/perfecționare
În anul școlar 2013-2014 au fost desfășurate activități de monitorizare a impactului
participării cadrelor didactice din județul Tulcea la programele de formare continuă/perfecționare,
care au avut ca scop colectarea de informații referitoare la rezultatele, efectele și beneficiile
obținute de absolvenții activităților de formare furnizate de Casa Corpului Didactic Tulcea,
precum și valorificarea acestor date în sensul identificării unor perspective viitoare în
managementul formării și diversificării ofertelor de formare continuă furnizate de instituție.
În semestrul al II-lea, la solicitarea MEN s-a desfășurat evaluarea și monitorizarea
impactului

participării

cadrelor

didactice

din

județ

la

activitățile

de

formare

continuă/perfecționare, care a constat în următoarele etape:
1. În urma analizei Ofertei de formare C.C.D. și a programelor de formare organizate au fost
selectate două cursuri desfășurate în anul școlar 2012-2013.
Program de formare: Noi abordări ale curricumului pentru învățământul primar
Public – ţintă vizat: cadre didactice calificate şi necalificate din învăţământul primar
Durata: 24 ore
Module: Curriculum învățământ primar și formarea competențelor cheie; Construcția
curriculumului în viziune interdisciplinară; Demersuri de proiectare; Managementul clasei.
Cadre didactice absolvente nominalizate pentru inspecție:
Zuca Nicoleta – învățător necalificat, Școala Gimnazială Beidaud – Structură Sarighiol de Deal,
județul Tulcea; Moise Florica – prof. înv. primar, Școala Gimnazială Sarichioi – Structură Enisala,
județul Tulcea|;
Persoana care a efectuat inspecția: Prof. Nichifor Gabriela – Director C.C.D. Tulcea
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Program de formare: Abilitare curriculară în învățământul preșcolar
Public – ţintă vizat: cadre didactice calificate şi necalificate din învăţământul preşcolar
Durata: 24 ore
Module: Mediul educaţional. Rolul familiei în educația preșcolarilor; Proiectarea și desfășurarea
activităţilor didactice (întâlnirea de dimineaţă, ALA, ADE, ADP); Activităţi integrate și proiecte
tematice; Metode moderne de predare și evaluare.
Cadre didactice absolvente nominalizate pentru inspecție:
Mihălțeanu Laura – educatoare debutantă, Grădinița cu P.P. ”Dumbrava minunată” Tulcea
Persoana care a efectuat inspecția: Prof. Peiciu Marinela – profesor metodist C.C.D. Tulcea.
2. Elaborare de instrumente utilizate în evaluarea și monitorizarea impactului participării cadrelor
didactice din județul Tulcea la activitățile de formare continuă/perfecționare.
Pentru a monitoriza impactul programelor de formare din Oferta C.C.D. Tulcea asupra
activității la clasă, au fost elaborate următoarele instrumente:
- fișă de observare a lecției
Structură: informații despre cadrul didactic inspectat (nume, unitate de învățământ, disciplina
vizată, titlul lecției), detalii privind programul de formare vizat pentru monitorizare (titlu,
tematica, formatori, competențe vizate), contexte de aplicare a competenţelor dobândite la ora
asistată, alte exemple de aplicare a competenţelor dobândite în activitatea didactică desfășurată de
la absolvirea programului de formare până în prezent (portofoliul cadrului didactic, portofoliile
elevilor, mediul educațional), concluzii și recomandări.
- chestionar aplicat cadrelor didactice
Aspecte vizate: măsura în care cadrele didactice au aplicat în activitatea didactică competențele
dobândite în urma absolvirii programelor de formare; contexte în care au aplicat competențele
dobândite, altele decât activitatea la clasă. (ex: activități extracurriculare, seminarii, proiecte,
activități metodice); forme de diseminare a cunoștințelor și competențelor dobândite la cursurile
de formare absolvite (ex: consilii profesorale, comisii metodice, cercuri pedagogice); alte
programe de formare cu impact asupra activității didactice la care cadrele didactice au participat în
ultimii 3 ani.
3. Analiza și interpretarea datelor/observațiilor culese și elaborarea unui raport scris
În baza informațiilor colectate a fost întocmit un raport privind monitorizarea impactului
participării cadrelor didactice inspectate la programele de formare vizate.
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4. Constatări privind modalitățile de aplicare a competențelor dobândite în urma absolvirii
programelor de formare la lecțiile asistate
În urma absolvirii programelor de formare selectate din Oferta CCD, cadrele didactice
inspectate aplică la clasă competențele dobândite. Astfel, proiectarea activităților asistate a fost
realizată din perspectiva abordării interdisciplinare, cadrele didactice optând pentru strategii
specifice predării integrate. Componentele actului didactic (conținuturi, strategii didactice, forme
de organizare) au fost corelate coerent în demersuri didactice creative, susținute de integrarea
mijloacelor de învățământ moderne în procesul de predare-învățare. Dificultăți în proiectare
întâmpină cadrul didactic necalificat inspectat, nereușind să abordeze integrat conținuturile la
clasa pregătitoare. Se constată neînțelegerea clară a conceptelor de ”obiective” și ”competențe”,
precum și o capacitate redusă de traspunere a scenariului didactic în lecție.
Desfășurarea activităților respectă particularitățile metodice ale disciplinei/tipului de
activitate, secvențele didactice înlănțuindu-se corent și atractiv asigurând realizarea finalităților
educaționale avute în vedere prin proiectul didactic, precum și motivarea elevilor pentru învățare,
cunoaștere, descoperire. Activitatea elevilor/preșcolarilor a fost abordată frontal, individual și în
echipă, sarcinile de lucru fiind concepute pentru a orienta activitatea și gândirea elevilor în sensul
obținerii performanței școlare. Cadrele didactice au utilizat metode clasice și moderne de predareînvățare-evaluare, activizând elevii și implicându-i în propria învățare. Maniera ludică de abordare
a demersului didactic la grupa mijlocie și clasa pregătitoare evidențiază buna cunoaștere a
colectivelor de subiecți educaționali, particularitățile privind dezvoltarea și învățarea la aceste
vârste. Relațiile dintre cadrele didactic și elevi evidențiate la nivelul interacțiunilor din timpul
lecțiilor se pot caracteriza prin empatie, respect și toleranță. Sunt încurajate comunicarea, spiritul
de echipă, colegialitatea, încrederea și parteneriatul în învățare.
5. Valoarea adăugată competențelor ca urmare a participării cadrelor didactice la programele de
formare continuă/perfecționare
Planificările calendaristice și săptămânale sunt elaborate în conformitate cu sugestiile
metodologice privind construcția curriculumului în viziune interdisciplinară, competențe vizate și
prin programul de formare. Activitățile sunt planificate integrat în cadrul unor proiecte tematice.
Tipurile de activități sunt corelate și încadrate coerent în jurul temei de studiu.
Portofoliile cadrelor didactice cuprind dovezi ale aplicării competențelor dobândite prin
parcurgerea programelor de formare: proiecte didactice, proiecte pentru activități extracurriculare,
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programe de opțional, parteneriate cu părinții și comunitatea, materiale de studiu individual.
Aceste activități completează oferta educațională și diversifică contextele de învățare și dezvoltare
pentru elevi, oferind cadrelor didactice alte oportunități de aplicare a competențelor de specialtate
dobândite. Portofoliile elevilor/preșcolarilor evidențiază desfășurarea unor activități variate,
abordarea unor tehnici diverse de lucru cu elevii, conținuturi în concordanță cu curricululmul
școlar/preșcolar, adaptate nivelului de vârstă. Cadrele didactice aplică instrumente de evaluare
inițială, sumativă și finală, înregistrând progresul elevilor. În realizarea lucrărilor sunt utilizate
materiale adecvate și atractive pentru copii.
Cadrele didactice inspectate aplică cunoștințele și competențele dobândite prin participarea
la cele două cursuri din oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea. Din chestionarele
completate reiese că acestea sunt utilizate atât în activitatea desfășurată la clasă, cât și în
activitățile extracurriculare, activitățile metodice și cercurile pedagogice, parteneriatele și
proiectele educaționale.
Cadrul didactic necalificat care predă la clasa pregătitoare întâmpină dificultăți în
proiectarea didactică, acest lucru datorându-se și faptului că nu a participat la programul de
formare ”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie
la școlarii mici” care a asigurat inițerea învățătorilor calificați în predarea la clasa pregătitoare”.
De altfel, pentru a veni în sprijinul învățătorilor care predau sau urmează să predea la clasa
pregătitoare, începând cu anul școlar 2012-2013, C.C.D. Tulcea organizează periodic un seminar
de diseminare a bunelor practici privind abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării la
vârsta școlară mică.
Se impune ca anual, în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Tulcea, să existe
programe de formare în didactica specialității pentru nivel preșcolar, primar, secundar inferior și
secundar superior, în special pentru cadrele didactice debutante și necalificate, acoperind astfel o
nevoie reală de formare la nivelul județului.
6. Analiza chestionarelor aplicate cadrelor didactice inspectate.
Profesorii metodiști au fost cooptați în echipele ISJ la inspecția tematică ”Modalități de
perefecționare profesională a personalului din învățământ” la Liceul Tehnologic Măcin, Liceul
Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea, Grădinița ”Dumbrava minunată” Tulcea.
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Ca urmare a desfășurării programului de formare avizat M.E.N. ”Proiecte europene”,
susținut de inspectorul școlar pentu integrare europeană și programe comunitare, în anul școlar
2013-2014, 5 școli din județul Tulcea au aplicat în proiecte de mobilitate Erasmus.
În urma organizării ”Programului de pregătire a debutanților, la examenul național de
acordare a definitivării în învățământ” s-au înscris 20 dintre absolvenții cursului, 13 obținând note
peste 8.
Din chestionarele de evaluare a programului de perfecționare a secretarilor din școli reiese
utilitatea și relevanța cursului în contextul în care astfel de activități de formare nu au mai fost
organizate în ultimii ani.
b. Activitățile desfășurate în parteneriat cu ISJ care au condus la creșterea
calității actului didactic în școlile din județ
În anul școlar 2013-2014, activitățile desfășurate în parteneriat cu I.S.J. au vizat în special
organizarea de programe de formare care să sprijine cadrele didactice în proiectarea și
desfășurarea activităților didactice la clasă. Inspectorii școlari și profesorii membri ai corpului de
metodiști I.S.J. au avut calitatea de formatori colaboratori ai C.C.D. Tulcea, după cum urmează:
- ”Programul de perfecționare a metodiștilor I.S.J. Tulcea” – formatori: inspector școlar discipline
socio-umane, inspector școlar limba română, inspector școlar discipline tehnice, inspector școlar
înv. primar și alternative educaționale, inspector școlar biologie, fizică, chimie.
- Program de formare ”Management instituţional”, formator - inspector școlar management
educațional;
- Program de formare ”Proiecte europene”, formator - inspector școlar integrare europeană și
programe comunitare;
- Program de formare ”Programul de pregătire a debutanților la examenul național de acordare a
definitivării în învățământ”, formatori - inspector școlar învățământ primar, profesori metodiști
I.S.J.;
- Program de formare ”Management educațional”, membru al echipei de formatori - inspector
școlar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat.
În parteneriat, Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean au organizat activități
de formare, altele decât programe de formare (workshop susținut de profesor universitar Michael
Lambrou pentru profesorii de matematică, seminar clasa pregătitoare) care au contribuit prin
conținutul abordat la creșterea calității activității la clasă.
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Din rapoartele de inspecție ale I.S.J. Tulcea rezultă că s-au îmbunătățit competențele
manageriale ale directorilor noi numiți și ca urmare a absolvirii programului de formare
”Management instituțional” din oferta C.C.D., susținut de inspector școlar management
educațional.
III. Date/ informaţii privind instituţia şi activitatea desfăşurată
1. Prezentare instituţională
a) Date de identificare:
Denumirea instituţiei: Casa Corpului Didactic
Adresa poştală: Tulcea, Strada Alunişului, Nr. 7, cod 820203
Telefon: 0240 516656
Fax: 0240 511379
Adresă e-mail: instituţie – ccd_tl@yahoo.com
director - gabrielanichifor@yahoo.com
Adresă site: www.ccdtulcea.ro
Instituţia îşi desfăşoară activitatea în sediu propriu, imobilul fiind dat în folosinţă cu titlu gratuit
de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea în baza Deciziei nr.753/09.11.2007.
b) Resurse umane/ gradul de acoperire a posturilor aprobate prin statul de funcţii
Număr
posturi
personal
didactic

