
 

Ziua Porților Deschise la Casa Corpului Didactic București - 2016 

 

 

În data de 18 noiembrie 2016 Casa Corpului Didactic din București și-a deschis porțile 

pentru toți cei interesați să  cunoască preocupările din domeniul formării continue – domeniul de 

expertiză al angajaților săi. 

    

Ziua a început cu dezbaterea ”Homeschooling-ul - alternativă educaţională sau 

replică/reacţie în opoziţie cu sistemul public de educaţie” 

 

Planul acestei dezbateri a urmărit parcurgerea logică a demersului  şcolar privit din 

perspectiva principiilor homeschooling-ului, în paralel cu cea a raţiunii sistemului public de 

educaţie, cu evidenţierea aspectelor particulare, specifice situaţiei din învăţământul românesc. 

Invitatul dezbaterii – dna profesor Gabriela Osborn, practicantă a homeschooling-ului în Statele 

Unite – a prezentat, cu multe şi utile exemplificări, noţiunea şi contextul legal şi funcţional în 

care se întâmplă fenomenul homeschooling.  

Dezbaterea s-a derulat interactiv, cu opinii, 

întrebări, comentarii şi răspunsuri între toţi participanţii. 

Au fost punctate, apoi, punctele tari şi oportunităţile de 

învăţare din sistemul public de educaţie din România: 

legislaţie, curriculum structurat conform directivelor 

europene, evaluare în acord cu strategiile naţionale 

unitare în domeniu, reglementarea formării resursei 

umane,  în contrast cu slăbiciunile sale şi ameninţările 

care vin din afara lui: relaţia încă deficitară între actorii 

interesaţi în educaţie (îndeosebi relaţia şcoală – familie), 

slaba dezvoltare a spiritului civic şi comunitar, 

deschiderea insuficientă a societăţii 

către alternative educaţionale. 

Dezbaterea a beneficiat de un 

feed-back excelent. Moderatorul 

dezbaterii Olimpia Mateescu, profesor 

doctor, mulţumeşte tuturor 

participanţilor pentru interesul acordat 

temei propuse. 

 

  

 

 

 

 

 



Atelierul ”Bune practici din activitatea de formator”  

 

 

s-a adresat grupului țintă alcătuit din 28 formatori debutanți și aspiranți, organizat de Georgiana 

Bolojan și Isabela Bejenariu, moderator Georgiana Bolojan.  

Invitați au fost formatori cu experiență, colaboratori CCD București care au livrat secvențe de 15 

minute urmate de debreefing de 5 minute: 

1. Gabriela Bărbulescu, psihoterapeut și expert în comunicare și educație nonformală,  profesor 

metodist CCD București, 

2. Eugenia Barbu, președinte Asociația Culturală de  Teatru și Origami Romania - ACTOR, 

actriță la Teatrul Țăndărică, 

colaborator CCD București, 

3. Marian Stas,  Președinte 

Asociația Clubul Liderii  

Mileniului Trei, expert în 

management și leadership 

educațional, colaborator CCD 

București, 

4. Gabriel Vrînceanu, director 

CCD București. 

Coordonatorii secvențelor de 

formare au îmbinat metode de lucru nonformale, comunicare și construire a echipei, origami, 

energizer,  feedback, intercalate cu proiecții din cadrul programului Erasmus plus ”Multiplier 

and intercultural learning & Dialog 2016” derulat în Tabor, Cehia, în perioada 24-31 august 

2016- metode de lucru nonformale, în spații nonformale.  

Întreaga activitate a fost un regal în domeniul formării, atât invitații cât și participanții fiind 

foarte entuziasmați de rezultatul acțiunii. 

 

Atelierul ”Formarea continuă-componentă a dezvoltării personale” s-a adresat profesorilor 

metodiști pentru dezvoltarea resursei umane, responsabililor cu formarea continuă din școli, dar 

și cadrelor didactice interesate. A fost un atelier interactiv, moderat de Gabriela Bărbulescu, care 

a avut ca punct de plecare cadrul legislativ al formării continue. Au fost puse apoi în discuție 

elemente de interes în contextul dat: formare inițială/formare continuă, credite profesionale 

transferabile (CPT)/credite de studii, acumularea de credite profesionale transferabile, 

echivalarea cu CPT a unor forme de organizare a formării continue etc. 

 

De asemenea, în cadrul atelierului au fost prezentate oferta de cursuri a CCD București pentru 

anul școlar 2016-2017, alte activități pe care instituția noastră le organizează și echipa CCD. 


