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VIZIUNEA 

Casa Corpului Didactic Argeş îşi propune să devină un centru performant de formare şi 

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

respectat, aliniat la standardele naţionale şi europene, capabil să răspundă şi să se 

adapteze nevoilor de formare şi dezvoltare identificate. 

 

MISIUNEA 

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a 

asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din 

învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea 

didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate 

cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. 

 

ȚINTE STRATEGICE 

 
T1: Dezvoltarea sistemelor de formare continuă oferite personalului din învăţământul 

preuniversitar şi creşterea reactivităţii instituţionale la schimbare, printr-o ofertă de formare 

realistă, riguros întocmită, adaptată la nevoile cadrelor didactice; 

T2: Optimizarea şi promovarea imaginii instituţiei la nivel local, naţional şi internaţional 

astfel încât să răspundă exigenţelor unui centru performant de formare şi dezvoltare a 

resurselor umane din învăţământul preuniversitar; 

T3: Identificarea de resurse extrabugetare prin programe cu finanțare externă și cooptarea 

de parteneri în vederea dezvoltării bazei materiale și a capitalului uman din CCD Argeș, 

precum și din rândul beneficiarilor externi; 

T4: Diversificarea permanentă şi realistă a Ofertei de programe de formare continuă, în 

concordanţă cu  rezultatele analizei de nevoi şi prevederile legislaţiei în vigoare; 

T5:  Monitorizarea şi evaluarea impactului programelor de formare continuă derulate 

asupra calităţii actului educaţional din învăţământul preuniversitar. 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ 
FORMARE CONTINUĂ 

 

Site - http://www.ccdarges.ro/formare%20continua.html 
❖ Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Argeş 

2021-2022 
❖ Analiza de nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 

 

http://www.ccdarges.ro/formare%20continua.html
http://www.ccdarges.ro/divers/an%20scolar%202021-2022/Formare%20continua/Analiza%20de%20nevoi%20de%20formare%20continua%202021-2022.pdf


 

 

 

 

 

  

 
 

FORMARE 

 
 
 

 
 

RAPORT- DIAGNOZĂ 

privind procesul de formare continuă a cadrelor didactice 

pentru predare-învățare-evaluare în sistem on-line,  

realizat la nivelul CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ 

septembrie-noiembrie 2021 

 

• Formarea prin programe acreditate:  

 

1. Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație, acreditat prin 

OMEN 3997/14.05.2019, cu aprobare CSA nr. 7903/DGIP/CSA-8/8/8.12.2020, furnizat de 

CCD Argeș, 4 grupe (140 cadre didactice și didactic auxiliare) 

2. Managementul comunicării în clasa de elevi, acreditat prin O.M.E. 4618/11.08.2021, 

furnizat de CCD Argeș, 4 grupe (110 cadre didactice) 

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

acreditat prin OMEN 3161/13.02.2019, cu aprobare CSA nr. 7903/DGIP/CSA-

8/8/8.12.2020, 2 grupe (70 cadre didactice) 

4. Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor, acreditat prin 

OMEN 3161/13.02.2019 cu aprobare CSA nr. 7903/DGIP/CSA-8/8/8.12.2020, 2 grupe (70 

cadre didactice) 

5. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, 

acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, furnizat de CCD Argeș, 2 grupă  (70 cadre 

didactice) 

• Formarea prin programe acreditate de Organizația Salvați Copiii, organizate 

și desfășurate de către C.C.D. Argeș:  

 

1.Ora de Net – Folosirea utilă, creativă și sigură a internetului, acreditat prin OMEC Nr 

3189/07.02.2020, 1 grupă (28 cadre didactice) 

 

• Formarea prin programe avizate: 
 

1. Tabla Interactivă – Instrument didactic in procesul de predare-învățare-evaluare, 

avizat M.E.C. prin adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, furnizat de CCD Argeș, 1 grupă 

(27 cadre didactice și didactic auxiliare) 

2. Integrarea noilor tehnologii interactive în activitatea didactică, avizat M.E.C. prin 

adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, furnizat de CCD Argeș, 1 grupă (20 cadre didactice ) 

3. Metode mijloace și strategii de predare on-line în învățământul preșcolar, avizat 

M.E.C. prin adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, furnizat de CCD Argeș, 1 grupă (20 

cadre didactice ) 

4. Particularități privind aplicarea principiilor contabile la instituțiile de învățământ 

avizat M.E.C. prin adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, furnizat de CCD Argeș, 2 grupe 

(40 cursanți) 

5. Standardele de calitate și inovația în educația pentru excelență, avizat M.E.C. prin 

adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, furnizat de CCD Argeș, 1 grupă (30 cadre 

didactice și didactic auxiliare) 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Proiectul educațional și de voluntariat „COLȚUL DE LECTURĂ” își propune, prin activitățile ce 

urmează a fi derulate, să realizeze mini-biblioteci, denumite colț de lectură, în școlile care au elevi 

proveniți din medii dezavantajate social și/sau în care învață copii cu cerințe educaționale speciale. 

