
CASA CORPULUI DIDACTIC TULCEA

– retrospective şi bilanţ

Sfârşit de an şcolar, moment de retrospective şi bilanţ.
Casa Corpului Didactic îşi evaluează activitatea din anul şcolar 2010-2011 pornind de la

misiunea sa de „autentic ofertant de formare continuă, prin calitatea şi oportunitatea
programelor şi afirmarea activităţilor de formare continuă, prin şansele pe care le creează
beneficiarilor, de acces la surse de informare diverse, la schimburile de bune practici şi la
dezvoltarea personală şi a carierei”.

Anul şcolar a debutat cu elaborarea de către Compartimentul Programe al instituţiei a
Ofertei de formare, avizată ulterior de către M.E.C.T.S. Tematica cursurilor planificate a rezultat
şi din Analiza nevoilor de formare a personalului didactic din instituţiile de învăţământ ale
judeţului Tulcea realizată de profesorii metodişti.

Una dintre cele mai importante realizări ale Casei Corpului Didactic a fost acreditarea a
trei programe de formare, după cum urmează:

1. „Managementul educaţional” – program scurt – categoria I de programe de formare
continuă pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi control - durată 110 ore – 30 credite
transferabile - acreditat M.E.C.T.S., Direcţia Formare Continuă  a Personalului din Învăţământul
Preuniversitar conform OM 3001/05.01.2011.

2. „Educarea caracterului” – modul lung - categoria 2, program tematic/modular realizat
prin stagii nondisciplinare – durată 70 de ore – 18 credite transferabile – acreditat M.E.C.T.S.,
Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar conform OM
3001/05.01.2011.

3. „Tehnologia Informaţiei Computerizate” nivel avansaţi – modul lung - categoria 2,
program tematic/modular realizat prin stagii nondisciplinare – durată 89 de ore – 25 credite
transferabile - acreditat M.E.C.T.S., Direcţia Formare Continuă  a Personalului din Învăţământul
Preuniversitar conform OM 3001/05.01.2011.

În anul şcolar 2010-2011 au fost desfăşurate cursuri având tematici din domeniile:
management educaţional şi instituţional, abilitare currriculară pentru aria Arte, consiliere şi
orientare, prevenirea violenţei în mediul şcolar, TIC iniţiere şi avansaţi  totalizând un număr de
153 de absolvenţi. A crescut calitatea serviciilor de formare prin cooptarea în echipa de formatori
colaboratori ai C.C.D. a unor profesori universitari de la Universităţile „Petre Andrei” Iaşi ,
„Dunărea de Jos” Galaţi, precum şi a unor alţi profesori – directori C.C.D. din ţară.

Oportunităţile de formare continuă şi dezvoltare profesională pentru cadrele didactice
tulcene au fost îmbogăţite şi prin programele de formare din cadrul proiectelor cu finanţare
externă POSDRU în care Casa Corpului Didactic Tulcea este parteneră.

În cadrul Proiectului POSDRU/1/1.1/S/6 „Tinerii împotriva violenţei”  Casa Corpului
Didactic a fost gazda programului de formare faţă în faţă timp de 4 zile. Programul de formare
pe tema violenţei în mediul şcolar, furnizat de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi acreditat
cu 21 credite profesionale transferabile a fost de tipul „program de perfecţionare datorat
reformei”, cu o durată de 85 ore (modul lung) derulate în sistem Blended learning (faţă în faţă şi
on-line pe platformă de învăţare). Cei 47 de absolvenţi au vizat următoarele categorii de
participanţi: directori de şcoli, membrii ai Consiliilor de administraţie de la nivelul unităţilor de
învăţământ preuniversitar, consilieri şcolari.



Proiectul POSDRU/1/1.1/S/3 „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării
în învăţământul preuniversitar” – INSAM, aflat în derulare este furnizat de MECTS şi
prevede formarea profesorilor de liceu în vederea accesării şi utilizării unei platforme
informatice în evaluarea la clasă la următoarele disciplinele de studiu: limba şi literatura română,
limba franceză, limba germană, limba engleză, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie,
Logică, Psihologie, Economie, Sociologie, Geografie, Informatică, TIC.  Activităţile de formare
vizează formarea în cascadă a profesorilor din liceele tulcene. În prima rundă de formare au
participat un număr de 92 de şefi de catedre, directori şi inspectori, urmând ca în perioadă
viitoare să aibă loc formări în 16 licee cu profesori de la disciplinele de studiu  amintite anterior.
Casa Corpului Didactic Tulcea oferă sprijin logistic şi administrativ fiind implicată în mod direct
în implementarea acestui proiect în judeţul Tulcea.

În acest an şcolar, Casa Corpului Didactic Tulcea a înregistrat un număr mai mare de
parteneriate, protocoale de colaborare încheiate cu diverse instituţii şi organizaţii la nivel local,
naţional, cât şi în cadrul unor proiecte cu finanţare externă. Scopul acestora a vizat atât
şcolarizarea şi educaţia adulţilor, cât şi formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar. Astfel, întreaga echipă C.C.D. a demonstrat o implicare responsabilă pentru
derularea următoarelor parteneriate:

► Protocol de colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi - Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.), în baza căruia a fost organizat, în al doilea an
consecutiv, programul postuniversitar de studii psihopedagogice – nivel I. Cursurile s-au
desfăşurat în cadrul C.C.D. Tulcea şi au absolvit 28 cursanţi. Programul a venit în întâmpinarea
acelor persoane care doresc să participe la concursul de titularizare în învăţământ.

