CASA CORPULUI DIDACTIC „GEORGE TOFAN” SUCEAVA

Este unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naționale, care funcționează în baza prevederilor Art. 99
al (1) din LEN 1/2011, subordonată metodic Direcției Generală Învățământ Secundar Superior și Educație
Permanentă (DGÎSSEP ) / Direcția de Învățare pe Tot Parcursul Vieții .

Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava oferă cadrul pentru formarea continuă a personalului
didactic din învăţământul preuniversitar sucevean, promovând activităţi care să creeze un mediu profesional
favorabil dezvoltării competenţelor în aplicarea metodelor active şi moderne, specifice disciplinelor
de învăţământ, care să permită regândirea educației beneficiarilor indirecți prin oferta ei către cei direcți.

VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava îşi propune să fie cea mai performantă instituție, care
prin programele de formare continuă, activitățile cu caracter științific, metodic și cultural prin simpozioanele,
conferințele și proiectele ei să valorifice întregul potențial al personalului didactic din județul Suceava.

MISIUNEA
Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava are misiunea de a promova inovaţia și reforma în
educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar sucevean în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de
calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în
domeniul educaţiei.

OBIECTIV PRINCIPAL
Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului
din învățământul preuniversitar prin programe de formare continuă cu credite profesionale transferabile (CPT),
programe de formare continuă avizate (cu ore de formare), activități cu caracter științific/metodic/cultural (art. 8
din ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei
corpului didactic).

OBIECTIVE :
Proiectarea unitară a ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic George
Tofan Suceava în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pe baza analizei de formare continuă
realizată la nivelul judeţului, cu respectarea cadrului legislativ, metodologic şi al politicilor M.E.N..în domeniul
pregătirii continue a personalului didactic;
Facilitarea accesului personalului didactic din judeţ la programele de formare continuă prin crearea a
două filiale ale Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava şi a unor centre de formare la nivelul judeţului;
Activarea Centrelor de Documentare şi Informare din mediul rural spre desfăşurarea de activităţi care să
întregească componenta educativă din şcolile din mediul rural beneficiare şi să apropie şcoala de comunitate din
ce în ce mai mult;
Orientarea aactivității Casei Corpului Didactic spre formarea continuă, informare, documentare şi
consultanţă în domeniul profesional, asigurând creşterea continuă a calităţii cadrelor didactice din judeţul
Suceava;
Implementarea programelor acreditate pentru personalul didacticîn procesul de învăţământ, vizând
modernizarea şi eficientizarea actului educaţional la nivelul judeţului;
Dezvoltarea Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava ca un important centru metodologic şi de
perfecţionare continuă pentru bibliotecarii şcolari din judeţul Suceava;
Casa Corpului Didactic să devină un important centru de editare, multiplicare şi difuzare de carte şi
publicaţii pedagogice, şi nu numai, pentru tot personalul didactic din judeţ;
Extinderea parteneriatului cu implicarea tuturor partenerilor având atribuţiuni în domeniul
educaţional, implicarea societăţii civile, a comunităţilor locale în organizarea şi desfăşurarea programelor
de educaţie permanentă;
Atragerea unui număr mare de beneficiari ai serviciilor oferite de Casa Corpului Didactic, în special a
personalului din învăţământul preuniversitar;
Formarea, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi cu Departamentul de Pregătire al
Personalului Didactic din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare Suceava, a personalului didactic mentor de
stagiatură şi practică pedagogică.

DIRECȚII PRIORITARE DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

ȚINTE STRATEGICE:
Dezvoltarea capacității instituționale prin optimizarea programelor de formare continuă, dezvoltarea
colaborărilor și parteneriatelor, diversificarea activităților (MEN; USV; ISJ Suceava http://
www.isj.sv.edu.ro/ ; Filiale CCD Suceava; CDI-uri; Muzeul Bucovinei; Teatrul Matei Vișniec Suceava
https://www.teatrulmateivisniec.ro/; Școala Gimnazială George Tofan Bilca
- Dezvoltarea de resurse umane pentru învățământul preuniversitar la nivelul județului Suceava prin
extinderea
ofertei de formare în domenii mai puțin abordate prin atragerea colaboratorilor acreditați;
- Integrarea europeană prin programe de cooperare pentru personalul din învățământul preuniversitar,
comunitate, părinți și elevi pe domenii mai puțin abordate;
- Asigurarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare, a fondului și mijloacelor de informare și
documentare pentru toți beneficiarii, la standarde superioare de comunicare.

FUNCȚIILE CASEI CORPULUI DIDACTIC GEORGE TOFAN SUCEAVA
•

Organizator și furnizor de programe de formare continuă (cf. art. 45 al. (10) din Legea Educației Naționale
nr. 1/2011) pentru:
-

personalul didactic;

-

personalul de conducere, îndrumare și control;

-

personalul didactic auxiliar.

•

Centru de resurse-inovație-expertiză în formarea continuă;

•

CDI și consultanță pentru personalul din învățământul preuniversitar sucevean;

•

Centru de inițiere și organizare activități știintifice-metodice-culturale;

•

Centru de editare-difuzare cărți și publicații în domeniul educației;

•

Centru metodologic pentru:
-

responsabilii cu formarea continuă;

-

bibliotecarii școlari;

-

documentariști/responsabili CDI-uri;

-

pedagogii școlari;

-

laboranți;

-

informaticieni.

•

Marketing educațional;

•

Banca de date RU cu statut de formator;

•

Centru de inițiere și derulare PARTENERIATE și PROIECTE (POCU)

•

Centru de organizare a activităților tematice de petrecere a timpului liber; excursii tematice; organizare

școli de vară și festivități; întâlniri educaționale;
•

Centru comunitar de învățare permanentă pentru personalul didactic din județ (cf. art. 343 al. (2) din

L.E.N. 1/2011);
•

Centru cu atribuții de constituire și coordonare ale corpului de mentori la nivel județean;

•

Centru de evaluare acreditat pentru identificarea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării

nonformale și informale (cf. art. 346, 248 și 345 din L.E.N. nr 1/2011).
https://www.edu.ro/institu%C8%9Bii-%C8%99i-unit%C4%83%C8%9Bi-conexe
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/retea%20scolara/conexe/OM_5554_2011_ROF_casele_corpului_didactic_CCD.pdf