Total
personal
didactic
încadrat

4 post
profesori

1 director
3 profesori
metodiști

Număr
posturi
personal
didactic
auxiliar
1 post
bibliotecar

Total personal
didactic auxiliar
încadrat

1 bibliotecar

0,5 post
informatician 1 informatician

Număr
posturi
personal
nedidactic

Total
personal
nedidactic
încadrat

0,5 post
1 analist
analist
programator
programator

Număr
total
posturi
existente

Total
personal
încadrat

6,5

8

6,5

8

1 administrator
0,5 post
administrator financiar
financiar
4

4

2

3

0,5

1
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c) Filiale ale C.C.D.
Unitatea şcolară / Localitatea

Profesor metodist responsabil
(nume şi prenume)

Liceul ”Dimitrie Cantemir”, Babadag
Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu”, Luncavița

Peiciu Marinela
Ștefănescu Carmen Aurelia

Școala Gimnazială ”Panait Cerna”, Cerna
TOTAL

Cherciu Cristina

3

c) 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

şcolară/Localitatea
Şcoala Gimnazială
“Mircea cel Bătrân”/
Babadag

Statutul responsabilului

Studii

CDI

Popescu Dumitra

bibliotecar

Studii superioare
Administrație
Publică
Curs calificare
Bibliotecar

Liceul Teoretic
“Constantin

Mihail Dorina

bibliotecar

Studii
superioare/Limba
și literatura
română/
Biblioteconomie și
știința informării

Adriana

Brătescu”/ Isaccea

Şcoala Gimnazială/
Sarichioi

Saveli Iulenia

bibliotecar

medii

Şcoala Gimnazială/
Greci

Lazar Nicoleta

profesor

Teologie
ortodoxă/litere

Radu Doru

Bibliotecar

Şcoala Gimnazială/ Baia

Studii superioare
istorie/studii
Postuniversitare de
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specialitate
profesor
documentarist
Şcoala Gimnazială/
Turcoaia

Ion Mariana

profesor

Studii superioare/
Limba şi
literatura
română/limba și
literature franceză

Şcoala Gimnazială/
Stejaru

Popa Traian

Profesor

Şcoala Gimnazială/
Casimcea

Crăciun Laura

bibliotecar

Studii superioare /
Pedagogia
învățământului
primar și preșcolar

Şcoala Gimnazială/
Crişan

Cristache Daniela

Bibliotecar

medii

Liceul Tehnologic
“Vasile Bacalu’’/
Mahmudia

Drăghici Manuela

bibliotecar

Studii
superioare/limba și
literatura
română/limba și
literatura franceză

Şcoala Gimnazială/
Murighiol

Ignat Ana

Bibliotecar

medii

Şcoala Gimnazială/
Frecăţei

Băcăran Laura

educatoare

medii

Şcoala Gimnazială/
Ceamurlia de Jos

Teodorescu Maria

Bibliotecar

medii

Colegiul Agricol
“Nicolae Cornăţeanu”/
Tulcea

Cacencu Cristina

profesor documentarist

Sudii superioare/
Biologie

Studii superioare
Horticultură/Studii
postuniversitare
profesor
documentarist
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Şcoala Gimnazială/
Ostrov

Mehedințu Gica

Bibliotecar

Liceul Teoretic “Jean
Bart” / Sulina

Hâldan Diana

Laborant

medii

Şcoala Gimnazială/
Chilia Veche

Petrencu Anca

Bibliotecar

medii

Şcoala Gimnazială
”Nichifor Ludovig/
Niculiţel

Jecu Marcela

Bibliotecar

Studii superioare
Științe
administrative/Bibl
ioteconomie și
știința informării

Geambaşu
Veronica-Gabriela

Bibliotecar

Studii superioare
Limba și literature
franceză/limba și
literature spaniolă/
Curs
postuniversitar
profesor

