FIŞĂ DE PREZENTARE
Denumirea actuală a instituţiei: Casa Corpului Didactic
Adresa completă: Str. Nicolae Droc Barcian nr.8
tel., fax. 0246 / 212638
e-mail: ccdgr2002@yahoo.com
Web: www.ccdgiurgiu.ro
Director:Floarea Bălan
Data înfiinţării: Reînfiinţare prin ordin al ministrului în ianuarie 1990, întărită prin Legea
învăţământului nr. 84 din 1995

Scurt istoric:
Încă de la începutul secolului al XIX-lea, corpul didactic din învăţământul
românesc, deşi neomogen, începe sa-şi cristalizeze priorităţile profesionale. Apar astfel
primele forme de asociere şi organizare a dascălilor, având drept scop ridicarea
nivelului calitativ al educaţiei, dezvoltarea şcolii, dar şi apărarea drepturilor specifice.
Certificatul de naştere al instituţiei la nivel naţional, ca personalitate juridică,
sub denumirea de Casa de economii, credit şi ajutor al corpului didactic este datat 19 dec.
1902.
Susţinute de strădania dascălilor luminaţi de la începutul secolului trecut,
C.C.D.-urile s-au menţinut în ani prin căutări lăuntrice şi pilde de dăruire generoasă.
Istoria C.C.D.-ului a cunoscut alternanţe ale timpului înflăcărat sau moderat, cât şi
nemotivate întreruperi ale existentei, prin depotenţializare, prin vid de funcţionare
instituţională sau de comunicare.
Momentele cheie care au marcat evoluţia în timp a acestei instituţii sunt:
¾ 1946 - desfiinţarea în urma războiului, marcând o ruptură puternică în activitatea
profesională a dăscălimii.
¾ 1969 - reînfiinţarea prin Legea 6/1969 privind Statutul personalului didactic, pusă
sub tutela inspectoratului şcolar şi a sindicatelor din învăţământ.
¾ 1971 - 1981 - perioada în care, Giurgiu făcând parte din judeţul Ilfov , Casa
Corpului Didactic activează la Bucureşti.
¾ 1981 - în urma reorganizării administrativ teritoriale, C.C.D. funcţionează la
Giurgiu.
¾ 1986 - prin decret semnat de Elena Ceauşescu, Casele Corpului Didactic din întreaga
ţară se desfiinţează, atribuţiile lor privind perfecţionarea fiind preluate de către
inspectoratele şcolare judeţene.
¾ 1990 - marchează redevenirea acestei instituţii. În Giurgiu se reînfiinţează mai întâi
sub denumirea de Casa Personalului Didactic, pentru ca în 1995, în conformitate cu
prevederile Legii învăţământului nr. 84, existenţa să fie precizată explicit ca unitate
conexă a învăţământului preuniversitar, în fiecare judeţ.

Domeniul de activitate
Rolul Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi creativitatea, de a asigura
cadrul pentru dezvoltarea profesionala a tuturor categoriilor de personal din învăţământul
preuniversitar .
Funcţiile Casei Corpului Didactic:
o organizator de programe de formare continuă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
o centru de resurse, inovaţie şi expertiză în formarea personalului didactic şi a
managerilor educaţionali;
o centru de informare - documentare şi consultanţă;
o centru de iniţiere şi de organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
o editare şi difuzare de casete şi publicaţii;
o centru metodologic pentru bibliotecarii din învăţământul preuniversitar;
o marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor
oferite, promovarea şi furnizarea acestora;
o bancă de date pentru resurse umane cu statut de formator în principalele domenii:
curriculum, evaluare, management, etc.;
o furnizor de programe de formare continuă şi de reconversie profesională pe piaţa
educaţională;
o centru de sprijin a activităţilor cadrelor didactice de petrecere a timpului liber.

Baza materială
C.C.D. Giurgiu funcţionează în prezent în fostul internat al Colegiului Naţional „Ion
Maiorescu”, la adresa Str. N. Droc Barcian nr. 8. Spaţiile pe care le avem în uz cuprind: două
săli de seminar, două laboratoare de informatică, bibliotecă cu sală de lectură şi un birou.
Dotarea materială a C.C.D. este foarte bună şi corespunde celor mai moderne
standarde în domeniu. Instituţia deţine:
• 2 laboratoare de informatică cu o reţea de 20 calculatoare de ultimă generaţie;
• 4 lap-topuri;
• Proiectoare ultramoderne cu intrare de pe calculator, video sau TV;
• Imprimante Laser A3 şi A4;
• Imprimante Jet-Color A4 şi A3;
• Plotter A1
• Monitor cu plasmă (105 cm)
• Scanere;
• Video - Recorder;
• Cameră video digitală;
• Copiator A3 performant;
• Fax;
• Bibliotecă
o Fond de carte 26.000 volume;

•

o Colecţii de publicaţii;
o Peste 150 soft-uri educaţionale (dicţionare, enciclopedii, atlasuri, cursuri de limbi
străine, antologii de texte, jocuri didactice, alte lecţii şi programe educaţionale);
o Casete video şi audio.
Editură.