 

Domeniul: Educație/ Cetăţenie democratică - acţiuni de voluntariat 

Perioada de derulare a proiectului: noiembrie 2021 – iunie 2022 

Anul şcolar: 2021 – 2022 

Instituţia coordonatoare: CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ 

Parteneri CCD Argeș: unități școlare din județul Argeș/ cadre didactice înscrise în proiect 

 

Scopul proiectului: 

        Stimularea interesului elevilor pentru lectură şi îmbogăţirea fondului de carte din bibliotecile 

școlare prin acțiuni de donație de carte, în școli din județul Argeș 

 

Obiective:  

❖ Crearea de mini-biblioteci denumite colț de lectură în unitățile școlare selectate în cadrul 

proiectului; 

❖ Îmbogăţirea fondului de carte în școlile care au elevi/preșcolari proveniți din medii dezavantajate 

social/copii cu cerințe educaționale speciale. 

❖ Stimularea interesului elevilor/preșcolarilor pentru lectură; 

❖ Sensibilizarea comunității școlare privind importanța cărții în viața copiilor; 

❖ Popularizarea şi valorificarea unor strategii pentru îndrumarea şi optimizarea lecturii în rândul 

elevilor; 

❖ Evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi formarea 

personalităţii copiilor. 

 

 

  ACTIVITĂȚI 

EDUCAȚIONALE 

   

EVENIMENTE 

 

 

    Evenimentul s-a desfășurat on-line. Ne-au onorat cu 

prezența și  invitați de peste hotare: prof. univ. dr. Boba Adrian 

- preot al Bisericii Albe, Parohia Vârșeț, Voivodina, Serbia, 

preot Bojan Alexandrovici, care a reprezentat Românii din 

Valea Timocului, director adjunct - Furdui Elena, de la 

Gimnaziul nr. 7, Chișinău, prof. Cojocaru Violeta - Școala 

Generală Sinăuți, Ucraina, prof. Paladi Simona - Gimnaziul 

Vișegrad, localitatea Calfa.  

    O contribuție deosebită în organizarea acestui eveniment a 

avut-o doamna profesoară Dorobanțu-Dinu Roxana de la 

Școala Gimnazială I.C. Lăzărescu Țițești Argeș.  

 

Educație interculturală pentru profesori 
(workshop) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt Unitatea de învățământ Denumirea proiectului/activității metodico-științifice 

1. Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de 

Pretutindeni, Institutul pentru Cercetӑri, 

Politici și Evaluare în Educație  

Proiect educațional transnațional Dezvoltarea profesionalӑ a 

cadrelor didactice prin voluntariat, educație, cercetӑri 

interculturale în spațiul transnațional / Professional 

development of teachers through volunteer, education and 

trasnational research activities in transnational area (icpee.ro) 

2. Școala Gimnazială Sfânta Muceniță Filoteea 

Pitești 

Din viața școlii - simpozion/ Pe urmele didacticii - concurs 

3. Școala Gimnazială Marin Preda Pitești Minihandbal - sănătate, curaj și prietenie - proiect educațional 

de voluntariat  

4. Institutul Intercultural Timișoara  Parteneriat pentru sprijinirea profesorilor care predau Educație 

pentru cetățenie democratică 

5. Școala Gimnazială I. C. Lăzărescu, 

Țițești, Gimnaziul nr. 7, Municipiul 

Chișinău 

Oameni, locuri, fapte – parteneriat privind promovarea valorilor 

educative și cultural artistice  

6. Palatul Copiilor Pitești  Protocol de parteneriat - Ziua internațională a toleranței 

7. Colegiul Național Zinca Golescu Pitești , 

Școala Gimnazială Nicolae Iorga Pitești,  

Liceul de Arte Dinu Lipatti Pitești,  

Școala Gimnazială Vintilă Brătianu 

Ștefănești, Liceul Tehnologic Construcții 

de Mașini Mioveni, Școala Gimnazială 

Mircea Eliade Pitești, Școala Gimnazială 

Nicolae Bălcescu Pitești, Liceul 

Tehnologic Dimitrie Dima Pitești, Liceul 

Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni 

Proiect educațional – parteneriat județean  

Este timpul poveștilor - Copii pentru copii în lumea cărților 

 

Realizarea de podcasturi sau înregistrări video cu poveștile/cărțile 

selectate citite de către copii/ adolescenți  

 

Simpozion dedicat zilei de 23 aprilie – Ziua Internațională a 

Cărții și a Bibliotecarului. 

