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CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ 
FORMARE CONTINUĂ 

 

 
Viziunea C.C.D. Argeș 

       Casa Corpului Didactic Argeș își propune să devină un centru performant de formare și 

dezvoltare a resurselor umane din învățământul preuniversitar, cunoscut publicului larg, 

respectat, aliniat la standardele naționale și europene, capabil să răspundă și să se adapteze 

nevoilor de formare și dezvoltare identificate. 

 

Misiunea C.C.D. Argeș 

         Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovația și reforma în educație, de a 

asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul 

preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, 

standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și 

strategiile naționale în domeniul educației.  

 

 

La nivelul C.C.D. Argeș, în perioada de referință un număr de 815 cursanți au 

participat la programele de formare continuă acreditate și un număr de 1587 cursanți la 

programele avizate M.E. (adresa 24019/DGIP/25.01.2021), furnizate de Casa Corpului 

Didactic.   

           De asemenea un număr de 775 cadre didactice au fost formate în cadrul proiectului 

"Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED", al cărui beneficiar  este 

Ministerul Educației. 

În cadrul proiectului "Creșterea calității procesului educațional prin implementarea 

de măsuri integrate" au absolvit programul de formare Strategii și metode de utilizare a 

instrumentelor TIC în educație un nr. de 269 cadre didactice /didactic auxiliare. 

 

 

FORMARE 

 
 
 

 

Oferta de programe şi activități de formare continuă 2020-2021, 

avizată de Ministerul Educaţiei cu nr. 24019/25.01.2021, a cuprins un 

număr de 15 program acreditate, respectiv 36 programe avizate. Au fost 

tipărite pliante promoționale cu programele de formare ale Casei 

Corpului Didactic Argeș (300 exemplare). 

 

 



 

Programe de formare CCD Argeș, acreditate de Ministerul Educației 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programe de formare ale altor instituții, acreditate de Ministerul Educației şi derulate prin CCD 

Furnizorul 
programului 
acreditat 

Denumirea programului Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr. 
credite 

Asociația 
Proeuro-
Cons, Slatina 

Managementul organizației școlare  3937/19.04.2019 25 

Leadership și management în organizațiile școlare 4586/09.08.2017 30 

Educație nonformală pentru o școală altfel 3189/07.02.2020 15 

Compasiune și acțiune - program de prevenire a bullying-ului în școală,  3937/19.04.2019  15 

Asociația Life 
Learning 
Education 

Învățarea integrată-Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere. 
Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale   

 15 

 
Programe de formare continuă din oferta de programe a CCD, avizată de Ministerul Educației 

 

Denumirea programului Nr. deciziei de 
acreditare 

Nr. 
credite 

Abilități și competențe privind 
evaluarea la examene și concursuri 
naționale 

3997/14.05.2019, 
categoria 1 

30 

Educația incluzivă - dimensiuni, 
provocări, soluții pentru o școală a 
diversității  

3161/13.02.2019, 
categoria 2 

15 

Metode activ-participative în 
educație centrate pe nevoile 
elevilor 

3161/13.02.2019, 
categoria 2 

15 

Strategii de utilizare a 
instrumentelor TIC în educație 

3997/14.05.2019, 
categoria 2 

25 

Nr. 

crt. 

Tema programului Grup țintă Durata 

programului 

1. Platformele educaționale -soluții alternative pentru 
asigurarea continuității procesului de predare-învățare -
evaluare  

cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

2. Mixt de aplicații pentru predarea online în sprijinul 
profesorilor  

cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

3. Tabla interactivă-instrument didactic în procesul de 
predare-învățare-evaluare 

cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

 
4. 

Managementul integrat al proiectelor europene  personal din învățământul 
preuniversitar 

24 ore 

5. Quitils et ressources pedagogiques en classe de FLE cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

6. Metode, mijloace și strategii de predare a limbii engleze în 
învățământul preșcolar  

cadre didactice din 
învățământul preșcolar 

24 ore 

7. Instrumente Web 2.0 pentru lecții interactive cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

8. Standarde de calitate și inovația în educația pentru 
excelență 

cadre didactice din 
învățământul preuniversitar 

24 ore 

9. Managementul activității de secretariat în unitățile de 
învățământ preuniversitar  

personal didactic auxiliar  24 ore 

10. Utilizarea tehnicilor și mijloacelor multimedia în educație  personal didactic și didactic 
auxiliar  

24 ore 

11. Aplicațiile Google în educație personal didactic și didactic 
auxiliar 

24 ore 

12. Inițiere în realizarea publicațiilor școlare  personal didactic și didactic 
auxiliar 

24 ore 

13. Elemente de pedagogie preșcolară/școlară și elemente de 
psihologie a educației, în vederea susținerii examenului de 
definitivare/concursului de titularizare în învățământul 
preuniversitar 

cadre didactice 
debutante/participante la 
examenul de definitivare în 
învățământ 

24 ore 



 

 

 

 

      

 

 

Denumirea activității  Tipul activității: 
simpozioane, 
sesiuni/schimburi de 
experiență  

