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Plan operațional 

octombrie 2020 

Nr crt Activitate Descriere 

1 Programe de formare 
continuă 
 
Informații utile site 
CCD București 

 

Derulate în perioada 28.09-12.10.2020: 
1 Clasa online și școala de acasă (2 grupe) 
2 Aplicații online utile pentru dezvoltarea competențelor 
civice (1 grupă) 
3 Platforme educaționale și instrumente de evaluare 
online (1 grupă) 
4 Metode SOIL, aplicații practice pe platforme online (1 
grupă) 

În derulare: 
1 Managementul comunicării școală-familie (2 grupe) 
2 Management și leadership (3 grupe) 
3 Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a 
copiilor (2 grupe) 
4 Managementul incluziunii școlare (1 grupă) 
5 CRED-învățământ primar (3 grupe) 
6 CRED-învățământ gimnazial (17 grupe) 

Care încep în 27 octombrie 2020: 
1.Platforme educaționale și instrumente de evaluare online 
2.Metode SOIL, aplicații practice în platforme online 
3.Strategii pentru dezvoltarea autonomiei în învățare a 
elevilor în mediul online 
4.Valorificarea inteligențelor multiple în educația digitală 
5.Instrumente digitale pentru activitatea online cu 
preșcolarii 
6.Profesorul eficient de la sala de clasă la clasa virtuală 
7.Utilizarea instrumentelor vizuale în mediul online 
8.Dicție și mișcare scenică pentru dezvoltarea personală a 
copiilor 
9.Resurse educaționale digitale în CDI/biblioteca școlară 
10. Programul de formare a candidaților la concursurile și 
examenele naționale ale cadrelor didactice din 
învățământului preuniversitar (definitivat/titularizare/grad 
II). 
11.Instrumente utile pentru proiectarea inspecției școlare 

http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/formare-continua
http://www.ccd-bucuresti.org/index.php/ro/formare-continua
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2 Program de instruire 
online Antrenament 
digital cu CCD 
București 
Calendarul 
activităților  
 

5 octombrie 2020 (13-15.30)- Conferință online Utilizarea 
resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 
educațional  
Sesiunea în plen: identificarea tipurilor de resurse digitale 
și a modalităților de utilizare a acestora; 
Ateliere pe nivel de studiu: crearea unor activități de 
învățare cu integrare de resurse digitale, atât pentru 
susținerea orei în format față-în-față, cât și în format 
online; împărtășirea și valorizarea unor exemple de bună 
practică din activitatea profesorilor. 

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 reușite 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 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=ccdbucuresti.org_k5jhao1h9agq1s6gmujicof00s@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Bucharest
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=ccdbucuresti.org_k5jhao1h9agq1s6gmujicof00s@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Bucharest
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In cadrul webinarului se vor împărtăși bune practici și 
experiențe online reușite la limbi moderne. 

3 Program de consiliere 
online pentru 
personal didactic de 
predare și personal 
didactic auxiliar 

40 de ore de consiliere online/săptămână în domeniul 
formării continue asigurat de profesorii metodiști 
Program zilnic 8-16 
Înscrieri 
 

 
Director, 

prof. Georgeta Bolojan 
 
 

https://forms.gle/Fg375wqWtHtboLk18

