NEWSLETTER
Nr.4/2021

C.C.D. ARGEȘ
ISSN 2784 – 2940
ISSN – L 2784-2940

• RAPORT
DIAGNOZĂ privind
evaluarea
procesului de
formare
continuă
• EVENIMENTE
• ACTIVITĂȚI
METODICOȘTIINȚIFICE
• LANSĂRI DE
CARTE
• CONCURSURI
• PROIECTE
• NOUTĂȚI

NEWSLETTER 4/2021

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGEȘ
FORMARE CONTINUĂ

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
MAI-IUNIE 2021

La nivelul C.C.D Argeș, în perioada de referință s-au derulat următoarele programe acreditate de M.E.C.
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; Număr grupe: 10 grupe (personal
didactic: 269 - au finalizat programul de formare continuă și personal didactic: 70 - sunt în formare)
2. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria I/2020-2021/Grupa
8, acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019 (25 cadre didactice înscrise; 1 cadru didactic în situație de
abandon)
3. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria I/2020-2021/Grupa
10, acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, 1 grupă (27 cadre didactice)
4. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria II/2021-Grupa 1
acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, 1 grupă (35 cadre didactice)
5. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria II/2021-Grupa 2
acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, 1 grupă (35 cadre didactice)
6. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria II/2021-Grupa 3
acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, 1 grupă (35 cadre didactice)
7. Abilități și competențe privind evaluarea la examene și concursuri naționale, seria II/2021-Grupa 4
acreditat prin O.M.E.N. Nr. 3997/14.05.2019, 1 grupă (35 cadre didactice)
Număr grupe: 6 grupe (personal didactic: 24 - au finalizat programul de formare continuă și personal didactic:
165 - sunt în formare)
8. Metode activ-participative în educație centrate pe nevoile elevilor, Activitate de formare reorganizată
conform OMEC nr. 5767/15.10.2020 și Aviz CSA nr. 7903/DGÎP/CSA-8/8/08.12.2020, reorganizat,
conform Aviz CSA nr. 7903/DGÎP/CSA-8/8/08.12.2020: online meeting: 34 h: online: 28, 1 grupă (35 cadre
didactice)
9. Educația incluzivă-dimensiuni, provocări, solții pentru o școală a diversității, acreditat prin OMEN
3161/13.02.2019, cu aprobare CSA nr. 7903/DGIP/CSA-8/8/8.12.2020, 1 grupă (35 cadre didactice)
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 598

•
•

Formarea prin programe avizate, organizate și desfășurate de
către CCD
La nivelul C.C.D Argeș, în perioada de referință s-au derulat
următoarele programe avizate M.E.C.:
1. Elemente de pedagogie preșcolară/școlară și elemente de psihologie a
educației,
în
vederea
susținerii
examanului
de
definitivare/concursului
de
titularizare
în
învățământul
preuniversitar,
avizat
M.E.C,
prin
adresa
Nr.
24019/DGIP/25.01.2021, 24 ore, 1 grupă (22 cadre didactice înscrise; 2
cadre didactice în situație de abandon)
2. Metode, mijloace și strategii de predare a limbii engleze în
învățământul preșcolar, avizat M.E.C, prin adresa Nr.
24019/DGIP/25.01.2021, 24 ore, 1 grupă (27 cadre didactice)
3. Managementul integrat al proiectelor europene avizat M.E.C. prin
adresa DGÎP/DFC 24019/25.01.2021, 1 grupă (34 cadre didactice)
Total cadre didactice formate prin C.C.D. Argeș: 83

EVENIMENTE

269 de cadre didactice din județul Argeș au fost formate prin CCD Argeș în cadrul
proiectului Creșterea calității procesului educațional prin implementarea de măsuri
integrate, POCU/74/6/18/106406

17.04.2021 - a avut loc Conferința finală a proiectului RE-Activ - Reducerea
abandonului școlar printr-un set de activități educaționale adaptate la nevoile
specifice ale copiilor POCU/74/6/18/106957. Aceasta s-a desfășurat în mediul on-line
cu participarea tuturor experților din cadrul proiectului.
În urma discuțiilor purtate și a analizei rezultatelor s-a concluzionat că proiectul
a avut un real succes. Urmează o perioadă de acțiuni pentru asigurarea sustenabilității
proiectului.

