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CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ
FORMARE CONTINUĂ
Casa Corpului Didactic Argeș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Argeș continuă activitățile de susținere și pregătire a cadrelor
didactice pentru dezvoltarea competențelor profesionale și evoluția în
carieră.

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR METODICO-ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURALE AL
C.C.D. ARGEȘ, 2020-2021
17.02.2021 Casa Corpului Didactic Argeș în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit ”Căsuța Poveștilor” Pitești
a deschis seria evenimentelor educaționale cuprinse în Calendarul activităților metodico-științifice și culturale, 20202021 prin Simpozionul județean Calitate și diversitate în educația timpurie, ediția I.
25.02.2021 S-a desfășurat Simpozionul concurs județean Pași spre o nouă educație - educația online, ediția I, cuprins
în Calendarul activităților metodico-științifice și culturale al C.C.D. Argeș, 2020-2021. Simpozionul a fost inițiat și
organizat de G.P.P. ”Aripi Deschise” Pitești (prof. Irina Olteanu – director, prof. Ana Nodea și prof. Mariana Mustață)
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeș și alte unități de învățământ preuniversitar din județul Argeș.
16.03.2021 S-a desfășurat Simpozionul județean Școala, biserica și familia în timpul pandemiei, ediția I, înscris în
Calendarul activităților metodico-științifice și culturale al C.C.D Argeș, 2020-2021. Evenimentul inițiat de Vasilica
Marcu, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” Pitești în parteneriat cu Casa Corpului
Didactic Argeș, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului - Parohia Mavrodolu, Liceul Tehnologic nr.1 Mărăcineni și
Asociația Meșteșuguri Argeșene s-a bucurat de prezența în sincron a 40 de participanți.
29.03.2021 Școala Gimnazială „Gabriel Marinescu” Tigveni în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeș, a organizat
sesiunea de referate și comunicări cu tema: Abordarea diferenţiată în procesul de învăţământ, activitate înscrisă în
Calendarul activităților metodico-științifice și culturale al C.C.D Argeș, 2020-2021.
6.04.2021 S-a desfășurat online Simpozionul interjudețean Jocul – universul copilăriei, ediția I, cuprins în Calendarul
activităților metodico-științifice și culturale al C.C.D. Argeș, 2020-2021. Simpozionul a fost inițiat și organizat de către
G.P.P. ”Sfântul Nicolae” Câmpulung (director, prof. Ani Georgiana Odoroagă) și Școala Gimnazială ”Oprea Iorgulescu”
Câmpulung (director, prof. Veronica Oprei) în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeș, Colegiul Național ”Dinicu
Golescu” Câmpulung (director, prof. Dan Octavian Dumitrașcu), Școala Gimnazială Nr.88 București (director, prof.
Sanda Nae - Andreescu), Școala Gimnaziala Nr.2 Videle Teleorman (director, prof. Monica Iorga).

NOUTĂȚI

CRED – SELECŢIE GRUP ŢINTĂ
Casa Corpului Didactic Argeş organizează selecţie
grup ţintă - cadre didactice din învăţământul
gimnazial pentru a participa la cursurile de formare
continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie
deschisă pentru toţi”.

Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se realizează pe baza următoarelor criterii de selecţie:
a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat şi particular acreditate, nivel gimnazial;
b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puţin definitivarea în
învăţământ;
c. Personal cu funcţii de conducere, cadru didactic din învăţământul primar/gimnazial, care a
detinut funcţii de conducere în ultimii doi ani şcolari:
directori şi directori adjuncţi din unităţi de învăţământ
membri ai Consiliului de Administraţie,
inspectori şcolari generali/generali adjuncţi/inspectori şcolari de specialitate
personal didactic cu experienţă managerială specifică în domeniul educaţiei
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unităţile de învăţământ de nivel gimnazial