Mod de 
desfășurare 
fizic/online 
 

Nr. 
partici- 
panți 

Instruire semestrul I- Echivalare CPT conf. OM. 
5562/2011 

 
Instruire  

 
Google meet 

 
112 

Centrele de documentare și informare în 
contextul pandemiei Covid19- prezentare 
legislație, planificarea activităților CDI  pentru 
anul școlar 2020-2021 

On-line meeting - Sesiune 
de instruire 

Google meet  
18 

 
 

"Starea de bine a elevilor și profesorilor în 
contextul școlii online"- lector univ. dr. Oana 
Moșoiu  

Webinar 1   Google meet   
92 

" (Re)proiectarea activităților de învățare pentru 
adaptarea la mediul online" - lector univ. dr. 
Oana Moșoiu 

Webinar 2   Google meet  
84 

"Proiectarea evaluării și utilizarea platformelor 
pentru evaluarea online; evaluarea formativă, o 
evaluare în sprijinul învățării"- lector univ. dr. 
Oana Moșoiu 

Webinar 2   Google meet   
65 

"Din viața școlii..."  Simpozion județean Google meet 34 

"Calitate și diversitate în educația timpurie" 
 

Simpozion și schimb de 
bune practici 

Google meet 
65 

"Pași spre o nouă educație- educația online" Simpozion județean Google meet 56 

"Școala online - element de inovare a educației" 
Sesiune de comunicări 
științifice și schimb de bune 
practici 

Google meet 
41 

"Abordarea diferenţiată în procesul de 
învăţământ" 

Sesiune de referate şi 
comunicări 

Google meet 
52 

"Calitate și diversitate în educația timpurie" Simpozion județean Google meet 67 

"Jocul - Universul Copilăriei" Simpozion interjudețean Google meet 102 

"Un mediu curat- o viață sănătoasă" Simpozion județean Google meet 88 

"Cartea leac pentru suflet"- ediția a VII a 
Top 10 cărți- ediția a VI a 

On-line meeting- Sesiune 
de comunicări științifice și 
schimb de bune practici 

Google meet 71 

"Bibliotecar pentru o zi"  Concurs județean Google meet 23 

"CDIdei în cărți" Concurs județean Google meet 24 

"Școala, biserica, familia pe timpul pandemiei" Simpozion județean Google meet 76 

 

 

La nivelul Casei Corpului Didactic Argeș s-a avut 

în vedere dezvoltarea parteneriatelor în scopul 

implementării de proiecte educaționale la nivel local, 

regional, național și internațional, care au vizat acțiuni 

metodico-științifice și culturale, precum și scrierea de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă, implicând un 

număr considerabil de cadre didactice și specialiști din 

domeniul educației. 
 

  ACTIVITĂȚI 

EDUCAȚIONALE 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
EVENIMENTE 

Revista CATEDRA  (în format on-line) 

 
 

         
  În revistă se regăsesc articole de 
specialitate, studii de cercetare în domeniul 
educației, diseminarea unor proiecte din școli, 
exemple de bune practici, activităţi nonformale, 
diseminarea unor proiecte europene/proiecte de 
mobilitate Erasmus, resurse educaţionale deschise, 
materiale care expun experiența și realizările 
profesorilor la catedră, materiale originale, 
evenimente didactice.       
 

Lansare de carte 

 

La Biblioteca Casei Corpului Didactic Argeș 
s-a desfășurat Evenimentul de lansare a 
volumului ”Școala, Biserica, Familia în timpul 
pandemiei” organizat în parteneriat cu Școala 
Gimnazială ”Tudor Arghezi” Pitești, Arhiepiscopia 
Argeșului și Muscelului - Parohia Mavrodolu Pitești, 
Liceul Tehnologic Nr.1 Mărăcineni și Asociația 
Meșteșuguri Argeșene. 

Volumul cuprinde lucrări ale profesorilor și 
preoților argeșeni participanți la simpozion și a 
apărut cu binecuvântarea IPS Calinic, 
Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului.  
 

Apariție editorială 2020-2021  

 

Prima apariție editorială 2020-2021 la editura 
C.C.D. Argeș: 

GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA ÎN FORMAREA 
COMUNITĂȚILOR, autor prof. Maria Lazăr 

Tema abordată are importanță teoretică și 
practic-aplicativă întrucât prezintă problematica 
parteneriatului educațional care angajează un efort 
comun grădiniță-familie în educația preșcolarului și 
în procesul formării personalității acestuia, în 
îmbunătățirea stării de bine a copilului în general. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea programului 
 

Parteneri 
 

Forma de finalizare 

Conferința națională "Educația la timpul viitor" 
Universitatea din Pitești- Facultatea de 
Științe ale educației 

Acord de parteneriat 

"Cutia cu zâmbete" Inspectoratul Școlar Județean Argeș Acord de parteneriat 

"Educația online sub umbrela prieteniei" Inspectoratul Școlar Județean Mureș Acord de parteneriat 