Structura personalului
- director
- 2 profesori metodişti
- bibliotecar
- secretar-dactilograf
- ajutor analist programator
- contabil şef
Realizări deosebite
Casa Corpului Didactic a avut parte de un drum lung, definit uneori de elanuri şi idei
inovatoare dar luând asupra ei şi neîmpliniri. Unele din încercările ei au fost victorioase, altele
supuse tăcerii. Lipsa rapoartelor şi a statisticilor ne împiedică să emitem judecăţi de valoare
asupra activităţii desfăşurate în perioada din urmă, dar putem susţine cu tărie că în prezent
C.C.D. Giurgiu este o instituţie care şi-a câştigat prestigiul.
Dintre realizările deosebite enumerăm:
A. Formarea continuă a personalului didactic:
• Tehnici informaţionale computerizate pentru personalul din învăţământul
preuniversitar – curs acreditat cu nr. 32/ 24.05.2004
• Noi didactici în viziune transdisciplinară – curs acreditat cu nr. 44/ 26.07.2004 şi
cu nr. 60/ 30.06.2006 pentru locaţia Giurgiu;
• Strategii de învăţare activă pentru dezvoltarea gândirii critice la învăţământul
primar – curs acreditat cu nr. 46/ 26.07.2004 şi cu nr. 60/ 30.06.2006 pentru locaţia
Giurgiu;
• Noi abordări didactice pentru aria curriculară Matematică şi ştiinţele naturii – curs
acreditat cu nr. 43/ 26.07.2004 şi cu nr. 60/ 30.06.2006 pentru locaţia Giurgiu;
• Program de formare pentru profesorii de limba şi literatura română de gimnaziu şi
liceu - curs acreditat cu nr. 45/ 26.07.2004 şi cu nr. 60/ 30.06.2006 pentru locaţia
Giurgiu;
• Curs practic de consiliere şi orientare - curs acreditat cu nr. 42/ 26.07.2004 şi cu
nr. 60/ 30.06.2006 pentru locaţia Giurgiu;
• Curs de Iniţiere IT şi Utilizare AeL - curs acreditat cu nr. 122/ 15.11.2005
• Project Citizen
• Competenţe în mass – media
• Educaţie pentru cetăţenie democratică
• Scrierea unei cereri de finanţare
• Implementarea programului A.E.L. în unităţile liceale din judeţ
• Accesul la educaţie pentru grupurile defavorizate
• Promovarea sănătăţii mentale şi emoţionale

•
•
•
•
•

Educaţia părinţilor- EDUCAŢI AŞA!
Management şi comunicare- modulul II
Program de formare continuă destinat educatoarelor-curs acreditat (30 credite)
Iniţiere în cariera didactică – pregătirea suplinitorilor necalificaţi
Formarea continuă la nivelul unităţilor de învăţământ

B. Informare, documentare, consultanţă
• mapa comisiilor metodice de la nivelul şcolii;
• informarea tuturor cadrelor didactice referitor la metodologia susţinerii examenelor
pentru gradele didactice (calendar, programe, bibliografie);
• promovarea manualelor alternative ( cataloage, expoziţii permanente şi intinerante
cu titlurile noi);
• informaţii privind programele europene destinate cadrelor didactice (Programul
Socrates cu componentele sale, Leonadro Da Vinci)
• coordonarea metodologică a centrelor de documentare şi informare de la Bucşani,
Mihăileşti şi Bolintin Vale;
• asigurarea cărţilor şi materialelor bibliografice solicitate de cadrele didactice prin
completarea fondului documentar al bibliotecii Casei Corpului Didactic
• softuri educaţionale
C. Alte programe şi activităţi
• „Festivalul şanselor tale” - ediţiile I - VI, în anii 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 şi
2006;
• Simpozionul interjudeţean „Creativitate didactică” – şase ediţii cu aproximativ 250
de comunicări ale cadrelor didactice şi invitaţi de la M.E.C.
• „Zilele Educaţiei Naţionale” -cinci ediţii - manifestări de amploare organizate de
Inspectoratul Şcolar Judeţean
• Concursul Interjudeţean de matematică „Elena Bădilă” şi simpozionul de
matematică „Elena Bădilă”, ediţiile I-IV, în anii 2004, 2005, 2006, 2007.

