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CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ
FORMARE CONTINUĂ
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.

12.10.2020
Avizarea CALENDARULUI ACTIVITĂȚILOR METODICO-ȘTIINȚIFICE
ȘI CULTURALE, pentru anul școlar 2020-2021
08.12.2020
C.C.D. Argeș a primit avizul CSA7903/DGIP/ CSA-8/8/08.12.2020, privind
reorganizarea cursurilor în sistem on-line, în conformitate cu O.M.E.C nr. 5767/15.10.2020.
Au fost avizate următoarele cursuri:
1. STRATEGII ŞI METODE DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR TIC ÎN
EDUCAŢIE furnizat de CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ și acreditat cu OM
NR. 3997/10.05.2019 categoria II, (103 ore), 25 credite profesionale transferabile.
2. METODE ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAȚIE CENTRATE PE NEVOILE
ELEVILOR furnizat de CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ și acreditat cu OM
NR. 3161/13.02.2019 categoria II, (62 ore), 15 credite profesionale transferabile.
3. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ - DIMENSIUNI, PROVOCĂRI, SOLUȚII PENTRU O
ȘCOALA A DIVERSITĂȚII furnizat de CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ și
acreditat cu OM NR. 3161/13.02.2019 categoria II, (62 ore), 15 credite profesionale
transferabile.
4. ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ȘI
CONCURSURI NAȚIONALE furnizat de CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEŞ și
acreditat cu OM NR. 3997/14.05.2019 categoria II, (123 ore), 30 credite profesionale
transferabile.

ACTIVITĂȚI ÎN PARTENERIAT
WEBINARII EDUCAȚIONALE
–Lector univ. dr. Oana MOȘOIU
•
•
•

Starea de bine a elevilor și profesorilor în
contextul școlii online (18.11.2020)
(Re)proiectarea activităților de învățare pentru
adaptarea la mediul online (25.11.2020)
Proiectarea evaluării și utilizarea platformelor
pentru evaluarea online; evaluarea formativă, o
evaluare în sprijinul învățări (02.12.2020)

15 noiembrie 2020 – 15 ianuarie 2021
În perioada 15 noiembrie 2020- 15 ianuarie 2021, și-au
desfășurat activitatea comisiile de echivalare în credite
profesionale transferabile, în baza Ordinului Ministerului Educației
și Cercetării Nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020 pentru
aprobarea Metodologiei privind
sistemul
de
acumulare,
recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile.

Rezultatele activității comisilor de echivalare privind sistemul de acumulare, recunoaștere
și echivalare a creditelor profesionale transferabile, din care au făcut parte profesorii metodiști ai Casei
Corpului Didactic Argeș, directorii unitățiilor de învățământ și responsabilii cu perfecționarea din școli
sunt următoarele:

Nr.
crt.

Număr unități care
au solicitat
echivalarea

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL

11
18
25
30
33
117

Numărul de unități
care nu au
contactat la termen
profesorul
metodist
3
1
0
0
0
4

Număr cadre
didactice care au
solicitat
echivalarea
30
69
110
126
168
503

Numărul cadrelor didactice cu
rezultatul evaluarii dosarului de
echivalare
ADMIS
RESPINS
14
44
59
79
101
297

16
25
51
47
67
206

RAPORT- DIAGNOZĂ
privind evaluarea procesului de formare continuă a
cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare în
sistem online, realizat la nivelul
CASEI CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ

01.09.2020 – 30.12.2020
S-a realizat formarea/instruirea cadrelor didactice cu privire la utilizarea
platformei/domeniului/aplicației specifice unității de învățământ, într-un
număr de 163 de unități de învățământ din totalul de 216 unități cu
personalitate juridică existente în județul Argeș, totalizând un număr de
5393 cadre didactice instruite din 5782 cadre didactice raportate.
La nivelul C.C.D Argeș, în perioada de referință s-au derulat următoarele programe avizate M.E.C:
2.1. Platformele educaționale-soluții alternative pentru asigurarea continuității procesului de predareînvățare-evaluare, avizat M.E.C, prin adresa Nr. 5473/DGIP/21.08.2020, 20 ore – 18 grupe (478 cadre
didactice formate)
2.2. Tabla interactivă - Instrument didactic de predare-învăţare-evaluare, 24 ore, 1 grupă (25 cadre
didactice formate)
2.3. Aplicații Google în educație, 24 ore, 2 grupe (67 cadre didactice formate)
2.4. Utilizarea tehnicilor și instrumentelor multimedia în educație, 24 ore, 3 grupe (83 cadre didactice
formate)
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 653 persoane

PROIECTE ÎN PARTENERIAT

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Formarea prin programe acreditate organizate și desfășurate în cadrul unor proiecte
sistemice în care ministerul este beneficiar:
Denumire program: CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare de nivel II
- învățământ primar; Nr. OM de acreditare/data: 3997/14.05.2019; Nr. cadre formate: 98
Denumire program: CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II –
învățământ gimnazial; Nr. OM de acreditare/data: 4737/09.08.2019; Nr. cadre formate: 147

Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Argeș a fost
adaptată prezentului, marcat de constrângerile întâlnirilor față în față. Schimbările actuale
au reprezentat o provocare, în demersurile pe care le-am întreprins, privind susținerea
programelor de formare acreditate în mediul online.
Formatorii și profesorii metodiști, implicați în organizarea webinariilor și programelor de
formare online sincron și asincron, au avut ocazia să inițieze o schimbare reală în ceea ce
privește abordarea și practicile tradiționale de învățare.
De asemenea, activitățile prezentate reflectă un interes crescut al cadrelor didactice
pentru dezvoltarea profesională și prin intermediul tehnologiei digitale.

Echipa Casei Corpului Didactic Argeș

