Începând cu anul școlar 2014–2015, Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” a devenit filială a
Casei Corpului Didactic Tulcea. Această inițiativă are scopul de a facilita accesul/participarea
cadrelor didactice din județ la programe de formare, activități metodico-științifice și alte evenimente
organizate de C.C.D. Tulcea.

Orașul Babadag este situat pe
malul lacului Babadag, în depresiunea
cu același nume, la poalele dealurilor
împădurite Coiun Baba (tatăl oilor),
Sultan Tepe (dealul Sultan) și Lanik Bair
(dealul Ars), așezarea lăsând impresia
unei localități montane în miniatură.
Populația orașului Babadag este
de 10.037 locuitori, din care o treime
sunt rromi de etnie turcă dar care nu
sunt declarați.

Şcoala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" s-a înfiinţat în 1965. La început, a funcţionat în altă
clădire, dar din 1971 s-a mutat în actuala clădire, în care își desfășoară activitatea 467 de elevi și
27 de cadre didactice.

Misiunea şcolii
Şcoala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”
urmărind integrarea într-o Europă unită îşi
propune o îmbunătăţire a calităţii educaţiei
furnizate de şcoală prin formarea personalului
didactic, prin creşterea implicării comunităţii
locale în planificarea, implementarea şi
evaluarea curriculumului şcolar şi prin
elaborarea şi implementarea strategiilor de
învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale
de învăţare oferind astfel şanse egale tuturor
elevilor indiferent de rasă, sex, convingeri,
religie sau etnie.
..……Studiul limbilor străine, concomitent cu o
atentă cultivare a valorilor civice, a talentelor şi
abilităţilor literar-artistice şi sportive ale elevilor
se constituie în ţinte specifice, urmărite încă
din învăţământul primar. Toate sunt susţinute
de un conturat spirit de echipă – profesori,
elevi, părinţi
şi de un definit climat de
siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru
elevii noştri.

În anul 2006 s-a înființat în incinta școlii Centrul de Documentare și Informare. De-a
lungul timpului acesta a găzduit atât activități școlare și extrașcolare cât și cursuri de formare
organizate pentru cadrele didactice din școală și din zonă.
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