
 

 

 

 

 

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR 

PERIOADA aprilie – iunie 2020 
 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de 

activitatea 

Măsuri la nivelul CCD Dâmbovița Termen Responsabil 

1 Formare continuă Organizarea și derularea activității de formare în cadrul 

proiectului CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți”, în format online, pentru 155 de cadre didactice 

Conform orarelor 

aprobate de MEC 

Experții implicați în 

derularea proiectului 

CRED 

Elaborarea unei strategii de formare a cadrelor didactice din 

județ pe tematica învățării on-line 

4.05.2020 Directorul CCD 

Profesorii metodiști 

Derularea formării online pentru cadrele didactice care au 

identificat ca nevoie de formare utilizarea aplicațiilor și 

platformelor de lucru sincron și asincron cu elevii 

Mai 2020 Directorul CCD 

Profesorii metodiști 

Formatori CCD 

Selectarea și postarea unor materiale suport pentru cadrele 

didactice care susțin în acest an școlar examenul de definitivare 

în învățământ și concursul național de ocupare a posturilor 

vacante (bibliografie, materiale de sprijin, programe pentru 

definitivarea în învățământ, programe pentru concursul de 

ocupare a posturilor didactice, modele de subiecte etc.) 

Permanent, în 

perioada în care 

sunt suspendate 

cursurile  

Directorul CCD 

Profesorii metodiști 

Bibliotecarul CCD 

Informaticianul CCD 

Casa Corpului Didactic 
Dâmboviţa 

Str. Calea Domnească  NR.127,  Târgovişte - 130167 

Telefon/ Fax: 0245/220569;  CIF:  11708445 

 E-mail: ccddambovita@yahoo.com ;  

WEB: www.ccd-dambovita.ro 
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Elaborarea unor materiale suport pentru cadrele didactice care 

susțin examenul de definitivare în învățământ și concursul 

național de ocupare a posturilor vacante (teste de antrenament) 

28.04.2020 Profesori metodiști 

Aurora Solomon 

Ionela Bucăloiu 

Selectarea/ realizarea și postarea unor tutoriale pentru utilizarea 

diverselor instrumente online de lucru cu elevii (sincron și 

asincron) 

30.04.2020 Directorul CCD 

Profesor metodist 

Livia Grigorescu 

2 PROMOVARE/ 

DISEMINARE 

DE BUNE 

PRACTICI 

Crearea unui spațiu pe site-ul CCD Dâmbovița pentru postarea 

de materiale care să vină în sprijinul cadrelor didactice in 

perioada derulării online a cursurilor 

28.04.2020 Directorul CCD 

Informatician  

Virgiliu Ilie 

Realizarea unor ghiduri de bune practici pentru predarea online:  

- Școala online – idei și bune practici. Ghid de bune practici 

pentru învățământul primar 

- Școala online – idei și bune practici. Ghid de bune practici 

pentru disciplina geografie 

- Școala online – idei și bune practici. Ghid de bune practici 

pentru disciplina limba și literatura română 

8.05.2020 Profesorii metodiști 

Crenguța Alexe 

Ionela Bucăloiu 

Aurora Solomon  

Moderarea schimbului de idei între cadrele didactice din 

învățământul primar/ Administrarea grupului Facebook 

Învățământ primar Dâmbovița  

Permanent, în 

perioada în care 

sunt suspendate 

cursurile  

Profesor metodist 

Crenguța Alexe 

Gestionarea și utilizarea paginii de facebook a CCD Dâmbovița 

pentru promovarea unor bune practici sau pentru diseminarea 

unor informații de interes pentru cadrele didactice din județ 

Permanent, în 

perioada în care 

sunt suspendate 

cursurile  

Informatician  

Virgiliu Ilie 

3 Informare/ 

Documentare/ 

Consultanță 

Oferirea de consultanță cadrelor didactice în vederea realizării 

activității didactice în regim online 

Permanent, în 

perioada în care 

 



sunt suspendate 

cursurile  

4 Editare și difuzare 

de carte și 

publicații 

Publicarea Revistei „GRAIUL DÂMBOVIŢEI” in format 

electronic - Nr. 4 / aprilie 2020 

20.04.2020 Prof. metodist  

Ionela Bucăloiu 

 

 

Director CCD, 

Diana Elena DIACONU 

 

http://ccd-dambovita.ro/doc/Graiul_Dambovitei_nr_4_aprilie_2020.pdf
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