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Filiala CCD concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar,
pe suporturi multiple, adapatat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. Deserveşte întreaga
comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare
şi informare, echipamente şi instrumente moderne de exploatare a resurselor, precum şi un
spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.
Activităţiile desfăşurate în CCD. susţin implementarea politicilor educaţionale pe
niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea
obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând
nevoilor de informare şi formare a tuturor utilizatorilor.
În acest an şcolar am reuşit să fim alături de cadrele didactice şi alţi solicitanţi prin activităţile
desfăşurate în cadrul filialei CCD.

Activităţile desfăşurate :
- amenajarea spaţiului
- informare privind rolul şi serviciile oferite de centru
- programe de recuperare pentru copiii cu CES
- personaje de poveste
- ziua armatei
- violenţa distruge inimi
- ziua internaţională a drepturilor copilului
- 1 decembrie - ziua naţională a României
- ziua internaţională a voluntariatului
- atelierul de idei şi fapte bune
- 160 ani trecerea în nefiinţă lui Nicolae Bălcescu

- ziua internaţională a drepturilor omului
- tradiţii şi obiceiuri de iarnă

Filiala CCD Măxineni promovează activităţi de formare continuă a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar. Instituţia s-a asigurat că activităţile ei au fost în conformitate cu
,,Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar''. Prin aceste activităţi C.C.D. dezvoltă un mediu
profesional şi personal in care cadrele didactice îşi pot folosi competenţele în metodele active şi
moderne specifice disciplinelor de învăţământ.
Prin monitorizarea şi evaluarea întregii activităţi a filialei, s-a intenţionat determinarea
gradului de realizare a obiectivelor stabilite în Planul Managerial pentru anul şcolar 2018-2019.
Activitatea instituţiei, conform statutului ei de constituire şi de prezenţă educaţională, s-a
desfăşurat pe următoarele dimensiuni:







dezvoltarea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic din reţeaua
judeţeană;
stimularea consecventă a interesului / aspiraţiilor / motivaţiei cadrelor didactice pentru
construcţia / autoconstrucţia unei cariere reale, determinante şi performante;
promovarea unor noi valori ale procesului educaţional cu impact pozitiv asupra climatului
socio-relaţional din instituţiile de învăţământ din judeţ;
consolidarea rolului Casei Corpului Didactic in formarea continua a personalului didactic;
crearea de raporturi eficiente între şcoală şi comunităţile locale, compatibile cu cele statuate de
normele europene;
conectarea consecventă la noile metodologii didactice pentru reformarea cât mai rapidă şi mai
eficace a procesului de instruire şi educare.
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