
 

MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  A  MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 
 

Splaiul Independenţei  Nr. 315A Sector 6 București, România 
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Nr. 1296/16.11.2021 
Către:  

Unitățile de învățământ din sectoarele 1-6 
În atenția:   
 Directorilor unităților de învățământ 

Personalului didactic de predare 
Personalului didactic auxiliar 
 
 

 Vă invităm joi, 18 noiembrie 2021, respectiv vineri, 19 noiembrie 2021, la activitățile organizate cu ocazia Zilelor Porților Deschise la CCDB. 
 

Nr crt Denumire program formare Grup țintă Data/Interval orar Coordonatori Înscriere 

1.  Introducere în folosirea filmului ca instrument educațional 
(un atelier susținut de Ioana Brăilescu, Asociația Bloc Zero; teme abordate: 

organizarea unei proiecții de film la clasă; organizarea unei dezbateri 
despre subiecte de interes social sau civic pornind de la un film; 

implementarea activităților alternative de educație incluse în broșurile 
educaționale care însoțesc filmele propuse spre vizionare)  

personal didactic de 
predare din învățământul 

gimnazial și liceal 
 
 

18 noiembrie 2021 
(10-12) 

Teodora Păun-
Huang 

Ionica Chițescu 

Formular de 
înscriere 

2.  Proiecte provocare - proiecte de succes  
(bune practici în proiecte implementate de CCDB, ISMB și unități de 

învățământ din municipiul București) 

personal didactic 
 

18 noiembrie 2021 
(11-13) 

Gabriela Șubă 
Iliana 

Dumitrescu 

Formular de 
înscriere 

3.  Educație interculturală cu ACTOR 
(activități cu miez intercultural-prezentări interactive, dialog în limbi străine 
și jocuri, susținute de Eugenia BARBU, președinte A.C.T.O.R., alături de 

cinci voluntari din Franța, Spania, Italia și Austria) 

personal didactic 
 
 
 

18 noiembrie 2021 
(15-16) 

Silvia  Borțeanu Formular de 
înscriere 

4.  Lansare proiect ”Adoptă un profesor debutant”  
-un proiect în parteneriat CCDB-ISMB- 

(invităm în proiect profesori cu experiență care aleg să contribuie la 
dezvoltarea profesională a unui coleg aflat la început de carieră și profesori 

începători, aflați în primii trei ani de activitate, care caută răspunsurile 
potrivite la întrebări legate de activitatea didactică) 

personal didactic de 
predare din învățământul 

preuniversitar 
 
 

18 noiembrie 2021 
(16-17) 

Gabriela 
Bărbulescu 

Formular de 
înscriere 

5.  Lansare proiect ”Vânătoare de lectură în biblioteci” 
-un proiect în parteneriat CCDB-Biblioteca Metropolitană București- 

(invităm în proiect profesori, bibliotecari, profesori documentariști care să 
se implice în activități de promovare a lecturii cu sprijinul bibliotecilor 

școlare și a bibliotecilor din comunitate) 

personal didactic de 
predare și didactic auxiliar 
din învățământul primar, 

gimnazial și liceal 

19 noiembrie 2021 
(12-13) 

 

Laura Rudeanu Formular de 
înscriere 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
https://forms.gle/AUryxcYf2a73jhL47
https://forms.gle/AUryxcYf2a73jhL47
https://forms.gle/duEYHi8vsMVVc9HF8
https://forms.gle/duEYHi8vsMVVc9HF8
https://actorromania.ro/
https://forms.gle/HSPVsNkzuKftxpLy6
https://forms.gle/HSPVsNkzuKftxpLy6
https://forms.gle/iyN7yj94wL2ktj7w7
https://forms.gle/iyN7yj94wL2ktj7w7
https://forms.gle/SfNtP6ynm5V9N5Z28
https://forms.gle/SfNtP6ynm5V9N5Z28
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Director CCD București, 
prof. NICOLETA BRICIU 

 

6.  RED - Provocări didactice 
(un atelier despre provocările realizării și utilizării resurselor educaționale 

deschise, susținut de Laura Gunesch, expert curriculum consiliere-
integrare RED ) 

personal didactic  
 
 
 

19 noiembrie 2021 
(12.30-13.30) 

 

Ioana Cosma 
Iuliana Stana 

Formular de 
înscriere 

7.  Predarea entuziastă.  
Arta actorului transpusă didactic pentru profesori 

(un atelier susținut de prof. univ. dr. Crenguța Oprea, Universitatea din 
București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației) 

personal didactic 
 
 

19 noiembrie 2021 
(13-14) 

 
 

Gabriela 
Bărbulescu 

Formular de 
înscriere 

8.  Să descoperim pigmenții naturali  
la Muzeul de Artă Populară Nicolae Minovici! 

(un atelier susținut de Andreia Petcu, de la Muzeul Hărților din București; 
pornind de la caracteristicile obiectelor de patrimoniu, vă propunem o serie 
activități integrate care au fost dezvoltate în cadrul proiectului STIMescu la 

Muzeu și care contribuie la dobândirea de cunoștințe și deprinderi 
elementare matematice, cunoașterea și înțelegerea lumii; vom prezenta 
experimente care pot fi realizate de copiii din ciclul primar și preșcolar.) 

personal didactic de 
predare din învățământul 

preșcolar și primar 
 
 
 
 

19 noiembrie 2021 
(13.30-14.30) 

 
 
 
 
 

Silvia Borțeanu Formular de 
înscriere 

9.  Resurse de educație muzeală pentru profesori  
(un atelier susținut de Iulia Iordan, Asociația Da’De Ce,  în care vor fi 

prezentate kituri educaționale ce pot fi folosite la clasă de către învățători, 
în cadrul orelor de Istorie sau Educație civică; aceste kituri conțin planuri 

de lecție, fișe de patrimoniu propunând jocuri și activități, precum și fișe de 
obiect care spun în mod interactiv povestea unor obiecte unice din 

colecțiile Muzeului Severeanu, a Muzeului Vârstelor și a Palatului Suțu.) 

personal didactic de 
predare din învățământul 

primar 
 
 

19 noiembrie 2021 
(15-16) 

 
 
 
 

Nela Burcea Formular de 
înscriere 

10.  Educație pentru umanitate 
Interviu cu conf. univ. dr. Georgeta Pânișoară, Universitatea din București, 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

personal didactic 
 

19 noiembrie 2021 
(15-16) 

 

Gabriela 
Bărbulescu 

Live pe pagina 
de Facebook 

CCDB 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
https://forms.gle/7fHmUUcTUcxn6ofKA
https://forms.gle/7fHmUUcTUcxn6ofKA
https://forms.gle/Lr7WW5aE8Jqq6S616
https://forms.gle/Lr7WW5aE8Jqq6S616
https://forms.gle/HqwTFZjSAku5fDce7
https://forms.gle/HqwTFZjSAku5fDce7
https://asociatiadadece.ro/planuri-de-lectii/
https://forms.gle/9qPcAV7R1ywm1QE69
https://forms.gle/9qPcAV7R1ywm1QE69

