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Nr. 532 / 13.04.2022 

 
 
În atenţia candidaţilor înscrişi la Examenul de definitivat/ Concursul de 
titularizare / Examenul pentru obținerea gradului didactic II,  sesiunea 
2022. 
 
 
Vă informăm că în perioada 15 – 29 aprilie 2022 facem înscrieri pentru programul ”Pregătirea 

profesorilor pentru susținerea examenelor/ concursurilor naționale (Def. / Titularizare / Grad II)” – 

Curs avizat  

Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul pe care-l regăsiți la linkul următor: 

https://forms.gle/T3LcL1K7yMWXE6s2A și să achitați, în contul CCD București: 

RO47TREZ70620E335000XXXX Trezoreria – Sector 6,  suma de 80 lei reprezentând taxa de curs. 

Programul de formare va cuprinde următoarele module de curs: 

 Modulul 1: Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activităţii didactice (4h) 

 Modulul 2: Strategii didactice mixte (face – to face și online) utilizate în procesul de 

predareînvăţare-evaluare (8h) 

 Modulul 3: Evaluarea randamentului scolar în concordanţă cu obiectivele curriculare (4h)  

 Total 16 ore  

 

Sesiunile de formare vor fi susținute de către inspectorii de specialitate și profesorii metodiști ISMB 

/ CCD și se vor desfășura online. 

Pentru această sesiune de înscriere grupul țintă vizat este format din: 

 Profesori pentru învățământ preșcolar ( educatori); 

 Profesori pentru învățământ primar (învățători); 

 Profesori de geografie; 

 Profesori de biologie; 

 Profesori de educație fizică și sport. 

În condițiile în care numărul de înscriși pentru o anumită disciplină este mai mare (sau cel 

puțin egal) cu 25 cadre didactice se vor forma grupe pentru acea disciplină. 

Detaliile programului și calendarul vă vor fi anunțate ulterior înscrierii folosind adresa de e-mail a 

celor înscriși. 

Persoana de contact responsabilă de program: 

Prof. Gabriela Şubă / Tel. 021.313.4901 int. 18  / Email: gabriela.suba@ccdbucuresti.org  
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