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Echipa
Casei Corpului Didactic a Municipiului București
Vă urează,
la început de an școlar,
reușite în tot ceea ce vă propuneți!
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Deviza CCD București

Prin tradiţie, pentru viitor.
Prin profesionalizare,
pentru rezultate.

Viziunea Casei Corpului Didactic București
„Dacă doi oameni au câte un măr
pe care îl schimbă între ei,
atunci ei vor avea tot câte un măr.
Dacă fiecare dintre cei doi
are câte o idee şi fac schimb de idei,
atunci cei doi vor avea mai apoi,
fiecare, câte două idei.”
(George Bernard Shaw)

CCD București
1. Centru de formare şi de resurse orientat spre:
- expertiză
- motivaţie
- creativitate

2. Centru de iniţiere şi de organizare a activităţilor
ştiinţifice, metodice şi culturale
3. Centru de consiliere în cariera didactică
Începe acolo unde ești.
Folosește-te de ceea ce ai.
Fă tot ce poți.
Arthur Ashe

ACTIVITATEA CCD BUCUREȘTI

01

PROGRAME DE
FORMARE ACREDITATE

04

INFORMARE,
CONSULTANȚĂ

02
PROGRAME DE
FORMARE AVIZATE

05

PROIECTE
PARTENERIATE

03
ACTIVITĂȚI METODICE-

ȘTIINȚIFICECULTURALE

06

EDITURA
ATELIER DIDACTIC

www.ccd-bucuresti.org

OFERTA DE PROGRAME
Oferta de programe de formare continuă avizate este depusă anual
spre avizare la ME, urmând a fi comunicată spre unitățile de
învățământ imediat după primirea avizului.
Oferta de programe acreditate/avizate se poate actualiza funcție
de solicitările din rețeaua de unități de învățământ/oportunități la
nivelul sistemului / parteneriatelor CCD cu alți furnizori de formare.

Elearning
Școala online

Programe de formare continuă
acreditate /avizate în sistem
blended learning sau online– pe
platforma CCD, care se va
completa cu noi cursuri
Ateliere online

GRUP ȚINTĂ
PRINCIPAL

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
PERSONAL DIDACTIC FUNCTII DE
CONDUCERE / ÎNDRUMARE / CONTROL
PERSONAL NEDIDACTIC

SECUNDAR
ELEVI - PĂRINȚI - COMUNITATE

Finanțarea participării la formarea continuă

Cheltuielile cu formarea profesională se pot acoperi din:
►

►

►
►

Bugetul de formare, alocat anual de MEN, pe ținte strategice, în special
pentru grupuri țintă debutanți, evaluatori examene naționale, metodiști
ISMB
Bugetul unității de învățământ de la capitolul 20 – Bunuri și servicii –
conform HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev.
Identificarea altor surse de finanțare de către CCD
Prin autofinanțare din partea celui care dorește participarea la formare.

ATESTATE PROGRAME ACREDITATE
●
●
●

Pe site-ul www.ccd-bucuresti.org se află lista tuturor atestatelor emise până în
prezent.
Responsabilii cu formarea vor identifica din lista de pe site persoanele angajate în
unitate care trebuie să-și ridice personal atestatele de la sediul CCD.
Responsabilul cu formarea are obligativitatea verificării situației participării la
programe de formare, constituirii bazelor de date ale unității privind formarea, iar
angajații au obligația de a completa dosarul personal cu copie a atestatului de formare
emis.

Activități în parteneriat CCDB-ISMB
Vizite ale profesorilor metodiști cu rol de monitorizare și consiliere
conform Procedurilor interne ale CCDB, în baza Graficului de inspecție
elaborat de ISMB
● Participare director, profesori metodiști CCD la Consfături, ședințe cu
inspectori, directori, responsabili cu formarea continuă din școli, alte
grupuri țintă
●

Elaborarea de studii și chestionare, a analizei de formare
● Formarea de grupuri de lucru pe diferite tematici
●

●

Organizarea / monitorizarea în parteneriat a unor activități metodice
(cercuri pedagogice) - științifice – culturale

●

Activități de instruire a comisiilor specifice de la nivelul ISMB (examene și
concursuri)

Activități în parteneriat cu unitățile de învățământ

Activități metodice, științifice și culturale
Procedura operațională privind activitățile
metodice-științifice-culturale în parteneriat
cu unitățile de învățământ se află
pe site-ul instituției (secțiunea proiecte și parteneriate).

Echivalarea cu credite profesionale
transferabile a activităţilor de formare
continuă conform OM 5967/2020

•

Accesaţi site-ul
www.ccdbucuresti.org, secţiunea
credite transferabile.

•

Activităţile care decurg din prevederile
metodologiei aprobate prin om
5967/2020 se derulează în perioada
1 septembrie 2021-15 ianuarie 2022

Echivalarea cu credite profesionale transferabile a activităţilor de formare continuă
conform OM 5967/2020

Art. 6: Se echivalează cu 90 de credite profesionale transferabile următoarele forme
de organizare a formării continue:
a) obţinerea, în
intervalul respectiv, a
gradului didactic II
sau a gradului
didactic I;

b) absolvirea de către
personalul didactic
din învăţământul
preuniversitar, în
intervalul respectiv, a
studiilor universitare
de master în domeniul
de specialitate sau în
domeniul Ştiinţe ale
educaţiei;

c) absolvirea, în
intervalul respectiv, a
studiilor universitare de
doctorat în domeniul
de specialitate sau în
domeniul Stiinţele
educaţiei;

d) absolvirea, în
intervalul respectiv, a
unui program de
conversie profesională a
cadrelor didactice în
învăţământul
preuniversitar;
e) obţinerea, în intervalul
respectiv, a unei alte
specializări, care atestă
obţinerea de
competenţe de predare
a unei alte discipline, în
învăţământul
preuniversitar.