Colegiul Tehnic “Henri
Coanda” / Tulcea

Studii superioare
Management / Curs
calificare
Bibliotecar

documentarist
Şcoala Gimnazială“Ioan
Neniţescu”/ Tulcea

Ganea Claudia

TOTAL

Bibliotecar

medii
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e) Centre de informare şi documentare susţinute financiar de către M.E.C.T.S., înfiinţate
în judeţ, conform: OM 4961/28.08.2006, OM 330/13.02.2007, OM 3354/03.03.2008
Unitatea şcolară/Localitatea

Stadiul CDI

Liceul Teoretic “Constantin Brătescu”/ Isaccea

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială“Mircea cel Bătrân”/ Babadag

CDI finalizat - funcţional
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Şcoala Gimnazială/ Greci

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Turcoaia

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/Frecăţei

CDI – funcțional parțial

Şcoala Gimnazială/ Sarichioi

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Crişan

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială /Murighiol

CDI finalizat - funcţional

Liceul Tehnologic “Vasile Bacalu’’/ Mahmudia

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială / Casimcea

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Baia

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Stejaru

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială“Ioan Neniţescu”/ Tulcea

CDI finalizat - funcţional

Colegiul Tehnic “Henri Coanda” / Tulcea

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială « Nichifor Ludovig »/ Niculiţel

CDI finalizat - funcţional

Liceul Teoretic “Jean Bart” / Sulina

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Ostrov

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Chilia Veche

CDI finalizat - funcţional

Şcoala Gimnazială/ Ceamurlia de Jos

CDI finalizat - funcţional

Colegiul Agricol “Nicolae Cornăţeanu”/ Tulcea

CDI finalizat – funcţional

Şcoala Gimnazială/ Sfântu Gheorghe

CDI finalizat – funcţional
Resurse proprii, an înființare 2011
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CDI finalizat – funcţional

Liceul Tehnologic Topolog

Resurse proprii, an înființare 2011
22

TOTAL

f) Biblioteci şcolare aflate sub coordonarea metodologică a caselor corpului didactic,
comform OM 5554/2011, art. 14;
Localitate

Unitatea şcolară cu bibliotecă

Tulcea

Liceul Teoretic „Ion Creangă”

Tulcea

Colegiul Dobrogean „Spiru C. Haret”

Tulcea

Liceul de Arte „George Georgescu”

Tulcea

Colegiul Economic „Delta Dunării”

Tulcea

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Tulcea

Liceul Teoretic „Grigore Moisil”

Tulcea

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”

Tulcea

Colegiul „Brad Segal”

Tulcea

Şcoala Profesională „Danubius”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „Nifon Bălăşescu”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „I.L. Caragiale”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „Elena Doamnă”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „Grigore Antipa”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „Constantin Găvenea”

Tulcea

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu”

Tulcea

Şcoala Gimnazială Nr. 12

Tulcea

Şcoala Gimnazială Specială Nr. 14

Tulcea

Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională
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Babadag

Liceul „Dimitrie Cantemir” Babadag

Babadag

Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”

Măcin

Liceul Tehnologic Măcin

Măcin

Liceul Teoretic „Gh. Munteanu Murgoci”

Măcin

Şcoala Gimnazială „Gh. Banea” Măcin

Măcin

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măcin

I.C. Brătianu

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

Beştepe

Şcoala Gimnazială Beștepe

Carcaliu

Şcoala Gimnazială Carcaliu

Cerna

Şcoala Gimnazială „Panait Cerna”

Dăeni

Şcoala Gimnazială Dăeni

Dorobanţu

Şcoala Gimnazială Dorobanțu

Grindu

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Jijila

Şcoala Gimnazială Jijila

Luncaviţa

Liceul Tehnologic „Simion Leonescu”

Peceneaga

Şcoala Gimnazială Peceneaga

Smârdan

Şcoala Gimnazială „Maior Murgescu"

Mihai Bravu

Şcoala Gimnazială Mihai Bravu

Valea Nucarilor

Şcoala Gimnazială Valea Nucarilor

Mihail Kogălniceanu

Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu

Nufăru

Şcoala Gimnazială Nufăru

Ciucurova

Şcoala Gimnazială Ciucurova

Slava Cercheză

Şcoala Gimnazială Slava Cercheză

Hamcearca

Şcoala Gimnazială Hamcearca
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Horia

Şcoala Gimnazială Horia

Jurilovca

Şcoala Gimnazială Jurilovca

Izvoarele

Şcoala Gimnazială Izvoarele

TOTAL

45

g) Dotarea cu echipamente a instituţiei
Calculator
Laptop
(nr.buc.)
Calculatoare
- 30 buc;
Laptop
- 10 buc;

TV/videoproiector/
camera video
(nr.buc.)
-cameră
video
– 1 buc;
-video
proiector
– 4 buc;
-TV – 3buc;
-aparat foto
– 2 buc;
-flipchart
– 2 buc;
-ecran
proiectie
- 2 buc
-aparat foto
professional
- 1 buc;

Copiator
(nr.buc.)

Laminator
(nr.buc.)

Soft
educaţional
(nr.buc.)

Fond de
carte
(nr.buc.)

2 buc;

1 buc;

91 buc;

30210 buc.

Alte
echipamente
(denumire,
nr.buc.)
multifuncționale
- 2 buc;
-imprimante
– 7 buc;
-telefon/fax
– 1 buc;
-aparat telefon
– 3 buc
-home – cinema
– 1 buc;
-dvd player
– 1 buc;
- sistem audio
– 2 buc;
-aparat aer
condiționat
– 9 buc;
- centrală
telefonică
– 1 buc;
-tabla magnetica
- 4 buc;
-scanner LT AR
– 1 buc;

h) Dotarea cu autoturism şi/sau microbuz a instituţiei (anul şi modul de achiziţionare)
În anul 2009, instituţia a fost dotată cu autoturism Subaru Forester pe bază de notă de
tranfer de la I.S.J. Tulcea.
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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

Cost credit/
cursant

Management
educaţional

O.M.
Nr.3001/05.01.2011

30

50
(2 grupe)

10644

7,10

Școala incluzivă

O.M.E.C.T.S.
Nr. 735/12.07.2012

17

30

2246

4,40

Total programe
2

Total
participanti
80

b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin CCD
Furnizorul
programului
acreditat
Casa Corpului
Didactic
București
C.C.D. Tulcea locație și echipă
de formatori
acreditată
Inspectoratul
Şcolar Judeţean
Brăila

Casa Corpului
Didactic Dolj
C.C.D. Tulcea locație și echipă
de formatori

Denumirea
programului

Nr. deciziei
de acreditare

Nr.
credite

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
credit/
cursant

Abilități de viață la
adolescențiprevenirea
consumului de
droguri

O.M.
Nr.4736 din
12.07.2012

11

22

-

-

“Formarea
continuă a
profesorilor de
limba română,
engleză şi franceză
în societatea
cunoaşterii”
Proiect POSDRU
ID 87/1.3/S/62536
“Managementul
conflictului din
mediul școlar” nivel II
Proiect POSDRU

Ord. MECTS
nr. 6545 din
12.12.2011

50

90

-

-

OMEN
nr.3365/
29.04.2014

10

25

-

-

20

acreditată
Total programe
3

ID 57/1.3/S/34825
Total
participanți
137

c) Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată M.E.N.
Nr. crt.
1)

2)

Tema

”Programul de perfecționare a
metodiștilor I.S.J. Tulcea”
Grupa 1 – specialitatea: istorie,
socio-umane, învățământ special,
geografie, religie, arte, educație fizică,
dirigenție, consiliere și orientare,
activități educative și extrașcolare;
Grupa 2 - specialitatea: limba
română, limba latină, limbi materne,
limbi străine, muzică;
Grupa 3 - specialitatea: discipline
tehnice și educație tehnologică;
Grupa 4 - specialitatea: învățământ
primar și învățământ preșcolar;
Grupa 5 - specialitatea:
matematică, fizică, chimie, biologie,
informatică.
Management instituţional