21.04.2021 - Casa Corpului Didactic Argeș a
organizat în format on-line întâlnirea metodică a
bibliotecarilor școlari.
În acest cadru plin de inițiative și idei creative au
avut loc și două activități:
➢ ”Ziua Mondială a cărții și a dreptului de
autor”, organizată de UNESCO în scopul
promovării lecturii, publicării și a drepturilor
de autor
➢ ”Ziua Bibliotecarului din România”

În cadrul întâlnirii
metodice
au
fost
prezentate:
✓
Sesiunea
de
comunicări
științifice ”Cartea- leac
pentru suflet” ediția aVII-a, organizată în
parteneriat
cu
Școala
”Alexandru
Davila” Pitești.
✓
Proiectul
educațional
”Top-10
Cele mai citite cărți”,
ediția a-VI-a, realizat în
parteneriat cu Colegiul
Național
”Ion
C.
Brătianu” Pitești.

Inspectoratul
Școlar
Județean alături de Casa Corpului
Didactic
Argeș s-a implicat în
proiectul NoteUsDown, contribuind
substanțial la strâgerea de caiete
format A4 folosite necesare pentru
a forma cu ele un logo-mozaic și
apoi a le îndrepta spre reciclare.

13.05.2021 - Şcoala Gimnazială ”Naum Râmniceanu” Corbi și Casa Corpului Didactic Argeş
au organizat și desfășurat online sesiunea de comunicări şi schimb de bune practici ”ŞCOALA
ONLINE - UN ELEMENT DE INOVARE A EDUCAŢIEI”, ediţia I, înscrisă în Calendarul activităţilor
metodico-ştiinţifice şi culturale al C.C.D Argeş, 2020-2021, poziţia 19.

3-4 iunie 2021 – s-a desfășurat etapa județeană a Festivalului Naționalconcurs ”CDIdei în cărți”, ediția a VI-a. In urma selecției la nivelul fiecărei unități
școlare înscrise în concurs (Școala Gimnazială ”Negru Vodă” Pitești, Școala
Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Pitești, Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești,
Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Pitești, Școala Gimnazială ”Naum Râmniceanu” Corbi și
Colegiul Național ”Dinicu Golescu” Câmpulung) la etapa județeană participă:
• 25 de echipe
• 75 de elevi
• 25 de coordonatori (cadre didactice, bibliotecari)
Festivalul s-a derulat în sistem exclusiv ONLINE.
16 - 18 iunie 2021 - Festivalul concurs ”CDIdei în cărți”, ediția a VI-a, a ajuns la
final. S-a încheiat un maraton de trei zile de jurizare în care s-au evaluat lucrările a
peste 230 echipe de elevi din toată țara.
Felicitări echipelor care ne-au reprezentat județul Argeș la faza națională a
concursului!
Locul I echipa formată din elevii Tănăsoiu Maria, Ilinca Flavius, Necula Lois
categoria clasele a IX-a - a X-a condusă de doamna profesor Horvat Luiza de la
Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung pentru realizarea machetei cărții
Gambitul damei de Walter Tevis.
Locul III echipa formată din elevii Sebastian Bodea, Rareș Ilie, Alexandru
Stanciu categoria clasele a V-a - a VI-a condusă de doamna profesor Olteanu Maria de
la Colegiul Național "Dinicu Golescu" Câmpulung pentru realizarea machetei cărții
Cronicile din Narnia de C.S. Lewis
Mențiune echipa formată din elevii Mihai Erika, Tudosoiu Robert, Neagu Sofia
categoria clasele a III-a - a IV-a, limba engleză, condusă de doamna profesor Pop Ana
Maria de la Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești pentru realizarea machetei
cărții Marea urletelor de Marcus Sedgwick.
Diploma de participare echipa formată din elevii Dina Andrei-Valentin,
Guiman Lorena-Elena, Măndescu Ariana-Maria categoria clasele a VII-a - a VIII-a
condusă de doamna profesor Ivan Adina de la Colegiul Național "Dinicu Golescu"
Câmpulung pentru realizarea machetei cărții Băiatul cu pijamale în dungi de John
Boyne.