EVENIMENTE
În data de 31.03.2021, în sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Argeș, a
fost lansat primul număr al Revistei Catedra, ediție nouă online. Aceasta beneficiază de
o machetare nouă, un design modern, o schimbare de formă și de fond.
Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă și s-a bucurat de prezența
conducerii Inspectoratului Școlar Județean Argeș și a inspectorilor școlari de
specialitate, alături de echipa C.C.D. Argeș.
Noul concept al revistei poate fi accesat și răsfoit pe site-ul Casei Corpului
Didactic Argeș, la secțiunea Revista CATEDRA http://www.ccdarges.ro/catedra.html

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

Activitatea A.8.
Activităţi/campanii de conştientizare şi atragere a comunităţii locale în
vederea facilitării accesului la educaţie şi prevenirea/reducerea părăsirii timpurii
a şcolii.
În perioada 18-25 martie 2021, la Hotelul Ramada din Pitești, în cadrul
Subactivităților A8.1 și A8.2 au fost organizare 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.
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Argeș
Partener: Casa Corpului Didactic Argeș
Școlile din județul Argeș implicate în proiectul RE-Activ sunt: Școala
Gimnazială „Tudor Arghezi” Pitești, Școala Gimnazială „Tudor Mușatescu” Pitești,
Școala Gimnazială „Iosif Catrinescu” Dragoslavele, Școala Gimnazială Nr.1 Valea
Mare Pravăț, Școala Gimnazială „Prof. Univ Dr. Ion Stoia” Căldăraru, Școala
Gimnazială „Petre Badea” Negrași, Școala Gimnazială Davidești și Școala
Gimnazială „Liviu Rebreanu” Mioveni.

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
Martie 2021

Programe avizate M.E.C. desfășurate în luna martie 2021:
1.Metode, mijloace și strategii de predare a limbii engleze online în învățământul preșcolar:
1 grupă
2.Standardele de calitate și inovația în educația pentru excelență: 1 grupă
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 75
Programe acreditate M.E.C.:
1. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale: 2 grupe
2. Strategii și metode de utilizare a instrumentelor TIC în educație: 4 grupe
3. 3. Educația incluzivă - Dimensiuni, provocări, soluții pentru o școală a diversității: 2 grupe
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 210

Formarea prin programe acreditate organizate și desfășurate în cadrul unor proiecte
sistemice în care ministerul este beneficiar:
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 210
PROIECTE
ÎN PARTENERIAT
MINISTERUL
EDUCAȚIEI
1. CRED
- Curriculum CU
relevant,
educație
deschisă pentru toți/ Formare de nivel I învățământ primar: 3 grupe
2. CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți/ Formare nivel II –
învățământ gimnazial: 3 grupe
Total cadre didactice formate în seria curentă: 130
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

31.03.2021, finalizarea unui curs nou, ”Metode, mijloace și strategii de predare a
limbii engleze în învățământul preșcolar”, avizat de M.E.C. în baza Adresei DGÎP/DFC nr.
24019/25.01.2021, 24 ore, online, formator: Maria LAZĂR.

Revista Catedra

Noul concept al Revistei Catedra a apărut din dorința de a facilita accesul la
informaţie pentru un număr cât mai mare de profesori, iar spațiul virtual este în acest
moment unul accesibil. Ne dorim să fim punctul de interferență al dascălilor argeșeni,
oferind posibilitatea profesorilor să se exprime în scris, să ofere colegilor din
preuniversitar experiențe calitative.

Activități metodicoștiințifice

Sesiunile de comunicări/simpozioanele, organizate sub cupola proiectelor propuse de
școli, au adus laolaltă profesori din învățământul preuniversitar care și-au împărtășit
propriile experiențe din activitatea față-n față sau online, metode alternative de predare
sau dificultățile pe care le-au întâlnit în clasa virtuală.

Formarea
continuă

Formatorii programelor de formare continuă organizate online au pus accent asupra
conexiunii cu profesorii, modului în care aceștia învață și participă la cursuri, activităților
de învățare în echipe de lucru. S-a creat povestea sesiunilor de formare astfel încât
participarea să fie marcată de dorința autentică de a afla lucruri noi, de a participa la
webinarii activ. Creează-motivează-învăță a fost triada care a animat activitățile de
formare și care a influențat atitudinea cursanților.

Echipa Casei Corpului Didactic Argeș