Durata

Nr. cursanţi

Cost total

Cost
ora/cursant

25 ore

128

5232

1,64

36 ore

17

1683

2,75

3)

”Proiecte europene”

24 ore

67

2727

1,70

4)

“Curs de perfecționare secretare”

24 ore

46

1189

1,08

5)

“Program pentru pregătirea
debutanților la examenul național de
acordare a definitivării în învățământ”
Total programe
5

24 ore

32

1943

2,53

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost
ora/cursant

30

-

-

Total
participanti
290

c) Programe/ Activităţi specifice desfăşurate în mediul rural
Localitatea
Luncavița

Titlul
Programului/
activității
Înâlnirea
responsabililor cu
resursa umană din școli

Durata
cursului /
activității
3 ore
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Cerna
Luncavița

Cerna

Luncavița

Înâlnirea
responsabililor cu
resursa umană din școli
Activitatea metodică a
responsabililor cu
resursa umană din școli
Activitatea metodică a
responsabililor cu
resursa umană din școli
Workshop ”Matematica
fără frontiere”
Total activități
5

3 ore

30

-

-

3 ore

10

-

-

3 ore

10

-

-

2 ore

30

-

-

Total
participant
110

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

Tulcea

Titlul
programului

Curs pentru
calificarea
SECRETAR
Furnizor – Centrul de
formare ”Zece Plus”
Brașov, în parteneriat
cu C.C.D. Tulcea

Tulcea

Tulcea

Curs pentru calificarea
BIBLIOTECAR
Furnizor – Centrul de
formare ”Zece Plus”
Brașov, în parteneriat
cu C.C.D. Tulcea
Curs pentru calificarea
FORMATOR
Furnizor – Centrul de
formare ”Zece Plus”
Brașov, în parteneriat
cu C.C.D. Tulcea

Total programe
3

Grupul ţintă

Durata
cursului
(nr.ore)

Nr.
paricipanţi

Cost
total

Cost
ora/
cursant

Personal didactic
auxiliar/Adulți din afara
sistemului de
învățământ
preuniversitar

120

20

-

-

Personal didactic
auxiliarbibliotecari/
Adulți din afara
sistemului de
învățământ
preuniversitar
Personal didactic
din învățământul
preuniversitar
absolvenți de studii
superioare / adulți
din afara sistemului
de învățământ
preuniversitar

120

31

-

-

90

20

-

-

Total
participanti
71
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3. Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de
provenienţă
a)
Categoria de personal

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

b)
Mediul
urban
rural
Total

Nr. posturicf. machetei
transmise de
ISJ

Nr. personal
existent
în judeţ

2708.75
400
538
1881,42
71.33

2704
399
535
1682
69

18

19

27

333,25
966
4008

332
818
3854

97
5
578

Nr. programe derulate
13
13

Nr. personal participant la
acţiuni de formare
desfăşurate în anul şcolar
2013-2014
476
30
56
361
2

Nr. participanţi
275
303
578

4. Acțiuni în domeniul informării, documentării și consultanței
În cadrul celor trei filiale înființate în acest an școlar, Liceul ”Dimitrie Cantemir” Babadag/
Liceul Tehnologic ”Simion Leonescu” Luncavița/Școala Gimnazială ”Panait Cerna”, au fost
desfășurate întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școlile județului.
În luna noiembrie 2013 s-a realizat inaugurarea filialelor C.C.D. prin organizarea primei
Întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din școli, prilej cu care C.C.D. Tulcea a
lansat Oferta de formare pentru anul școlar 2013-2014. Astfel, în datele de 6 și 7 noiembrie 2013
au avut loc întâlnirile ce au reunit 75 de responsabili (RDRU), în amfiteatrul Colegiului Tehnic
”Henri Coandă” Tulcea și în locațiile celor trei filiale din județ.
În primul și al doilea semestru, profesorii metodiști au susținut întâlniri de
informare/promovare și activități metodice în filiale. Activitățile au avut ca scop oferirea de
consultanță responsabililor cu dezvoltarea resursei umane din școlile arondate privind îndeplinirea
responsabilităților pe care aceștia le au la nivelul școlii, asigurarea unor strategii optime de
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comunicare care să asigure o bună informare a cadrelor didactice privind ofertele de formare și
oportunități de dezvoltare profesională.
Pe tot parcursul anului școlar 2013-2014, profesorii metodişti au oferit consultanţă
didactică şi sprijin cadrelor didactice din şcolile judeţului în vederea pregătirii activităților
metodice/demonstrative pe care acestea le-au susținut în cadrul cercurilor pedagogice sau în
comisiile metodice din școală, pentru participarea la selecția de experți în management
educațional, pentru elaborarea de aplicații/proiecte în cadrul Programului Erasmus+, pentru
implementarea de parteneriate educaţionale sau pentru elaborarea unor materiale/produse didactice
pentru concursurile și activitățile școlare.
Compartimentul Bibliotecă din cadrul Casei Corpului Didactic Tulcea a asigurat servicii de
bibliotecă pedagogică şi şcolară, răspunzând operativ şi eficient cererilor de documentare şi
lectură a cadrelor didactice cuprinse în diverse forme de formare profesională.
În cadrul bibliotecii există în format tipărit și electronic programe pentru definitivat,
gradele I și II , ghiduri metodologice de aplicare a programelor, ghiduri de evaluare, planuri cadru,
programe pe arii currriculare, sinteze pentru gradele didactice precum și documentația necesara
întocmirii lucrărilor de gradul I, examene de licență și de master. În sprijinul celor care elaborează
lucrării pentru gradul I au fost întocmite bibliografii tematice la cerere înlesnind astfel munca de
cercetare documentară a cadrelor didactice. Cele mai solicitate tematici au fost: ”Jocurile didactice
cu valențe terapeutice în învățământul preșcolar”, ”Management educaţional”;

”Comunicare

educaţională”; ”Evaluare”; ”Educaţie timpurie”; ”Egalitate de şanse”, ”A doua șansă”, ”Educarea
limbajului„ ,”Metode de învățământ” , ”Strategii didactice”. În anul școlar 2013-2014 biblioteca a
fost frecventată de 987 de cititori, iar 113 au fost înregistraţi ca noi utilizatori.
Liceul Teoretic ”Gheorghe Munteanu Murgoci” a înaintat către Casa Corpului Didactic
Tulcea o solicitare de înființare a unui Centru de Documentare și Informare, argumentată și
fundamentată pe nevoia stringentă de înființare a unui CDI, avându-se în vedere spațiul pe care
unitatea de învățământ îl deține, precum și dotările existente, conectarea la Internet, numărul de
elevi, cadre didactice și deschiderea mare spre comunitatea locală. În acest sens, la Liceul
”Gheorghe Munteanu Murgici” din Măcin s-a deplasat bibliotecarul de la Casa Corpului Didactic
Tulcea, care a oferit consultantă pentru demararea cât mai urgentă a formalităților de înființare,
întocmirea proiectului de amenajare, aprobarea lui de către Casa Corpului Didactic și începerea
lucrărilor de amenajare, urmând ca până în septembrie 2014 să se finalizeze proiectul CDI.
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5. Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale
Tipul activităţii :
simpozioane/sesiuni
/ schimburi de
experienţă
Sesiuni de
informareprezentarea ofertei
de formare 20132014

Locul desfăşurării
activităţii
(CCD, filiale, CDI,
unităţi de învăţământ)
- Sediul CCD Tulcea;
- Filialele CCD
(Liceul "Dimitrie
Cantemir" Babadag,
Școala Gimnazială
"Panait Cerna" Cerna,
Liceul Tehnologic
"Simion Leonescu"
Luncaviţa);

1.„Târg de produse
cultural-educative”

Expoziție-materiale
didactice, produse
educaționale

Sediul C.C.D. Tulcea

80

2. „Mobilități
individuale de
formare continuă”

Seminar județean

Complexul Muzeal de
Patrimoniu Cultural
Nord-Dobrogean/ Casa
Avramide Tulcea

60

3.„Cetățean
român-cetățean
european.”

