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Către: Unitățile de învățământ din sectoarele 1-6 
În atenția: Personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar 
 
 

Casa Corpului Didactic a Municipiului București derulează, în anul școlar 2020-2021, proiectul de 
ateliere online Antrenament digital cu CCD București. Vă invităm de două ori pe săptămână la întâlniri cu și 
despre profesori, în care să dezbatem teme de interes și să deslușim noi taine ale platformelor 
educaționale și ale instrumentelor online. Ne dorim să rămânem conectați în comunitatea de învățare a 
profesorilor pe care am creat-o de-a lungul maratonului de ateliere online din anul școlar trecut. 
Calendarul lunii octombrie: 
9 octombrie 2020 (17-18.30)- Utilizarea LearningApps pentru o predare incluzivă  

Atelierul se adresează cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial. In cadrul acestui 
atelier se va prezenta Platforma Learningapps ca strategie pentru o predare interactivă şi  
personalizată, adaptată la nevoile fiecărui elev. 

12 octombrie 2020 (16-17)- Elaborarea materialelor online 
Webinarul va avea ca temă exemple de bune practici în utilizarea platformelor utile in 
elaborarea materialelor audi-video. 

13 octombrie 2020 (18-19.30)- Cafeneaua educațională-dezvoltare personală pentru profesori 
În prima cafenea din sezonul de toamnă stăm de povești, să aflăm cum se intersectează 
povestea personală cu aspecte din viața profesională. 

19 octombrie 2020 (13-14)-Definitivat 2021  
Webinarul se adresează profesorilor care vor susține examenul de definitivat în anul acesta școlar. 
Vor fi discuții și clarificări legate de susținerea examenului și de participarea la programul de 
formare dedicat pregătirii susținerii acestui examen. 

23 octombrie 2020 (9.30-10.30)-Experiențe online la disciplinele Socio-Umane 
In cadrul webinarului se vor împărtăși bune practici și experiențe online reusite la disciplinele 
Socio-Umane. 

28 octombrie 2020 (18-19)-Interviu la CCDB 
Aducem specialiști din diferite domenii ale educației ca să dezbatem teme de interes ale 
momentului. 

29 octombrie 2020 (14-15)-Experiențe online la Limbi Moderne 
In cadrul webinarului se vor împărtăși bune practici și experiențe online reusite la limbi 
moderne. 

  
Pentru înscrieri, accesați formularul fiecărui atelier din calendarul activităților, aflat pe site-ul CCD 

București.  

 
Director, 

Georgeta BOLOJAN 
 

                                                                               

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=ccdbucuresti.org_k5jhao1h9agq1s6gmujicof00s@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Bucharest