► Contract de parteneriat cu Siveco Romania, care stă la baza derulării programului de
formare IntelTeach. Casa Corpului Didactic Tulcea asigură organizarea desfăşurării cursurilor,
precum şi a sesiunilor de evaluare.

► Contract de parteneriat încheiat cu Centrul de formare „Zece Plus” Braşov, în baza
căruia s-au derulat cursurile pentru specializările „Mentor” şi „Formator”.

► Parteneriat de formare continuă cu Asociaţia IBLP România, în baza căruia vor fi
desfăşurate activităţi de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în
programul „Educaţie pentru formarea caracterului”, derivat din Character First.

În calitate de centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice şi culturale, Casa Corpului
Didactic a promovat educaţia pentru o cultură a drepturilor fundamentale în noile contexte
economice, politice şi juridice, în cadrul celei de a XI-a ediţii a „Festivalului Naţional al Şanselor
Tale – România 2010”, având ca generic “Educaţia pentru o Cultură a Drepturilor Fundamentale”.

Au fost organizate trei activităţi, după cum urmează:
1. Simpozion judeţean cu tema: “Educaţia despre, pentru şi prin drepturile

fundamentale”, care a cuprins secţiunea scrisă şi secţiunea audio-imagistică. Cele 34 de lucrări
de la secţiunea scrisă au fost postate pe grupul Festivalul Naţional al Şanselor Tale Tulcea 2010,
creat pe Google special pentru acest eveniment unde au putut fi vizualizate şi comentate de către
toate cadrele didactice. Lucrările celor 40 de autori, înscrişi la simpozion, s-au constituit într-o
publicaţie electronică cu cod ISBN. Materialele de la secţiunea audio-imagistică au fost expuse
publicului la sediul C.C.D. Tulcea.

2. Seminarul „Proiecte educaţionale – exemple de bune practici”, care a constat în
mediatizarea exemplelor de bune practici din cadrul proiectelor educaţionale/granturilor
implementate în scolile tulcene. Echipele de proiect din şase şcoli din oraşul şi judeţul Tulcea au
prezentat cadrelor didactice si responsabililor cu formarea prezenti în Sala de festivităţi a Scolii
Nr. 5 Tulcea, proiecte educaţionale/granturi implementate pe diverse tematici. A fost un seminar
interactiv, au avut loc intervenţii şi discuţii asupra proiectelor şi granturilor prezentate între
participanţii la acţiune.



3. Concurs „ Toţi diferiţi – toţi egali”, la care au participat liceeni din judeţul Tulcea.
Acţiunea a urmărit cunoaşterea şi punerea în practică a valorilor democratice, de toleranţă, de
participare activă, de responsabilitate în rândul tinerilor şi a cadrelor didactice.

Prin acţiunile derulate în cadrul festivalului, s-a urmărit încurajarea participării pe tot
parcursul vieţii la actul de învăţare şi promovarea oportunităţilor de învăţare în vederea dezvoltării
personale a individului, promovarea drepturilor fundamentale în rândul elevilor şi a cadrelor
didactice, formarea competenţelor de participare activă, stimularea parteneriatului, cooperării şi
dialogului social, menite să contribuie la o înţelegere mai bună a problematicii drepturilor omului.

Casa Corpului Didactic Tulcea găzduieşte o expoziţie permanentă care reflectă activitatea
şcolară şi extraşcolară a cadrelor didactice desfăşurată împreună cu elevii în şcolile judeţului.

În mod curent s-a realizat consilierea personalului din instituţiile şcolare, la solicitarea
acestora, de către profesorii metodişti şi bibliotecar.

Toate informaţiile legate de activitatea Casa Corpului Didactic au fost transmise permanent
în şcoli prin poşta electronică, zilnic au fost postate  pe site-ul www.ccdtulcea.ro activităţile
desfăşurate, noutăţile şi comunicatele apărute, asigurându-se astfel un contact  permanent între
instituţie şi cei interesaţi.

Un prilej de comunicare şi diseminare de informaţii , o nouă perspectivă de parteneriat cu
cadrele didactice şi instituţiile de învăţământ tulcene considerăm că va fi şi revista „Convorbiri
Didactice” lansată în format on-line din acest an şcolar.

Cu credinţa că tinereţea colectivului şi competenţele echipei manageriale constituie
garanţia eliminării unor disfuncţionalităţi existente şi formării imaginii unei organizaţii care
promovează noul în activitatea de formare continuă, Casa Corpului Didactic Tulcea îşi propune
în continuare să fie ...o casă pentru toţi dascălii , …o echipă de oameni devotaţi misiunii lor
profesionale, …o invitaţie adresată tuturor la…

CUNOAŞTERE

COLABORARE

DEZVOLTARE

Echipa C.C.D. Tulcea


