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Lansarea proiectului 
“Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii 

cadrelor didactice în relaţia sindicală” 
 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Federatia 
Sindicatelor din Invatamant “Spiru Haret”, Softwin S.R.L., Casa Corpului Didactic 
Braila, Casa Corpului Didactic Mures, Casa Corpului Didactic a Municipiului 
Bucuresti si Casa Corpului Didactic Timis, anunta lansarea Proiectului “Platforma 
digitala interactiva pentru eficientizarea activitatii cadrelor didactice in relatia 
sindicala”.  

Proiectul “Platforma digitala interactiva pentru eficientizarea activitatii 
cadrelor didactice in relatia sindicala” urmareste modernizarea si diversificarea 
modului de comunicare, negociere si rezolvare a conflictelor in mediul educational, 
prin utilizarea resurselor si serviciilor digitale, care vor contribui la dezvoltarea rutelor 
flexibile de invatare si la asigurarea calitatii procesului si produselor educationale din 
scoala si comunitate, imbunatatind fluxul informational. In cadrul proiectului, care se 
desfasoara pe parcursul a 3 ani, incepand cu luna noiembrie 2010, prin ofertele de 
cursuri moderne si prin platforma digitala interactiva, se va ajunge la cresterea 
capacitatii a 2000 de cadre didactice in utilizarea instrumentelor/serviciilor digitale 
pentru imbunatatirea calitatii procesului de predare-invatare, de la nivelul 
urmatoarelor regiuni: Bucuresti-Ilfov, Centru,  Sud-Est si Vest. Proiectul “Platforma 



 

 

digitala interactiva pentru eficientizarea activitatii cadrelor didactice in relatia 
sindicala” este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Obiectivul proiectului este de a dezvolta competentele personalului didactic 
din sistemul de invatamant, prin utilizarea metodelor interactive de predare-invatare 
si TIC de tipul platformei educationale colaborative de tip digital. 

 
  _______________________________________________________________ 

  Persoana de contact: 
  Victoria NICOLA – Manager de Proiect 
  (Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti), telefon: 0730.472.848 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


