Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a
asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar, în corelaţie cu standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în
conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei, în conformitate cu OMECTS
5554/2011, Regulament de organizare și funcționare a casei corpului didactic și Legea Educației
Naționale nr. 1/2011.

PROFILUL INSTITUȚIEI
Casa Corpului Didactic este institutie cu personalitate juridică, unitate conexă a Ministerului
Educaţiei Naționale, subordonată metodologic Direcției Generale Învățământ Secundar Superior și
Educație Permanentă, Direcția Învățământ pe Tot Parcursul Vieții, iar pe plan local coordonată de
inspectoratul școlar județean. A fost înființată la data de 1 ianuarie 1972, prin Decizia Comitetului
executiv al Consiliului popular județean.
Casa corpului didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din
invățământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific,
metodic și cultural: sesiuni de comunicări, conferințe, simpozioane, work-shopu-uri, lansări de
carte, etc.
Proiectarea activităţii Casei Corpului Didactic a Judeţului Bihor se bazează pe realizarea
funcţiilor şi serviciilor profesionale definite astfel:
- Funcţia profesională didactică: pregătirea continuă a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar bihorean prin programe în acord cu investigarea nevoilor de formare;
- Funcţia ştiinţifică: promovarea inovaţiei, a modelelor de cercetare pedagogică-ştiinţifică;
elaborarea de programe, îndrumătoare, ghiduri, manuale şi auxiliare didactice;
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Funcţia cultural-educativă: cultivarea valorilor democratice, a atitudinilor moral-civice şi
comportamentelor pozitive în concordanţă cu idealul educaţional;
Funcţia de cooperare profesională: dezvoltarea cooperării cu alte instituţii furnizoare de
formare sau implicate în actul educativ în vederea creşterea calităţii şi performanţei actului
educaţional;
Funcţia managerială: iniţierea şi funcţionarea mecanismelor de asigurare a calităţii,
consolidarea şi extinderea expertizei profesional-ştiinţifice a compartimentului metodic,
dezvoltarea capacităţii instituţionale;
Funcţia referenţială: sprijinirea activităţilor diactice prin implementarea strategiei de
promovare a importanţei factorului pedagogic şi misiunea dascălului la nivelul comunităţii;

Structura organizatorică şi funcțională a CCD Bihor
1. CONDUCEREA
Consiliul de Administrație, Director
2. COMPARTIMENTUL RESURSE, INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANȚĂ
COMPARTIMENT PROGRAME
prof. Florina Szabo – prof. grad I - aria curriculară Limbă şi Comunicare;
prof. Hulber Maria -prof. dr. – aria curriculară Limbă și Comunicare;
prof. Ile Erszebet - prof. dr. - aria curriculară Limbă şi Comunicare (secţia maghiară);
prof. Luca Denisa - prof. grad I - aria curriculară Om și Societate;
3. COMPARTIMENT PROIECTE
prof. Demeter Emoke - prof. grad II - aria curriculară Limbă și Comunicare (secția maghiară);
4. COMPARTIMENT CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
prof. Mariana Trofin – bibliotecar: 1 normă
5. COMPARTIMENT INFORMATIZARE
ing. Simona Stanciu – informatician: 1 normă
6. COMPARTIMENTUL FINANCIAR – ADMINISTRATIV
ec.Angela Baş - administrator financiar și de patrimoniu: 1/2 normă
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