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În atenția, 

conducerilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice 

 

Vă aducem la cunoștință că începând cu 01 septembrie 2020,  

- conform Ordinului M.E.C. nr. 4862/ 08.07.2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru 

personalul didactic din învățământul preuniversitar, susținute prin activități de formare continuă, 

organizate și desfășurate prin casele corpului didactic (CCD), în scopul asigurării calității procesului 

de predare - învățare - evaluare, inclusiv în sistem blended learning și online, în contextul pandemiei 

COVID – 19,  

- în vederea pregătirii începerii anului școlar 2020-2021,  

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ 

 va organiza în format on-line pe platforma E-learning CCD Mureș programul de formare: 

„INTEGRAREA RESURSELOR GOOGLE ÎN ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-

ÎNVĂȚARE-EVALUARE” – 60 ore 

acreditat prin O.M.E.C. cu nr. 4925/ 10.08.2020 cu 15 credite profesionale transferabile. 

Competențe generale vizate: 

C1 – Integrarea resurselor digitale alături de cele didactice în activitățile curente pentru a facilita experiențe care să 

sporească capacitatea de învățare, creativitatea și capacitatea de inovare a elevilor atât frontal cât și în mediul virtual; 

C2 – Capacitatea de a promova și de a modela un cod de conduită digital și interacțuni sociale responsabile legate de 

utilizarea tehnologiei și a informațiilor. 

Titlurile modulelor: 

M1 - Utilizarea eficientă a mijloacelor didactice digitale în comunicarea educațională. 

M2 - Integrarea resurselor digitale în activitatea didactică. 

M3 – Facilitarea învățării on line și stimularea creativității elevilor utilizând platformele educaționale. 

M4 - Etica și siguranța în mediul on-line. 

 Cost program/ participant: 220 lei.  

Pentru înscriere vă rugăm să accesați și să completați on-line https://forms.gle/eS6GMpCTKwVTRi1C6, 
unde trebuie să încărcați următoarele documente:  

a. copie/poză după C.I.  

b. copie/poză după certificatul de căsătorie – dacă este cazul 
c. copie/poză după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat / studii universitare – 

prima pagină); 

d.  adeverinţă de încadrare de la unitatea de învățământ. 
Cererile dumneavoastră (on-line) se înregistrează şi, după completarea unei grupe de 25 cursanţi în 

ordinea înscrierii, veţi fi contactaţi pe e-mail şi veţi primi informaţii despre programul de formare solicitat: 

orar, modalitatea de plată, completarea contractului, mod de logare pe platformă etc. 

Director, 

prof. FODOR ALEXANDRU-IOSIF 
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