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Obiectivele stabilite în planul managerial al instituţiei, 
avizat de inspectorul şcolar general, pentru anul şcolar 
2016-2017:

!Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar vrâncean

!Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor 
de formare continuă

!Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale

!Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” 
Vrancea în sistemul de învăţământ preuniversitar

Activitățile desfășurate de CCD în parteneriat cu ISJ care 
au condus la creșterea calității actului didactic în școlile 
din județ

CASA CORPULUI DIDACTIC ”Simion Mehedinţi”
VRANCEA



Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar din judeţul Vrancea

!Realizarea Ofertei de formare continuă înregistrată cu nr. 1050/13.09.2016 la CCD Vrancea, avizată MEN cu nr. de 

înregistrare 46761/21.11.2016 și avizață de inspectorul şcolar general 

!Acreditarea  programului de formare continuă Management educațional – competente cheie în învățământul 

preuniversitar (102 ore - 25 de credite)

!Acordarea de consultanţă directă, prin telefon şi e-mail personalului didactic referitor la oportunităţile de formare 

continuă

!Cel puţin 3 lucrări tematice prezentate de către absolvenţii programelor de formare derulate publicate în revista  

”Vârstele școlii”

Creşterea calităţii actului educaţional 

prin diversificarea activităţilor de formare continuă

Activităţi metodice

Organizarea a 2 seminarii cu responsabililor cu formarea continuă – 121 de participanţi pe semestrul I și 121 de participanți  

pe semestrul al II-lea. Raport de activitate metodică cu RFC(RDP), semestrul I și smestrul al II-lea.

Cerc metodic cu bibliotecari şcolari şi profesori documentarişti

1. Consfatuirea anuala a bibliotecailor școlari si profesorilor documentariști

,,Biblioteca și provocările erei digitale”- octombrie 2016

2. ,,Biblioteca si bibliotecaul 2.0”  -  aprilie 2017 

3. Ziua Bibliotecartului din Romania – 23 Aprilie 2017

4. Simpozionul ,,Fluxul informațional în activitatea de cercetare”-23  aprilie 2017

Cel puţin 3 întâlniri, cel puţin 35 de participanţi
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Activităţi ştiinţifice

Seminarii:

- Organizarea a 2 seminarii cu responsabililor cu formarea continuă - 121  participanţi. Raport de activitate metodică cu 

RFC(RDP),  semestrul I și smestrul al II-lea;

- Seminar de fotografie: „Fotografia - resursă complementară în educație” 

Asigurarea sustenabilității : proiectului ID 138833 

 și a  proiectului ID 137603 pe parcursul anului școlar 2016-2017.

Activităţi culturale

1.Organizarea activităţii culturale: Zilele CCD „Simion Mehedinţi” Vrancea 

2.Realizare a 3 activităţi metodice cu bibliotecarii şi responsabilii CDI – 3 rapoarte de activitate

Simpozion: ,,Fluxul informaţional în activitatea de cercetare”, Editia a IV-a 23 aprilie 2017

Simpozion Național „Contribuția lecturii la dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor cu dificultăți de 

învățare”, ediția a V-a, 29 mai 2017, din cadrul Proiectului Educaţional „ANA CITEŞTE”, parteneri - C.S.E.I.”Elena 

Doamna” Focșani şi Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focşani;

Simpozionul ”Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline și metode” în parteneriat cu Școala Gimnazială 

„Nicolae Iorga” Focșani, ISJ Vrancea
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Dezvoltarea profesională prin proiecte şi parteneriate educaţionale

Au fost încheiate acorduri de colaborare cu peste 50 de  instituţii de  învăţământ din judeţul nostru şi din alte judeţe 

În vederea derulării și asigurării sustenabilității proiectelor  POSDRU/157/1.3/S/137603 - ”Formarea profesională a 

cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie 

relevante la elevi” si POSDRU/162/2.2/S/138833 - ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii – Din nou la 

școală!” s-au încheiat parteneriate cu mai multe instituţii de învăţământ.