Activitate cu elevii
de liceu- dezbatere

Colegiul Dobrogean
”Spiru Haret” Tulcea

35

4.„Exemple de
bună practică în
proiectele
Comenius,
Leonardo da Vinci

Seminar

Complexul Muzeal de
Patrimoniu Cultural
Nord-Dobrogean/ Casa
Avramide Tulcea

60

Denumirea
activităţii
Întâlnirea
responsabiliilor cu
dezvoltarea
resursei umane din
școli

Nr.
participanţi

Cost
total

Cost ora/
participa
nt

130

Festivalul Naţional
al Şanselor Tale –
România 2013

“Implementarea
parteneriatelor
educaționale în
cadrul Centrului de
Documentare și

Activitate metodică Sediul CCD TULCEA
la nivel de județ

Total
235
participanți
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25

Informare și a
bibliotecii școlare”.
Reuniune de
Promovare program
informare
Erasmus+
ERASMUS+

Sala de conferințe –
Hotel ”Insula”, Tulcea

56

Instruirea
responsabililor din
Centre de
Documentare și
Informare (CDI)
Întâlnirea
responsabiliilor cu
dezvoltarea
resursei umane din
școli

Activitate metodică Sediul CCD TULCEA
la nivel de județ

14

Activitate metodică
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”Matematica fără
frontiere”
”Matematica fără
frontiere”

Workshop

„Forumul
Educaţional
MAGISTER”
”Clasa
pregătitoareabordări didactice
prezente și de
perspectivă”
Activitatea
metodică cu
bibliotecarii școlari
și responsabilii din
Centrele de
Documentare și
Informare
Total
activități
14

- Filialele CCD:
Liceul "Dimitrie
Cantemir" Babadag,
Școala Gimnazială
"Panait Cerna" Cerna,
Liceul Tehnologic
"Simion Leonescu"
Luncaviţa;
C.C.D. Tulcea

Activitate cu elevii Liceul Tehnologic
și cadrele didactice
"Simion Leonescu"
Luncaviţa
Seminar „Cultura
Colegiul Dobrogean
digitală în şcoala
„Spiru Haret” Tulcea
secolului XXI”
Prezentare
manuale/auxiliare
Seminar județean
Colegiul Tehnic
”Henri Coandă” Tulcea

Activitate metodică
la nivel de județ

C.C.D. TULCEA

30
30

100

45

17

Total
participanți
711
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Scurtă informare asupra acestor activităţi (calitate, impact, utilitate)
În perioada 18-24 noiembrie, Casa Corpului Didactic Tulcea a desfășurat în cadrul
Festivalului Național al Șanselor Tale - România 2013 sub egida "Cetățean român-cetățean
european”, următoarele acțiuni:
- „Târgul de produse cultural-educative”- expoziție de produse/lucrări/materiale rezultate din
activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de către cadrele didactice din școlile județului. Au
fost expuse un număr de 56 de lucrări, individuale și de grup ale cadrelor didactice din municipiul
și județul Tulcea. Conținutul lucrărilor a fost axat în special pe tematica festivalului. La vernisaj au
participat atât expozanții, cât și alte cadre didactice din școlile tulcene.
- Seminarul „Mobilități individuale de formare continuă”- diseminare de bune practici
Comenius/ Grundtvig, din cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Seminarul s-a
desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Complexul Muzeal de
Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea reunind cadre didactice care au fost
beneficiare sau interesate de mobilități individuale.
- „Cetățean român –cetățean european” - dezbatere, activitate desfășurată în parteneriat cu
Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” Tulcea, având drept grup ţintă elevi de liceu. În sala
bibliotecii colegiului, elevi de clasa a XI-a au participat la o dezbatere despre drepturile omului în
spațiul european, valorificând atât experiența personală, cât și pe cea dobândită prin activități de
învățare școlară și extrașcolară. Activitatea a fost moderată de prof. Mihai Gheorghița. Locația și
logistica a fost asigurată de Colegiul Dobrogean ”Spiru C. Haret” Tulcea.
- „Exemple de bună practică în proiectele Comenius, Leonardo da Vinci”- seminar desfășurat în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural
Nord-Dobrogean/ Casa Avramide Tulcea care a reunit consilieri educativi, responsabili cu
dezvoltarea resursei umane, coordonatori ai comisiilor pentru proiecte din școli, reprezentanți ai
C.C.D. și I.S.J. implicați în implementarea proiectelor din cadrul Programului de Învățare pe Tot
Parcursul Vieții.
Profesorii metodiști au coordonat toate activitățile din cadrul Festivalului National al
Șanselor Tale - România 2013, au asigurat grupul țintă pentru fiecare activitate, au realizat
materiale de promovare a acestor evenimente și de mediatizare pe site-ul instituției
www.ccdtulcea.ro.
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În data de 17 ianuarie 2013, Casa Corpului Didactic Tulcea în parteneriat cu Inspectoratul
Școlar Județean Tulcea a organizat o reuniune de informare cu prilejul lansării noului program
Erasmus+. Activitatea a reunit directori de unități școlare, cadre didactice, reprezentanți ai
C.C.D., I.S.J și ai unor instituții publice din județul Tulcea. A avut ca scop informarea cu privire la
programul Erasmus + și abilitarea participanților în completarea formularelor de aplicație
specifice accesării de proiecte în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții în
perioada 2014-2020. Compartimentul Programe și-a adus aportul prin asigurarea grupului țintă și
mediatizarea acestui eveniment prin realizarea afișului și a materialelor publicate pe site-ul CCD.
Evenimentul

este

mediatizat

pe

pagina

web

a

instituției,

link

http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/reuniune-de-informare-privind-programul-erasmus.
Activitățile metodice în domeniul documentării și informării au fost următoarele:
- decembrie 2013, activitatea metodică semestrială cu responsabilii din Centrele de Documentare
și Informare și bibliotecarii școlari. Tema abordată a fost ”Implementarea parteneriatelor
educaționale în cadrul Centrelor de Documentare și Informare și a bibliotecii școlare”.
Participanții au dezbătut și au împărtășit exemple de bună practică în domeniul parteneriatelor pe
care Centrele de Documentare și Informare și bibliotecile școlare le-au implementat la nivelul
unităților școlare. Au fost atinse subiecte precum: diversificarea proiectelor educaționale, sprijinul
reciproc pe care școala și comunitatea îl oferă în cadrul parteneriatului educațional, crearea unui
mediu educațional capabil să faciliteze orientarea și educarea elevilor din școlile municipiului și
județului Tulcea;
- martie 2014, instruirea responsabililor din cele 22 de Centre de Documentare și Informare (CDI)
din municipiul și județul Tulcea. Scopul acestei activități a fost acela de a trasa noi repere de
dezvoltare a activității din CDI, elaborarea unei strategii privind formarea unei culturi
informaționale în școli, actualizarea documentelor specifice CDI conform O.M.E.C.T.S. nr. 5556
din 7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrelor de
Documentare și Informare și bibliotecii școlare.
În perioada 1-3 aprilie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în filialele din
județ activități metodice cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane, care au avut ca scop
oferirea de consultanță metodologică în domeniul formării continue și al dezvoltării profesionale.
Profesorii metodiști responsabili ai filialelor din localitățile Babadag, Luncavița și Cerna au
prezentat informații relevante pentru activitatea RDRU precum: legislația privind formarea
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continuă și dezvoltarea profesională, modalități optime de comunicare cu cadrele didactice,
gestionarea formării continue și a dezvoltării profesionale la nivelul instituției, portofoliul RDRU
și structura raportului privind dezvoltarea resursei umane din școală pentru anul școlar 2013-2014.
În parteneriat cu Universitatea din Creta/Grecia și Liceul Teoretic “Ion Creangă” Tulcea,
Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat în data de 9 aprilie 2014 workshop-ul ”Matematica fără
frontiere”. Profesori care predau matematica în școli din municipiul și județul Tulcea au valorificat
experiența și pregătirea metodico-științifică a unei personalități recunoscute în domeniul
matematicii, profesor universitar Michael Lambrou, coordonatorul catedrei de analiză funcţională
al Universităţii din Creta/Grecia organizatorul concursului Cangurul din Grecia și trainerul
cursului Comenius “MATHEU: Identiﬁcation, Motivation and Support of Mathematical Talents in
European Schools”. Prin metode și tehnici interactive, participanții au avut parte de experiențe
antrenante și utile ulterior în activitatea la clasă, dezvoltându-și competențe pedagogice privind
integrarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare și a instrumentelor alternative de
motivare a elevilor pentru învățare. În cadrul aceluiași parteneriat, elevi ai clasei VIII-a din cadrul
Liceul Tehnologic "Simion Leonescu" Luncaviţa au participat la ore de matematică ”altfel”. Orele
inedite și atractive de matematică au fost susținute de către profesorul universitar Michael
Lambrou.

