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02.06.2021: 

ANUNŢ ÎNSCRIERE CURSURI AVIZATE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Casa Corpului Didactic Argeş organizează înscrieri pentru programele de formare continuă: 

"Tabla interactivă - instrument didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare", 

Grupa 2 şi "Integrarea lecţiilor AeL în Google Clasroom sau Microsoft Teams", Grupa 2, 

avizate de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr. 24019/25.01.2021 

Nr. ore: 24 (60% online sincron+40% online asincron) 

Formator: prof.  metodist Baltac Florin, Casa Corpului Didactic Argeş, Piteşti, grad didactic I, 

certificat de formator. 

 

Modalitatea de înscriere:  

Prin completarea formularelor: 

"Tabla interactivă - instrument didactic în procesul de predare-învăţare-evaluare" 

https://docs.google.com/forms/d/12qMWJyFBELkBXzscHAcBKX9i26vcGmMeO4u3DfI26oU/edit?usp

=sharing 

Nr. locuri libere: 23 

"Integrarea lecţiilor AeL în Google Clasroom sau Microsoft Teams" 

https://docs.google.com/forms/d/1nrs_Ea1P9YQHFV5AAVDwLZPW6PlAQBku-c2YQjjjP-

s/edit?usp=sharing 

Nr. locuri libere: 32. Mai multe detalii aici. 

 

şi 

 

depunerea/ transmiterea dosarelor cu documentele de înscriere şi dovada achitării taxei de 

curs la Secretariatul C.C.D. Argeş sau pe adresa de email: inscrierecursuri@ccdarges.ro, 

menţionând la subiect: Inscriere curs "Tabla interactivă - instrument didactic în procesul 

de predare-învăţare-evaluare"/ "Integrarea lecţiilor AeL în Google Clasroom sau 

Microsoft Teams" 

 

Documentele necesare completării dosarului de înscriere:  

Cerere de înscriere (tipizat CCD) 

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizat CCD) 

CI  

Copie diplomă 

Documentele tipizate pot fi descărcate de pe site-ul instituţie, secţiunea Formare continuă 

http://www.ccdarges.ro/formare%20continua.html  

Taxă curs: 100 lei  

(se va achita în contul de Trezorerie al  C.C.D. Argeş: RO77TREZ04620E335000XXXX,   

CUI 11301165, înainte de începerea cursului, de către cursant sau unitate şcolară. 

Grupele se completează în ordinea înscrierii.  

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la: 

Secretariatul CCD Argeş: 0248220520 

Coordonator program formare continuă:  

profesor metodist, Florin BALTAC 

tel/ email: 0725922909/ florin.baltac@ccdarges.ro 
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