D. Activitate editorială
• Revista „Catedra”, care a marcat zece ani de la prima apariţie, ajungând deja la
numărul 46 (cu diferite suplimente)
• „Gazeta părinţilor”
• Revista proiectelor europene „Euroşcoala”
• Înfiinţarea editurii Catedra

E. Programe şi activităţi în regim de parteneriat:
• „Cunoaşte şi decide” - educaţie antidrog - în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică, Prefectură, Poliţie
• curs de reconversie profesională „Asistenţi sociali” pentru A.J.O.F.M., în
colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului şi Primăria Giurgiu
• curs de calificare profesională acreditat de DMSSF în meseria „Confecţioner
tâmplărie din aluminiu şi mase plastice”
• expoziţii „Retrospectiva Silvia Grossu Jelescu” şi „Pictura în vârf de ac” (patru
ediţii) - în colaborare cu Consiliul Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Naţional Cultural;
• alte colaborări cu organizaţii non-guvernamentale: FICE România, Licurici,
Societatea Ecologistă „Noua Alianţă” (programul de educaţie antiSIDA, educaţia
ecologică a elevilor)
În perioada 1iunie 2003 – 31 august 2004 Casa Corpului Didactic Giurgiu a derulat, în
cadrul programului guvernamental „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu
focalizare pe rromi”, un proiect cu finanţare din fonduri Phare. Aplicaţia este implementată de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, titularul proiectului, iar C.C.D., alături de Consiliul
Judeţean Giurgiu este partener în derularea proiectului. Proiectul se intitulează „Socializare şi
educarea copiilor din comunităţile rrome – o şansă pentru viitorul lor”, cuprinde 7 unităţi
şcolare situate în comunităţi dezavantajate, iar valoarea totală se ridică la aproape 286000EU.
În perioada 2005/2007 Casa Corpului Didactic Giurgiu a participat ca partener în
proiectul „Centrul de Tineret pentru reducerea vulnerabilităţii la trafic şi reintegrarea
copiilor victime ale traficului în Bucureşti şi trei judeţe Iaşi, Botoşani şi Giurgiu”.
Proiectul a fost iniţiat de ONG ALTERNATIVE SOCIALE şi SALVAŢI COPIII. Proiectul,
în valoare de 65 000 euro, este finanţat de IPEC şi UNICEF.
În perioada 2006/2007 se derulează proiectul „www.startafacere.ro O şansă pentru
tineri” iniţiat de INFOGRUP Giurgiu la care Casa Corpului Didactic este partener. Valoarea
proiectului este de 65 770 euro.
Casa Corpului Didactic este partener în proiectul de dezvoltare şcolară Comenius I
„Move to improve” iniţiat de Agrupamento de Escolas D. Carlos I, Sintra, Portugalia, Şcoala
nr. 5 Giurgiu, Şcoala nr. 7 Giurgiu şi Skola nr. 21 Gliwice Polonia.
Relaţii cu alte unităţi
Casa Corpului Didactic se subordonează Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin
Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, iar pe plan local Inspectoratului
Şcolar Judeţean Giurgiu.
Are relaţii de colaborare cu universităţi, colegii pedagogice, Institutul de Ştiinţe al
Educaţiei, Centrul Educaţia 2000¨, alte C.C.D.-uri, Biblioteca Judeţeană „I. A.
Bassarabescu”, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”.
Are relaţii de parteneriat cu Prefectura, Primăria, D.J.T.S., A.J.O.F.M., ONG-uri.

Perspective de viitor
• înfiinţarea unui centru MEDIATECA pentru educatori şi elevi;
• realizarea de programe educaţionale pentru adulţi şi elevi;
• dezvoltarea şi diversificarea activităţii editurii „Catedra”;
• obţinerea de noi surse de finanţare pentru punerea în aplicare a unor idei şi valoroase;
• înfiinţarea unui club al cadrelor didactice şi organizarea de acţiuni de loisir;
• întărirea rolului C.C.D. ca agenţie de formare şi dezvoltare profesională.
Certitudini
• efort, ambiţie şi implicare a Casei Corpului Didactic;
• comunicare directă şi eficientă;
• deschidere, iniţiativă, interes;
Speranţe
• creşterea gradului de implicare a instituţiei în activităţi concrete de stimulare a
perfecţionării cadrelor didactice;
• noi colaborări şi proiecte reuşite;
• profesori mai buni;
• cărţi noi, reviste mai bune, expoziţii;
• multă disponibilitate;

Activităţi intinerante
• Evaluare şi autoevaluare în procesul didactic
• Managementul clasei de elevi
• Conduita comunicaţională a cadrelor didactice
• Comunicarea şi lucrul cu persoanele dificile
• Managementul schimbării
• Teoria inteligenţelor multiple

Activitatea Casei Corpului Didactic înseamnă mai mult decât programul de activitate!
Ea este o provocare continuă la descoperire. La descoperirea noului şi a valorii, în afara
noastră, în ceilalţi şi mai ales în noi. Ea este descoperire, stimulare, promovare.
Misiunea "CASEI"
Pornind de la certitudinea unei realităţi concretizate în bune dotări materiale şi
personal cu deschidere în gândire şi dăruire profesională, dublate de o comunicare eficientă şi
o creştere a gradului de implicare, urmărim programe reuşite şi proiecte realizate.
Dorim să devenim instituţia pe care cadrele didactice să o identifice cu un centru real
de resurse informaţionale, devenind totodată o agenţie de formare şi dezvoltare profesională.
Speranţa noastră este că, fiind în slujba educatorilor giurgiuveni, să îi primim în
CASA noastră cu încredere.
„Împreună pentru o şcoală mai bună!”

Director C.C.D.
Prof. Floarea Bălan