Evenimentul

este

mediatizat

pe

pagina

web

a

instituției,

link

http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/workshop-pentru-profesorii-de-matematica-sustinut-de-profmichael-lambrou-lector-la-universitatea-din-creta-grecia
Casa Corpului Didactic Tulcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, SIVECO România şi
Editura "Niculescu" au organizat „Forumul Educaţional MAGISTER” destinat profesorilor de
limba şi literatura română şi matematică. Evenimentul a avut loc marți, 29 aprilie 2014 și a fost
găzduit de Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. Activitatea s-a axat pe două teme
principale: Seminar „Cultura digitală în şcoala secolului XXI” și o prezentare de
manuale/auxiliare realizate de editură pentru disciplinele limba şi literatura română şi matematică,
ciclul gimnazial şi ciclul liceal. La acțiune au fost prezente peste 100 de cadre didactice care
predau cele două discipline atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Participanții au fost
informați cu privire la formatul, conținuturile și aplicațiile pe care le vor conține viitoarele
manuale și auxiliare didactice digitale și modul în care elevii și profesorii le vor utiliza la clasă.
Evenimentul

este

mediatizat

pe

pagina

web

a

instituției,

link

http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/forumul-educational-magister.
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În luna iunie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat a doua ediție a Seminarului
Județean ”Clasa pregătitoare - abordări didactice prezente și de perspectivă, în Sala Amfiteatru a
Colegiului Tehnic ”Henri Coandă” Tulcea. Participanții, învățători care au predat la clasa
pregătitoare și care vor preda în anul școlar 2014-2015 la clasa pregătitoare, au apreciat activitatea
ca fiind o valoroasă

sursă de informații

și de bune practici în domeniul organizării

interdisciplinare a conținuturilor pentru dezvoltarea competențelor cheie la școlarii mici, dar și o
oportunitate de învățare și de dezvoltare profesională. Evenimentul este mediatizat pe pagina web
a

instituției,

link

http://www.ccdtulcea.ro/evenimente/seminar-judetean-clasa-pregatitoare-

abordari-didactice-prezente-si-de-perspectiva-editia-a-ii-a-2014.
În data de 10 iulie 2014, Casa Corpului Didactic Tulcea, a desfășurat activitatea metodică
semestrială cu responsabilii Centrelor de Documentare și Informare (CDI) și bibliotecarii școlari
din municipiul și județul Tulcea. Tema activității ”Biblioteca școlară/Centru de Documentare și
Informare – diseminare de bune practici” a oferit participanților oportunitatea de a prezenta pe
suport electronic sau sub formă de expunere orală, proiecte și materiale care pun în valoare
activitatea formativ/educativă a bibliotecii școlare și CDI în cadrul școlii tulcene. Lucrările
prezentate au acoperit cele mai importante domenii de interes privind activitatea profesională a
bibliotecarilor și responsabililor din CDI şi au facilitat un schimb de experienţă util participanţilor.
6. Elaborare, editare si difuzare de carte şi publicaţii (se vor evidenţia distinct
materialele elaborate, cele editate, precum şi cele difuzate)
Reviste, periodice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)

Buletine informative,
ghiduri metodologice
(denumire, nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)

Revista on-line
Catalog Oferta de
“Convorbiri didactice”
formare 2013-2014, 100
ISSN : 2247 – 7179
buc., elaborate și
ISSN-L : 1222 – 2194;
difuzate
- apare pe site-ul
instituţiei
www.ccdtulcea.ro:
- Nr.5 - octombrie 2013
http://www.ccdtulcea.ro
/revista-online/revistanr-5-octombrie-2013
- Nr.6 - martie 2014
http://www.ccdtulcea.ro

Culegeri, manuale
(denumire, nr.
exemplare, elaborate/
editate/ difuzate)

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

- Suport de curs în
format electronic CD,
Management
educațional, 50 buc.,
elaborat și difuzat;
- Suport de curs în
format electronic CD,
Abilități de viață la
adolescenți-prevenirea
consumului de droguri,
24 buc., multiplicat și
difuzat;
- Suport de curs în

- Pliante Oferta de
formare 2013-2014,
150 buc., elaborate și
difuzate;
- Pliante/Flyere
activități din cadrul
Festivalului Național
al Șanselor Tale –
România 2013,
elaborate, editate și
difuzate 100 buc.;
- Agende activități
metodice, științifice și
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/revista-online/revistanr-6-martie-2014

7.

format electronic CD,
Secretar, 20 buc.,
multiplicat și difuzat;
- Suport de curs în
format electronic CD,
Școala incluzivă, 30
buc., multiplicat și
difuzat;
- Suport de curs în
format electronic CD,
Curs de perfecționare
secretare, 46 buc.,
multiplicat și difuzat;
- Suport de curs în
format electronic CD,
Program pentru
pregătirea debutanților
la examenul național de
acordare a definitivării
în învățământ, 32 buc.,
multiplicat și difuzat.

culturale, 100 buc.,
elaborate, editate și
difuzate;
- Afișe activități
metodice, științifice și
culturale, 20 buc.,
elaborate și difuzate;
- Invitații activități
metodice științifice și
culturale, 100 buc.,
elaborate, editate și
difuzate;
- Chestionare cadre
didactice Analiza de
nevoi, format tipărit
400 buc., elaborate,
editate și difuzate;
- Chestionare de
evaluare a
programelor de
formare, 500 buc.,
elaborate, editate și
difuzate.

Activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul din învăţământul

preuniversitar
Profesorii metodiști s-au implicat în organizarea expoziției de educație plastică a
profesorilor tulceni ”Prof – Art”, activitate organizată de Liceul de Arte ”George Georgescu” în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și Casa Corpului Didactic Tulcea. În cadrul
acestei activități de petrecere a timpului liber, atmosfera creată prin prezența unor forme diverse
de expresie a frumosului a bucurat participanții, profesori ce predau discipline din aria curriculară
Arte în școlile județului Tulcea, elevi și părinți.
Începând cu anul școlar trecut, Casa Corpului Didactic Tulcea a inițiat un prim demers de
promovare a talentelor, aptitudinilor artistice și valențelor dascălilor din școlile județului cu scopul
de a valoriza cadrele didactice dincolo de profesia pe care o exercită în fiecare zi. În acest context,
în luna noiembrie Casa Corpului Didactic Tulcea a organizat activitatea ”Mai mult ca profesor”, o
expoziție personală de artă fotografică și sculptură a profesorului de matematică Mihai Iofciu de
la Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tulcea. Cadrele didactice au apreciat această activitate de
petrecere a timpului liber care a oferit participanților prilejul de a admira fotografii inedite cu
cadre surprinse la Sfântul Munte Athos, cât şi în judeţul Tulcea, sculpturi cu tematică religioasă și
ornamental-florală.
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Casa Corpului Didactic Tulcea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a
organizat o întâlnire festivă cu ocazia zilei de 8 Martie, la care au participat cadre didactice din
județ. Echipa C.C.D. a oferit doamnelor profesoare prezente, felicitări și flori și s-a implicat pe
toată desfășurarea evenimentului.
8. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)
Denumirea programului/
activității
Cursuri pentru specializările
„Bibliotecar” “Secretar” şi
„Formator”
Contract de parteneriat
Nr. 8/10.01.2013
“Formarea continuă a
profesorilor de limba română,
engleză şi franceză în
societatea cunoaşterii”
Proiect POSDRU
ID 87/1.3/S/62536
Contracte de închiriere
Nr. 1553/15.11.2012
Protocol de colaborare
Nr.994/5.11.2013

