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                                                  Nr. 216/25.02.2021 

CĂTRE: Unitățile de învățământ din sectoarele 1-6 

ÎN ATENȚIA: Personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar 

 

  Vă informăm că a fost avizată oferta de programe de formare continuă pentru anul 2021, 

conform tabelului de mai jos. 

Pe site-ul CCD București găsiți informații despre fiecare program de formare și formularele de 

înscriere. Grupele se completează în ordinea înscrierii, iar calendarul desfășurării fiecărui curs se transmite de 

către coordonator după constituirea grupei. 

 
BLENDED LEARNING 

Nr. 
crt. 

Numele programului de formare Public ţintă Nr. 
ore 

Coordonator 

1 Inițiere în foi de calcul în online  

Personal didactic de predare și 
personalul didactic auxiliar din 
învățământul preuniversitar 

24 
 
 

Iuliana Stana 
 
 

2 
Utilizarea instrumentelor vizuale în 
mediul online  

Personal didactic de predare și 
personal didactic auxiliar din 
învățământul preuniversitar 

24 Iuliana Stana 

3 Sănătos de mic  

Personal didactic  de predare din 
învățământul preșcolar 

30 
Silvia 
Borțeanu  

4 
Reflecție și implicare în construirea 
comunității de învățare  

Personal didactic  de predare din 
învățământul preșcolar 

24 Silvia Borțeanu 

5 
Instrumente digitale pentru activitatea 
online cu preșcolarii  

Personal didactic de predare din 
învățământul preșcolar 

24 Silvia Borțeanu 

6 
Strategii pentru dezvoltarea 
autonomiei în învățare a elevilor în 
mediul online  

Personal didactic de predare din 
învățământul primar, gimnazial și 
liceal 

24 
Gabriela 
Bărbulescu 

7 Instrumente utile în proiectarea 
inspecției școlare  

Inspectori școlari, metodiști ISMB 16 
Gabriela 
Bărbulescu 

8 
Adaptarea activităților online la stilul 
de învățare al școlarilor mici  

Personal didactic din învățământul 
primar 

24 Silvia Borțeanu 

9 

Programul de formare 
a candidaților la concursurile și 
examenele naționale ale cadrelor 
didactice din învățământul 
preuniversitar (Definitivat/ Grad 
didactic II/ Titularizare/Suplinire)  

Personal didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar 

16 
Gabriela Şubă 
Iliana 
Dumitrescu 

10 Strategii de prevenire a bullyingului  

Personal didactic de predare din 
învăţământul preuniversitar 

24 
Gabriela 
Bărbulescu 

11 

Cunoașterea profilului psihologic al 
adolescentului, premiză pentru 
asigurarea eficienței activității 
didactice  

Personal didactic de predare din 
învăţământul liceal 

24 
Gabriela 
Bărbulescu 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_identitate_IFCO_IS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_UIVMO_IS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_UIVMO_IS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_Borteanu_Silvia_SM_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_Borteanu_Silvia_RICCI_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_Borteanu_Silvia_RICCI_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_IDAOP_SB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_IDAOP_SB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_SDAIEMO_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_SDAIEMO_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_SDAIEMO_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_IUPIS_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_IUPIS_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_identitate_AAOLSDIASM_SB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_identitate_AAOLSDIASM_SB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_PFCCEN_GS.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_identitate_BULLYING_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/fisa_identitate_Adolescenti_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/fisa_identitate_Adolescenti_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/fisa_identitate_Adolescenti_GB.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/fisa_identitate_Adolescenti_GB.pdf
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12 
Utilizarea calculatorului în activitatea 
personalului didactic auxiliar  

Personal didactic auxiliar 24 
Laura Rudeanu 
Marilena Huiu 

13 
Inițiere în domeniul biblioteconomiei. 
Organizarea şi funcționarea 
bibliotecilor şcolare  

Personal didactic, didactic auxiliar, 
persoane din afara sistemului 
preuniversitar care posedă cel puțin 
diplomă de bacalaureat 