Consolidarea rolului Casei Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea în sistemul de 

învăţământ  preuniversitar

Editarea de publicaţii în domeniul educaţional în cadrul Editurii Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți 

”Vrancea: Mihai Eminescu- multiculuralitate și multilingvism, Revista Vârstele școlii nr. 10, iunie 2017

Actualizarea  bazelor de date cu resurse educaţionale

Editarea de materiale promoţionale personalizate pentru activităţile derulate de Casa Corpului Didactic Vrancea şi 

asigurarea vizibilităţii acestora: afiş de promovare a Zilelor Casei Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea, 

pliante, invitații, CD-uri cu oferta de programe realizate cu ocazia Seminariilor de formare a responsabililor din școli; 

Oferta de programe a CCD pentru anul școlar 2016-2017

Materiale promoționale pentru proiectele ale căror beneficiar este Casa Corpului Didactic ”Simion Mehedinți” Vrancea:  

proiectul POSDRU/157/1.3/S/137603 - ”Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și 

primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie relevante la elevi” și proiectul  

POSDRU/162/2.2/S/138833 - ”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii – Din nou la școală!”, care au constat în 

afișe, agende, mape, pixuri, stick-uri, etc.
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Activitățile desfășurate de CCD Vrancea în parteneriat cu ISJ Vrancea care  au condus la 
creșterea calității actului didactic în școlile din județ

Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea a desfăşurat activităţi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Vrancea în anul şcolar 2016-2017, care au avut un impact vizibil în creşterea calităţii actului educaţional în 

şcolile din judeţ. Activităţile s-au desfăşurat în urma încheierii: 

Protocolului de colaborare încheiat cu Editura NICULESCU, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Comisia 

Națională a României pentru UNESCO, în vederea organizării Forumului Educațional MAGISTER, destinat în 2016 

profesorilor de limba romană, limba engleză si matematica din judet cu tema : „Școală și familie-Nevoia de comunicare”;

Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea este beneficiar în cadrul  proiectului POSDRU/162/2.2/S/138833: 

”Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii – Din nou la școală!”, în care parteneri sunt Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Vrancea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. Activităţile în cadrul acestui proiect s-au derulat în anii 2014-

2018 .

Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea 

concursului național de ocupare a posturilor vacante a fost prins în Oferta de formare continuă  a CCD;

Selecția cadrelor didactice pentru cursul „Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a 

cadrelor didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante 

PFDT”( OMECS nr. 5990/16.12.2015) a fost realizată de ISJ VN, acreditarea și implementarea de CCD VN.

Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” Vrancea este beneficiar în cadrul  proiectului POSDRU/157/1.3/S/137603 - 

”Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul 

formării de competențe cheie relevante la elevi”, iar grupul țintă a fost realizat cu ajutorul ISJ VN. Activităţile în cadrul 

acestui proiect s-au derulat în anii 2014-2018.

Protocolului de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani, Inspectoratul Școlar Județean 

Vrancea în vederea organizării Simpozionului județean „Creativitatea elevilor cultivată prin diverse discipline și 

metode”;

Protocolului de colaborare încheiat cu Școala Gimnazială Biliești, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Primăria 

Biliești în vederea implementării proiectului „Trepte peste timp dincolo de lumea cărților”;

Protocolului de colaborare“Limbă, cultură și civilizație romînească, parteneriat încheiat între Casa Corpului Didactic 

„Simion Mehedinți” Vrancea, Institutul Limbii Române și PROPATRIA Associazione Culturale Rumeno- Italiana, cu 

avizul Inspectoratului  Şcolar Judeţean Vrancea

Parteneriat educaţional Şcoala- trepte peste timp în colaborare cu Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Şcheii 

Braşovului, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea

Parteneriatul Literatura ca stare de spirit cu avizul I.Ș.J Vrancea
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