Protocol de colaborare
Nr.993/5.11.2013

Protocol de colaborare
Nr.1002/18.11.2013

Parteneri
Din ţară
Internaţionali
Centrul de
formare „Zece
Plus” Braşov

Forma de finalizare

-Cursuri pentru specializările,
formator, secretar,bibliotecar;
- Certificarea participanţilor,
ANC ;

Inspectoratul
Școlar
Județean
Brăila

-

-Locație desfăşurare cursuri în
cadrul Proiectului POSDRU
ID 87/1.3/S/62536 - 3
grupe de formare;

Seminarul
Teologic
Ortodox “Sf.
Ioan
Casian”Tulcea
Colegiul
Dobrogean
“Spiru Haret”
Tulcea
Inspectoratul
Școlar
Județean
Tulcea;
Complexul
Muzeal de
Patrimoniu
Cultural NordDobrogean
Tulcea; Liceul
de Artă George

-

Expoziție fotografică
Concert de colinde

-

- Dezbatere-”Cetățean româncetățean european”
-grup țintă –elevii de liceu

-

Seminar- „Mobilități individuale
de formare continuă”

Seminar„Exemple de bună practică în
proiectele Comenius, Leonardo da
Vinci”
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Protocol de colaborare
Nr. 2034/15.10.2012

Protocol de colaborare
Nr.654/19.03.2013

Acord de parteneriat
Nr. 219/27.03.2012
Acord de colaborare
Nr. 3266336/16.10.2012

Acord de parteneriat
Nr. 3504837/31.01.2013

Georgescu
Tulcea
Casa Corpului
Didactic
Galați
Junior
Achievemet
România
(JAR)
Casa Corpului
Didactic
București
Agenția
Națională
Antidrog
/Centru de
Prevenire,
Evaluare și
Consiliere
Antirog Tulcea
Inspectoratul
Școlar
Județean
Tulcea;
Institutul de
Cercetări EcoMuzeale
Tulcea;

Protocol de colaborare
Nr.982/30.10.2013

Centrul
Național de
Dezvoltare a
Învățământului
Profesional și
Tehnic CNDIPT
SIVECO
România

Protocol de colaborare
Nr.983/30.10.2013

SIVECO
România

Protocol de colaborare
Nr.936/7.10.2013

-

-

-

-

-

Program de formare
„Educație antreprenorială prin
metoda FIRMA DE
EXERCIȚIU”
„Programe de formare pentru
dezvoltarea profesională și
personală
Program de formare: „Abilităţi de
viaţă la adolescenţi – prevenirea
consumului de droguri”
Programe de formare de
specialiști și susținere activități

”NECENZURAT” proiect
național de prevenire a
consumului de droguri în școli
Organizatori:
Centru de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antirog Tulcea;
Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Tulcea
Implementat:
Școala Gimnazială Nr. 12, Tulcea
Program de formare:
“Profesor-evaluator de
competențe profesionale”

Administrarea rețelelor de
calculatoare și a laboratoarelor
SEI – 89 ore – 25 credite
IntelTeach – Instruirea în
societatea cunoașterii - 89 ore –
25 credite
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Protocol de colaborare
Nr.984/30.10.2013

SIVECO
România

Proiectarea softului educațional –
89 ore – 25 credite

Protocol de colaborare
Nr. 985/30.10.2013

SIVECO
România

Instrumente avansate de utilizare
TIC – 89 ore - 25 credite

Protocol de parteneriat
Nr. 926/3.10.2013

Asociația
Psihologilor
Antreprenori Tulcea
A.P.A.T.
Școala
Postliceală
Sanitară “Sf.
Luca”
Tulcea
Casa Corpului
Didactic
”Spiru Haret”
Iași

Programe de formare și facilitarea
accesului la instrumente și
experiențe educaționale moderne
a cadrelor didactice din
învățămâtul preuniversitar
Asigurarea accesului la
procesul de formare continua a
cadrelor didactice ale Școlii
Postliceală Sanitară “Sf. Luca”
Tulcea
Programe de formare:
- „Proiectarea curriculară centrată
pe competențe”
- ”Eficiență în predare prin
folosirea metodelor interactive”
Programe de formare:
- ”Abilitarea corpului de metodiști
pentru învățământul
preuniversitar”;
- Curs pentru specializarea
Formator;
- Curs pentru specializarea Expert
accesare fonduri structurale si de
coeziune europene
”Matematica fără frontiere”workshop

Contract de parteneriat
Nr. 719/05.12.2012

Protocol de colaborare
Nr. 80/24.02.2014

Protocol de colaborare
Nr. 46/06.02.2014

Asociația
ProEuro-Cons

-

Protocol de colaborare
Nr.180/08.04.2014

Filiala CCD
Tulcea-Liceul
Tehnologic
”Simion
Leonescu”
Luncavița
Casa Corpului
Didactic
Dâmbovița
Casa Corpului
Didactic
Olt

-

Acord de colaborare
Nr. 120/20.03.2014
Acord de parteneriat
Nr. 259/26.05.2014

-

-

Seminar internațional ” Impactul
formării continue asupra calității
în educație”
Activități de formare ,
simpozioane, conferințe, colocvii,
sesiuni de comunicări, focusgrupuri, mese rotunde, festivități,
reuniuni.
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Acord de parteneriat
Nr. 260/26.05.2014

Casa Corpului
Didactic
Constanța

-

Program de formare
Casa Corpului
”Managemetul conflictelor din Didactic
mediul școlar-Nivelul II”
Dolj
Proiect POSDRU/57/1.3/S/
34825

-

Protocol de colaborare
Nr.47/07.02.2014

Forumul Educațional
MAGISTER pentru profesorii
de limba și literatura română și
matematica
Protocol
Nr.79/24.02.2014
Seminar ”Matematica fără
frontiere”

Inspectoratul
Școlar al
Județului
Tulcea
Siveco
România
Editura
Niculescu
Liceul Teoretic
”Ion Creangă”
Tulcea

Protocol de colaborare
Nr. 18.09.2013

Acord de parteneriat
Nr. 69/18.02.2014

Universitatea
București/
Facultatea de
fizică

Protocol de colaborare
Nr. 218/14.05.201

Casa Corpului
Didactic

-

University of
Crete/
Department
of
Mathematics

-

Activități de formare ,
simpozioane, conferințe, colocvii,
sesiuni de comunicări, focusgrupuri, mese rotunde, festivități,
reuniuni.
-Locație desfăşurare cursuri în
cadrul Proiectului
POSDRU/57/1.3/S/34825
1 grupă de formare
-asigură spaţii, dotări şi
echipamente specifice de formare
pentru derularea programului de
formare
-facilitarea accesului cursanților și
al formatorilor la biblioteca Casei
Corpului Didactic Tulcea
- Conferința ”Cultura digitală în
școala secolului XXI”

Seminar – ” Metode moderne și
instrumente alternative de
educație integrate în activitatea de
predare a disciplinei matematica”
- asigură spaţii, dotări şi
echipamente specifice de formare
pentru derularea seminarului
-asigură certificarea
participanților
-diseminarea activităților
Program de formare ”Metode
eficiente de învățare a fizicii”