 

 

 

 

 

PARTENERIATE 

 
 
 

 

 

Parteneriate încheiate în perioada septembrie – noiembrie 2021 
 

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR AL PROFESORILOR ŞI DASCӐLILOR DE 

PRETUTINDENI : 

PROFESORII ŞI REIMAGINAREA VIITORULUI ÎN PANDEMIE ŞI POST-PANDEMIE  

 

        Simpozionul Internațional Interdisciplinar al Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni APDP s-a desfӑșurat cu 

prezențӑ fizicӑ la PAPHOS (CIPRU)  sau virtual  pe platforma Zoom/ Gmeet în perioada 3-6 noiembrie 2021 sub egida 

Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de  Pretutindeni- Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație în colaborare 

cu diferite instituții de învӑțӑmânt preuniversitar și universitar din țarӑ și strӑinӑtate (Casa Corpului Didactic Neamț, Casa 

Corpului Didactic Arad, Casa Corpului Didactic Argeș, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din  Ucraina, Cernӑuți, 

Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena, Grecia, 

Consiliul Mondial Român) prin derularea ca o primӑ activitate în cadrul proiectului educațional trasnațional CREDEM ÎN 

VOLUNTARIAT, EDUCAŢIE, CERCETARE ŞI INTERCULTURALITATE (icpee.ro), răspunzând nevoii de colaborare a 

tuturor cadrelor didactice prin realizarea unui schimb de informație în implementarea standardelor de calitate, de generalizare a 

bunelor practici ca urmare a modificării stilului de desfășurare a activităților didactice în contextul învățământului actual și a 

predӑrii în diversitate. 

                                            
                                                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE-PROF" 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  

Programul Operational Capital Uman 2014-2020 
   

  

 

 

 

  

PROIECTE  
CU FINANȚARE 

EUROPEANĂ  
ÎN PARTENERIAT 

 

Casa Corpului Didactic Argeș este partener în cadrul proiectului ”CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327.  
 

CCD Argeș  organizează și furnizează Programul de formare acreditat, Curriculum 

relevant, educație deschisă pentru toți, OM de acreditare nr. 3997/14.05.2019, în cadrul 

proiectului CRED.   

Număr grupe: 5 - personal didactic de predare din învățământul gimnazial 

Grupa I – Disciplina Educație fizică (24 cadre didactice) - 04.10-25.11.2021  

Grupa II – Disciplina  Limba engleză (18 cadre didactice) - 04.10-24.11.2021 

Grupa III – Disciplina Limba franceză (22 cadre didactice) - 04.10-25.11.2021  

Grupa IV – Disciplina Limba română (20 cadre didactice) – 02.10-26.11.2021 

Grupa V – Disciplina Religie  (21 cadre didactice) – 01.10-25.11.2021 
 

CCD Argeș  a organizat o nouă sesiune de selecție pentru cadrele didactice din învățământul 

gimnazial, în vederea participării la cursurile de formare continuă "CRED- Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți”, începând cu ianuarie 2022. 

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul 

necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice 

- PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.  

Casa Corpului Didactic Argeș participă la acest proiect alături de CCD Prahova care este 

partener – P14.  
 

La nivelul județului Argeș, la cele două programe de formare PROF I și PROF II, au fost 

selectate cadre didactice după cum urmează: 

PROF I - Mentorat de carieră didactică - au fost admise 44 de cadre didactice. 

PROF II -  Mentorat de practică pedagogică - au fost admise 70 de cadre didactice. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIV REDACȚIONAL: 

 
 

Director, prof. Corina Georgeta POSTELNICESCU 
Profesori metodiști: 
   Maria-Magdalena ANGHEL 
   Floarea BÂRLOGEANU 
   Georgeta Mihaela CRIVAC 
Informatician, Valentina ANDRONE 
Bibliotecar, Mirela ȘUFARIU 
 

 

 

 

    