"Educație pentru dezvoltare durabilă a 
României" 

Casa Corpului Didactic Alba Acord de parteneriat  

"Programarea roboților virtuali" Casa Corpului Didactic Dâmbovița Acord de parteneriat 

„CDIdei în cărți” Casa Corpului Didactic Sibiu Acord de parteneriat  

"Învățarea integrată- pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații 
practice pentru dirigenție și discipline 
opționale" 

Asociația Life-Learning Education Acord de parteneriat 

 

NEWSLETTER  (în format on-line) 

 

Pentru informarea 
personalului didactic din 
județul Argeș din perspectiva 
activităților realizate s-a 
inițiat și creat  newsletter-ul -  
publicație serială, cu apariție 
online, ediție  trimestrială, 
identificată cu ISSN 2784 – 
2940 ISSN – L 2784-2940. 

 

Supliment al revistei Catedra  
”Pași spre o nouă educație – educația online” 

 
 

 Supliment al revistei Catedra 
„Cartea leac penru suflet” 

 

 

PARTENERIATE 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș  
         Partener: Casa Corpului Didactic Argeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE  
CU FINANAȚARE 

EUROPEANĂ  
ÎN PARTENERIAT 

 

Casa Corpului Didactic Argeș, a organizat în 
cadrul proiectului ”CRED-Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți” cod SMIS 
2014+:118327 validarea bunelor practici pentru 
Concursul ”Creatori de educație”.  

 

Atelierele CRED 

 

 
 

În cadrul proiectului "CRED-
Curriculum relevant, educaţie deschisă 
pentru toţi", activitatea A4.3.  a fost 
organizat workshop -ul Bune practici în 
educație.  

Lectorii acestui  workshop au fost: 
conf. univ. dr. Tudor Loredana şi conf. univ. 
dr. Stăiculescu Camelia. 

RE-Activ - „Reducerea abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la 
nevoile specifice ale copiilor” - POCU/74/6/18/106957 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"CRESTEREA CALITATII PROCESULUI EDUCATIONAL PRIN IMPLEMENTAREA DE MASURI INTEGRATE" 
POCU/74/6/18/106406 

 

Casa Corpului Didactic Argeș a organizat servicii de formare pentru un număr 269 
persoane – personal didactic / personal de sprijin din grupul tintă, forma de organizare 
online/online meeting, domeniul tematic: “Competențe TIC/digitale”, cu accent pe competențele 
digitale în interacțiunea didactică, competențele de utilizare si gestionare a aplicațiilor Google si 
competențele de utilizare a resurselor TIC, finalizat cu un nr. de 25 credite profesionale 
transferabile.  

18-25 martie 2021, la Hotelul Ramada din Pitești, în cadrul Subactivităților A8.1 și 
A8.2 au fost organizare 4 workshop-uri/ seminarii unde au fost dezbătute teme de interes 
pentru comunitate referitoare la educaţie, la implicarea comunităţii locale în susţinerea 
şcolilor, măsuri de reducere a abandonului școlar și implicarea părinților în procesul 
educațional. 
 

 16 aprilie 2021, a avut loc Conferința finală a proiectului RE-Activ „Reducerea 

abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile specifice 

ale copiilor” 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce ne propunem pentru anul școlar 2021-2022? 

 

• Eficientizarea fluxului de comunicare cu personalul didactic și în mod 
prioritar cu responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ 
argeșene; 

• Diversificarea alternativelor educaționale în formarea continuă; 

• Dezvoltarea capacității de inovare și atragere de resurse; 

• Dezvoltarea parteneriatului C.C.D. Argeș - comunitate şi cu alte C.C.D-uri din 
ţară;  

• Stimularea participării la activități de formare continuă a personalului din 
mediul rural; 

• Includerea în oferta de formare a C.C.D. Argeș pentru anul școlar 2021-2022 
a priorităților Ministerului Educației în domeniul formării continue/ 
perfecționării, în mod special a utilizării tehnologiei informației în procesul 
de predare-învățare-evaluare;  

• Vor continua demersurile de concepere și propunere spre acreditare a unor 
programe de formare online, pe teme derivate din problematica reformei 
curriculare sau corespunzătoare nevoilor de formare identificate în unitățile 
de învățământ, prin aplicarea de chestionare, focus-grupuri organizate face 
to face sau online, etc.; 

• Utilizarea bazei de date cu responsabilii privind perfecționarea din unitățile 
școlare ale județului în vederea prezentării în mod direct sau online a Ofertei 
de formare pentru 2021-2022, și astfel creșterea gradul de participare a 
cursanților la programele de formare continuă livrate de formatorii CCD 
Argeș; 

• Dezvoltarea consilierii în domeniul formării continue a personalului din 
teritoriu, sprijinirea acestora în realizarea planurilor individuale de 
dezvoltare profesională/ personale/ în cariera didactică; 

• Utilizarea optimă a resurselor existente în vederea creșterii calității 
activității din instituție, a activității de formare în mod special. 
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