Programe de formare:
- „Relația școală părinți35

”Simion
Mehedinți”
Focșani,
Vrancea

Total parteneriate

comunitate în învățământul
preprimar și primar”,
- „Modalități de formare a
competențelor cheie a
preșcolarului și școlarului mic”
în cadrul proiectului
POSDRU/157/1.3/S/137603
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9. Marketing educaţional (publicitate/ diseminare)
a) activităţi de mediatizare şi promovare a ofertei de programe;
Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Tulcea pentru anul școlar 2013-2014 a fost
lansată în cadrul celor patru întâlniri cu responsabilii cu dezvoltarea resursei umane din şcoli,
organizate în filialele din județ și în orașul Tulcea. Participanții au primit mape cu materiale de
promovare, respectiv catalogul cu oferta de programe, pliante, materiale informative în forrmat
tipărit și electronic. Prin intermediul poştei electronice şi/sau telefonic, compartimentele
Programe/Proiecte și Secretariat au oferit şcolilor din judeţ, în mod constant, informaţii legate de
calendarul de desfăşurare a cursurilor. Pentru o mai bună informare a personalului didactic şi
didactic auxiliar, au fost elaborate şi pliante, flyere și alte materiale informative (anunțuri,
comunicate) în format tipărit, care au fost duse/transmise în şcoli spre a fi expuse în cancelariile
sau la avizierele din şcoli. Activitatea instituției și Oferta de formare sunt promovate în incinta
instituției, în spaţii special amenajate, actualizate permanent.
Profesorii metodiști au promovat în rândul cadrelor didactice programele de formare din
Oferta C.C.D. pentru a asigura formarea grupelor de cursanți. Promovarea s-a realizat telefonic și
online, prin anunțuri transmise în școli și postate pe site-ul instituției. Directorul instituției a
coordonat strategiile de promovarea a programelor de formare și constituirea grupului țintă pentru
aceste cursuri. Profesorii metodiști au oferit informații suplimentare privind tematica cursurilor,
modalitatea de desfășurare, condițiile de înscriere și absolvire a cursurilor, tuturor celor interesați
de anumite categorii de programe de formare din oferta instituției.
Secțiunea ”Anunțuri” de pe site-ul C.C.D. este actualizată în mod curent de către profesorii
metodiști cu anunțuri și comunicate privind organizarea programelor de formare și a tuturor
celorlalte activități planificate la nivel de C.C.D. Tulcea.
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b) materiale informative şi activităţi realizate pentru promovarea imaginii instituţiei.
În anul școlar 2013-2014, Casa Corpului Didactic Tulcea a continuat să acorde o mare
atenție promovării imaginii instituției pe plan local și județean. A existat o permanentă preocupare
pentru actualizarea informațiilor prezentate pe site. După desfășurarea fiecărei activități (program
de formare, seminar, workshop, activitate metodică), pe site-ul instituției sunt postate fotografii,
informații, materiale care să conducă la o bună informare asupra evenimentelor pe care Casa
Corpului Didactic Tulcea le organizează pentru dezvoltarea profesională a dascălilor.
Un aspect de marketing educațional pe care Casa Corpului Didactic Tulcea l-a avut în
vedere cu ocazia fiecărei activități sau eveniment organizat a fost elaborarea și distribuirea de
materiale de promovare. Profesorii metodiști au fost implicați în realizarea de invitații, afișe,
pliante și flyere pentru activitățile desfășurate în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale –
România 2013 (în săptămâna 18-24 noiembrie 2013), Reuniunea de informare privind programul
Erasmus+ din data de 17 ianuarie 2014, Workshop-ul ”Matematica fără frontiere”, Seminarul
Județean ”Clasa pregătitoare-abordări didactice prezente și de perspectivă”, activitățile metodice
desfășurate cu bibliotecarii și responsabilii CDI din școli.
La inițiativa conducerii C.C.D., odată cu lansarea Programului Erasmus+, Compartimentul
Programe/Proiecte a organizat o campanie intensivă de promovare a activității C.C.D. Tulcea în
plan european și de identificare a unor potențiali parteneri externi/internaționali, în vederea
inițierii și dezvoltării unor proiecte cu finanțare europeană (parteneriate strategice). În urma
acestei acțiuni, Casa Corpului Didactic Tulcea a aplicat în calitate de partener în Parteneriatul
strategic Erasmus+ ”Hands-on Development Strategies in a Content-Centered Context for Young
and Adult Learners with Poor Basic Skills in Literacy and Numeracy”. Beneficiar este organizația
”Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület” din Ungaria, iar ceilalți parteneri din Spania, Turcia
și Lituania. Au fost identificați și alți posibili parteneri externi pentru proiecte viitoare. Secțiunea
în

limba

engleză

de

pe

pagina

web

www.ccdtulcea.ro,

creată

de

Compartimentu

programe/Proiecte, a avut un impact pozitiv în promovarea instituției în plan internațional.
Activitatea și imaginea C.C.D. Tulcea au fost promovate și pe alte canale de
comunicare/informare precum poșta electronică și revista online a instituției, prin cele două
numere publicate în acest an școlar (nr.5/octombrie 2013 și nr.6/martie 2014).
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10. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (director şi personalul instituţiei)
În anul şcolar 2013-2014 angajații C.C.D. au participat la următoarele activități de
dezvoltare profesională:
- ”Lansarea oficială a Programului Erasmus+ în România”, martie 2014, Palatul Parlementului,
București – a participat directorul instituției;
- Grundtvig Workshop ”Building Positivity for employability Developing literacy and numeracy
Skills for future employment”, iulie 2014, Manchester, UK – a participat directorul instituției;
- ”Promovarea Programului Erasmus+”, Biblioteca Națională București – a participat directorul;
- Conferința Internațională cu tema ”Menținerea tinerilor pe piața forței de muncă, în sistestemul
educational și/sau în programe de formare profesională: provocări commune – soluții comune”
organizată de MEN sub egida Guvernului României și a Comisiei Europene – a participat
directorul instituției;
- Program de perfecționare ”Managementul resurselor umane”, Furnizor: Harrison Consulting
SRL, București – a participat contabiliul instituției;
- Programul de formare ”Înregistrarea electronică a evaluării” – Proiect ID 55668, Furnizor:
ARACIP – au participat doi profesori metodiști;
- ”Instruirea formatorilor privind utilizarea sistemului de videoconferință” – Proiect ID 62536,
Furnizor: SIVECO SA – au participat doi profesori metodiști și informaticianul;
- Programul de formare ”Evaluarea complexă psihodiagnostică și psihopedagogică”, Furnizor:
Asociația Centrul de Comunicare și Dezvoltare Umană – Poenix – a participat un profesor
metodist;
- ”Conferința Națională a profesorilor de Limba română, engleză și franceză” – Proiect ID 62536,
Furnizor: I.S.J. Brăila – au participat doi profesori metodiști.
- Program de formare pentru ocupaţia MENTOR, curs autorizat C.N.F.P.A., Furnizor Centrul de
formare Zece Plus Brașov – a participat informaticianul;
-

Program de formare “Secretari”, Furnizor Casa corpului Didactic Tulcea - au participat

informaticianul și analistul de sistem din instituție;
- Program de formare “Proiecte Europene”, Furnizor Casa corpului Didactic Tulcea - au participat
informaticianul și analistul de sistem;
- Program de formare pentru ocupaţia Auditor intern în sectorul public, curs acreditat ANC,
Furnizor SC Expert Aktiv Group SRL Oneşti - a participat informaticianul.
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- Forumul Educațional MAGISTER destinat profesorilor de limba și literature română și
matematică – au participat doi profesori metodiști și analistul de sistem din instituție;

11.

Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare

Tipul activităţii/ serviciului
a) proiecte/parteneriate
b) închirieri spaţii
c) multiplicare materiale
d) editare carte/ reviste
e) alte servicii
f) cursuri cu plată (tema/grupul ţintă)
-„Management educaţional”
Grup ţintă: manageri şcolari şi alte cadre
didactice din învăţământul preuniversitar care
doresc să acceadă la funcţii de conducere;
-”Școala incluzivă”
Grup țintă: cadre didactice din învățământul
preuniversitar;
-”Proiecte europene”
Grup țintă: cadre didactice din învățământul
preuniversitar;
-”Curs de perfecționare pentru secretare”
Grup țintă: personal didactic auxiliar/secretari
din învățământul preuniversitar;

Suma încasată (RON)
6700
1600

23990

TOTAL

32290

Director,
Prof. Gabriela NICHIFOR
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