Drag prieten al Casei Corpului Didactic Bucureşti,

Considerăm o datorie de onoare ca în acest final de an să îţi
mulţumim pentru faptul că ne-ai fost alături în activităţile,
parteneriatele şi iniţiativele pe care le-am derulat împreună.
Anul 2015 reprezintă un an în care echipa CCD-Bucureşti
a încercat şi – sperăm – a reuşit să deschidă larg porţile Casei,
fie ele reale, fie prin mediul virtual.
Astfel, te-am invitat să faci parte din grupul celor pentru
care educaţia reprezintă o prioritate.
În

acest

sens

am

pus

laolaltă

peocupările

noastre

şi

aştepările tale pentru a identifica şi oferi programe de formare şi
oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală care să
permită fiecăruia dintre noi ca la clasă, în faţa elevilor, sau în
multitudinea

activităţilor

specifice,

să

ne

dovedim

profesionalismul.
Toate acestea au fost posibile pentru că ai avut încredere în
noi.
Şi această încredere ne-a impulsionat să căutăm parteneri
care să ne sprijine în realizarea obiectivelor instituţionale, deci
se cuvine să adresăm mulţumiri ţie, drag coleg, participant la
activitățile

noastre,

și

partenerilor

noștri::

Unităţile

de

învăţământ din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al
Municipiului
Cercetării

Bucureşti,

Ştiinţifice,

Ministerul

Guvernul

Educaţiei

României

–

Naţionale

şi

Departamentul

pentru Relaţii Interculturale, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Primăria CapitaleiCentrul de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru
Copii

şi

Tineret

Bucureşti,

Primăriile

de

sector,

Fundaţia

Reninco, Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, Consiliul Municipal
al Elevilor, SC EMAFIL SERVICES SRL-D, A.C.T.O.R.- Asociaţia
Culturală pentru Teatru şi Origami din România,

A.G.G.R-

Asociația Ghidelor și Ghizilor din România, Euraxess, Institutul
Francez,
Scientix,

Universitatea
Asociaţia

din

Bucureşti,

PROEURO-CONS,

Facultatea
Biblioteca

de

Fizică,

Institutului

Goethe- Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, Asociaţia
Bibliotecarilor din România, Biblioteca Centrală Universitară
„Carol I”, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Corala „Nicolae
Oancea”, Filialele CCD, Centrele de Documentare şi Informare şi
Bibliotecile

din

unităţile

Bucureşti,

Asociaţia

de

învăţământ

Interculturală

din

Timişoara,

municipiul
Institutul

Cervantes, Tribuna Învăţământului.
Ne apropiem de sfârşitul unui alt an din viaţa noastră, an
care nu înseamnă doar ceva vechime în plus, ci şi o nouă
acumulare de experiențe, de emoţii şi împliniri trăite împreună.
Sperăm că v-am fost alături şi că, împreună, am reuşit să
facem parcursul acesta mai ușor, mai frumos şi mai interesant,
îmbogățindu-ne spiritual şi profesional.
Acum, la moment de bilanţ, echipa CCD-Bucureşti
urează tuturor sărbători fericite, să fiţi sănătoşi şi răbdători şi să
aveți multe împliniri în noul an! Continuăm împreună!

La Mulți Ani!

Echipa CCD-Bucureşti

