
 

     Casa Corpului Didactic Argeș, în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, a 
dezvoltat un amplu proiect de susținere a activității 
de pregătire a cadrelor didactice pentru asigurarea  
continuității procesului de predare-învățare-
evaluare în noul an școlar. 
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15.09.2020 

                             CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ 

                                         FORMARE CONTINUĂ 

 

 

 

21.08.2020 

            Avizarea de către M.E.C (Adresa nr. 5475/DGIP/21.08.2020) a programului de 

formare continuă PLATFORMELE EDUCAȚIONALE-SOLUȚII ALTERNATIVE PENTRU 

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE, 20 

ore, în regim online. 

24.08.2020  

           Selecția experților formatori cu competențe informatice  avansate și constituirea 
Grupului de lucru (prof. Vorovenci Daniel- I.S.J. Argeș, prof. Manolescu Daniela- I.S.J. 
Argeș, prof. Constantinescu Cristina- C.N. Zinca Golescu Pitești, prof. Oneci Iulia- Școala 
Gimnazială Ion Minulescu Pitești, prof. Cristea Marin- CN I.C. Brătianu Pitești  și prof. 
Mazilescu Georgian- CN. Vlaicu Vodă Curtea de Argeș). 
Grupul de lucru este coordonat de directorul CCD Argeș, dl. prof. Florin GARDIN, împreună 
cu profesorii metodiști. 

01.09.2020  

           Prep meeting  cu experții formatori din Grupul de lucru în vederea dezbaterii și 

elaborării strategiei de livrare a  programului de formare continuă PLATFORMELE 

EDUCAȚIONALE-SOLUȚII ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂȚII 

PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE. 

 



 

 
 

 

 

01 septembrie – 13 septembrie 2020 

 

     PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE 
PENTRU PROVOCĂRILE NOULUI AN ȘCOLAR, 
2020-2021, PRIN CURSURI DE FORMARE DIN 
OFERTA C.C.D. ARGEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Până la finele lunii septembrie a.c., persoanele resursă vor realiza instruiri la nivelul unităților de 

proveniență, astfel încât toate cadrele didactice din județul Argeș să beneficieze de suport, asistență, 

consultanță acolo unde își desfășoară activitatea.  

     Totodata ținem să le mulțumim tuturor celor care și-au asumat acest rol extrem de important! 

        În perioada 01 septembrie – 13 

septembrie 2020, 191 de cadre didactice cu 

competențe informatice de nivel 

mediu/avansat, desemnate de unitățile de 

învățământ din județul Argeș au urmat 

programul de formare:  

 

PLATFORMELE EDUCAȚIONALE-SOLUȚII 

ALTERNATIVE PENTRU ASIGURAREA 

CONTINUITĂȚII PROCESULUI DE 

PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE,  

din oferta C.C.D. Argeș.   

         Acest curs urmărește dezvoltarea 

competențelor digitale și a abilităților de 

utilizare eficientă platformelor educaționale, 

a instrumentelor Google, a instrumentelor 

de evaluare online, în scopul asigurării 

continuității procesului de predare-învățare-

evaluare, inclusiv în sistem blended 

learning și online. 

    Cadrele didactice absolvente ale acestui 

curs, au semnat angajamente cu CCD 

Argeș, devenind persoane resursă la nivelul 

unității de învățământ din care fac parte. 

 



 

 

 

 

 

 

      Fără a ne propune idealuri mărețe, avem convingerea, că anul școlar 2020-2021, nu ne va 

mai surprinde ca și corp profesoral, indiferent de scenariul în care ne vom desfășura activitatea. 

      Oferta C.C.D. Argeș va fi adaptată contextului actual și va răspunde, cu siguranță, nevoilor 

de formare ale cadrelor didactice din județul Argeș.  

       Vom asigura accesul la programele de formare tuturor cadrelor didactice interesate de 

perfecționarea continuă, dar și formatorilor interesați de dezvoltarea profesională și de 

îmbunătățirea procesului didactic. 

 

Echipa Casei Corpului Didactic Argeș 

    