Echivalarea cu credite profesionale transferabile a activităţilor
de formare continuă conform OM 5967/2020

ART. 7
(1)Se

echivalează cu un număr variind între 30 şi 60 de credite profesionale transferabile,
potrivit standardelor de formare continuă, absolvirea în intervalul de 5 ani şcolari de
activitate didactică la catedră a unui program de studii postuniversitare într-un
domeniu diferit de domeniul de specialitate, în domeniul de specialitate sau în
domeniul Ştiinţe ale educaţiei.
Pentru personalul didactic care a finalizat programe speciale, casa corpului didactic
poate acorda până la 15 credite profesionale transferabile, prin recunoaştere şi
echivalare, potrivit unei proceduri specifice aprobate de Ministerul Educaţiei, şi
eliberează adeverinţe care certifică numărul de credite acordate.

(2)

Profesori debutanți
Perfecționare
● Biblioteca CCD vine în sprijinul dumneavoastră cu
lucrări de specialitate.
● Profesorii metodiști vă oferă consultanță și
consiliere.
● De asemenea, în cadrul acțiunilor comune CCDB ISMB derulăm programe de formare/instruire pentru
acest profesorii debutanți (Profesor la debut,
Program de pregătire pentru examenele de
definitivat/gradul II/titularizare).

PROIECTE ÎN DERULARE
●

POCU

Național
CRED (Curriculum Relevant Educație
Deschisă pentru toți)
ID 118327
● Cu finanțare europeană
MYS (Me and Your Stories) 604616-EPP-1-2018-1-ATEPPKA3-IPI-SOC-IN,
Erasmus+ project (2019-2022)
Key Action 3, Social Inclusion and Common Values, Support for Policy Reforms

PROIECTE ÎN DERULARE
● CRED-Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți

Important! În această perioadă se desfășoară selecția
cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în
vederea participării la programul de formare continuă,
CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial.
120 de ore (format blended-learning), 30 CPT

Biblioteca
Compartimentul centru de documentare și
informare/biblioteca din cadrul Casei Corpului
Didactic București are următoarele atribuții:
a) activitatea de informare și documentare pentru
personalul din învățământul preuniversitar;
b) gestionarea fondului de carte și a resurselor
educaționale;
c) organizarea de activități metodice destinate
bibliotecarilor/responsabililor
centrelor
de
documentare și informare;
d) organizarea de expoziții permanente de carte,
manuale, prezentări și lansări de carte/lucrări de
specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu
scriitori, artiști, oameni de știință;
e) organizarea de activități cultural-artistice și de loisir;
f) îndrumare pentru bibliotecarii din unitățile școlare.

Biblioteca
CCD
București
oferă
următoarele servicii utilizatorilor săi
activi (cadre didactice și personal
auxiliar cu contract de muncă valid,
înscriși la Biblioteca CCD, în baza
adeverinței de la unitatea școlară):
● împrumut de cărți la domiciliu
● împrumut online de cărți în format
electronic
● informații
necesare
perfecționării
continue
● realizarea de bibliografii la cerere
● multiplicarea
contra
cost
a
materialelor disponibile

Editura

Editura Atelier Didactic
a
Casei
Corpului
Didactic
a
Municipiului Bucureşti a fost înfiinţată
în anul 2003 cu scopul editării unor
lucrări cu caracter didactic şi ştiinţific
necesare
desfăşurării
procesului
instructiv-educativ şi a altor lucrări
importante cu valoare teoretică şi
practică. Editura respectă legislaţia
română şi internaţională în vigoare cu
privire la dreptul de autor, drepturile
conexe şi la proprietatea intelectuală
în ansamblu, precum şi orice acte
normative şi/ sau legislative privind
domeniul său de activitate.

Servicii
• Editare de cărţi cu ISBN
(lucrări de autor, lucrări ale
conferinţelor, simpozioanelor,
teze de doctorat, lucrări de
gradul I etc.)
• Editare de reviste școlare cu
ISSN
Editura acordă coduri ISBN și
ISSN pentru variantele tipărit
sau electronic (CD-ROM), în
baza contractului de editare
dintre autor și editură.
Informații complete
pe site-ul CCD București.

Revista online
Revista publică articole cu teme diverse din domeniul educației.
Articolele se pot trimite pe adresa

atelier.didactic@ccdbucuresti.org
Detalii despre regulile de tehnoredactare și arhiva revistei, se pot
accesa pe site-ul CCD București.

▪ Aveți propuneri?
Sunteți formatori?
Doriți să vă sprijinim în inițiative ce vizează
unul dintre domeniile de activitate ale CCD?

Nu ezitați să ne contactați!
ccdbuc@gmail.com

Legătura cu CCDB
SITE WWW.CCD-BUCURESTI.ORG
ADRESE OFICIALE ALE CCD TRANSMISE CĂTRE ISMB / UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

SEDIUL CCD
SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 315 A
TELEFON 021-3134901
FAX 021-3134927
EMAIL: ccdbuc@gmail.com
FACEBOOK INSTITUȚIONAL
https://www.facebook.com/profile.php?id=126793071146490&ref=br_rs
FACEBOOK BIBLIOTECA CCD: Ccdbucuresti biblioteca

Mijloace de transport spre CCD:
metrou- stația Petrache Poenaru
(fostă Semănătoarea) /
Grozăvești
Autobuze: 601, 105
Tramvaie: 1,11,35,41

Vă mulțumim
pentru că sunteți alături
de echipa CCD București!

Viitorul nostru este în mâinile
celor pe care îi educăm!