35 
Marilena Huiu 
Laura Rudeanu 

14 
Managementul activității de secretariat 
în unitățile școlare  

Personal didactic auxiliar 24 
Laura Rudeanu 
Marilena Huiu 

15 Arhivarea documentelor școlare  

Cadre didactice din învățământul 
preuniversitar și personalul didactic 
auxiliar  

24 
Laura Rudeanu 
Marilena Huiu 

16 
Limba engleza pentru implementarea 
proiectelor internationale  

Personal didactic din învățământul 
preuniversitar 

24 
Adina Mariana 
Tatu  

17 
Abordarea integrată a copiilor cu 
Cerințe Educaționale Speciale  

Personal didactic din învățământul 
preuniversitar 

24 
Adina Mariana 
Tatu  

18 
Învățăm participarea! 
 

Personal didactic din învățământul 
preuniversitar 

24 
Adina Mariana 
Tatu  

19 
Profesorul efficient, de la sala de clasă 
șa clasa virtuală 

Personal didactic din învățământul 
preuniversitar 

24 
Adina Mariana 
Tatu  

20 
Resurse educaționale digitale în CDI/ 
biblioteca școlară  

Personal didactic de predare și 
personalul didactic auxiliar din 
învățământul preuniversitar 

24 
Laura Rudeanu 
Marilena Huiu 

21 
Valorificarea Teoriei Inteligențelor 
Multiple în Educația Digitală  

Personal didactic de predare si 
didactic auxiliar din învățământul 
preuniversitar 

24 Chițescu Ionica 

22 
Aplicații  online utile în dezvoltarea 
competențelor civice  

Personal didactic de predare din 
învățământul preuniversitar 

32 Gabriela Șubă 

 
ONLINE 

Nr. 
crt. 

Numele programului de formare 
Public ţintă 

Nr. 
ore 

Coordonator 

1 
Provocări și soluții în educația 
digitală  

Personal didactic din învățământul 
gimnazial și liceal 

15 
Gabriela 
Bărbulescu 

2 
Dicție și mișcare scenică pentru 
dezvoltarea personală a copiilor  

Personal didactic de predare din 
învățământul preșcolar și primar 

15 Silvia Borțeanu  

3 Instrumente web 2.0.  
Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar 

32 Ioana Cosma 

4 Portofoliul electronic 
Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar și personalul didactic 
auxiliar 

32 Ioana Cosma 

 

 

Director, 

prof. Nicoleta BRICIU 

                     

 

http://www.ccd-bucuresti.org/
mailto:ccdbuc@gmail.com
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU_UCAP_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU_UCAP_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20BIBLIO_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20MAS_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU%20MAS_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_RUDEANU-HUIU_ARHIVARE_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE_LEN_PROIECTE_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE_LEN_PROIECTE_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE%20_AICCES_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE%20_AICCES_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE_PARTICIPAREA_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE_Profeso_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/2021feb25avizate/Fisa_IDENTITATE_Profeso_AT.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_REDCDIBS_LR.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_REDCDIBS_LR.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_VIMED_IC.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/2020-2021/Fisa_identitate_VIMED_IC.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/4.%20FISA%20IDENTITATE%20CURS%20AOUDCC%20CCDB%202020%20G%C8%982%20PLATA.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/4.%20FISA%20IDENTITATE%20CURS%20AOUDCC%20CCDB%202020%20G%C8%982%20PLATA.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/7.%20FISA%20IDENTITATE%20CURS%20PSED%20CCDB%202020%20GB2%20PLATA.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/7.%20FISA%20IDENTITATE%20CURS%20PSED%20CCDB%202020%20GB2%20PLATA.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_BORTEANU_SILVIA_DMSDPC_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/CCDB_BORTEANU_SILVIA_DMSDPC_2019.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/SITE_OL_COSMA%20IOANA_2019_WEB%202.0.pdf
http://ccd-bucuresti.org/images/PDF/Cursuri/Avizate/2019-2020/SITE_OL_COSMA%20IOANA_2019_PE.pdf