4 iunie, s-a desfășurat Simpozionul judeţean ”Un mediu curat – o viaţă sănătoasă”,
ediţia I, la iniţiativa Grădiniţei cu Program Normal „Florile Soarelui” Mioveni, condusă de o
directoare tânără şi dedicată, iar tematica a fost una strâns legată de Ziua mondială a
mediului înconjurător.
Întregul demers a fost construit în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Argeş, Liceul
Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Grădiniţa cu Program Normal „Campionii” şi Grădiniţa cu
Program Prelungit „Tic-Pitic” din Mioveni. Mesajul transmis de participanţi, prin lucrările
prezentate, a reflectat preocuparea acestora pentru gestionarea eficientă şi raţională a
resurselor naturale, sensibilizarea profesorilor, copiilor şi părinţilor cu privire la importanţa
respectării mediului înconjurător.
Alături de profesori s-au aflat colegii noştri din Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
care au făcut un apel de conştientizare în luarea măsurilor necesare pentru a proteja natura
şi, nu în ultimul rând, de a-i educa pe copii să fie responsabili, astfel încât generaţiile viitoare
să se bucure de o planetă curată si sănătoasă!

Iunie 2021 - a fost lansat nr. 2 al Revistei CATEDRA
În acest număr 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.

1 iulie 2021, 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(prof. Vasilica Marcu, inițiatorul proiectului),
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului - Parohia Mavrodolu Pitești, Liceul Tehnologic Nr.1
Mărăcineni și Asociația Meșteșuguri Argeșene.
Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean
Argeș, profesorilor din învățământul universitar și preuniversitar și a elevilor de la Liceul de
Arte ”Dinu Lipatti” Pitești.
Volumul cuprinde lucrări ale profesorilor și preoților argeșeni participanți la simpozion și
a apărut cu binecuvântarea IPS Calinic, Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului.

Iulie 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.

NOUTĂȚI
CREATORI DE EDUCAȚIE
S-a realizat selecția participanților pentru workshop -ul
organizat în cadrul proiectului "CRED-Curriculum relevant,
educaţie deschisă pentru toţi", activitatea A4.3. Locaţia de
desfăşurare va fi Casa Corpului Didactic Argeş, str. I. C.
Brătianu, nr. 45, Piteşti, iar durata activităţii - 8 ore (4 ore faţă
în faţă şi 4 ore webinar sincron).
Lectorii acestui workshop au fost: conf. univ. dr. Tudor
Loredana şi conf. univ. dr. Stăiculescu Camelia.

În perioada 23.06.2021-06.07.2021, la Casa Corpului Didactic Argeș, s-a organizat în cadrul
proiectului ”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
validarea bunelor practici pentru Concursul ”Creatori de educație”. Anul acesta județul Argeș are un
număr de 4 candidați.

I.
Denumirea programului de formare acreditat furnizat de CCD Argeș, organizat în
cadrul proiectului: Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Nr. OM de
acreditare/data: 3997/14.05.2019, organizat în cadrul proiectului CRED – cod SMIS
2014+:118327
Număr grupe: 8 - personal didactic de predare din învățământul gimnazial
Perioada de desfășurare:
Grupa I - Disciplina Fizica: 22.05.2021 – 29.07.2021, Evaluare – 17.08.2021
Grupa II - Disciplina Biologie: 22.05.2021 – 31.07.2021, Evaluare – 16.08.2021
Grupa III - Disciplina Educație Fizică: 17.05.2021 – 20.07.2021, Evaluare – 20.07.2021
Grupa IV - Disciplina Educație Fizică: 17.05.2021 – 19.07.2021, Evaluare – 19.07.2021
Grupa V - Disciplina Religie :17.05.2021 – 15.07.2021, Evaluare – 02.08.2021
Grupa VI - Disciplina Franceză: 19.05.2021- 14.07.2021, Evaluare – 30.07.2021
Grupa VII - Disciplina Franceză: 22.05.2021 – 30.07.2021, Evaluare – 30.07.2021
GRUPA VIII - Disciplina Educație Tehnologică: 17.05.2021 – 13.07.2021, Evaluare – 29.07.2021

Total cadre didactice în seria curentă: 197
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
CU MINISTERUL EDUCAȚIEI

Ateliere C.R.E.D.
17 iunie 2021

Echipa Casei Corpului Didactic Argeș
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