
 

Str. Calomfirescu nr. 94 

Drobeta Turnu Severin 

Tel./Fax: 0252-321537 

e-mail: ccdmehedinti@gmail.com 

  www.ccdmehedinti.ro 

CASA CORPULUI DIDACTIC 
MEHEDINȚI 

Nr. 426 / 30.07.2020 

Către 

Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți, 

În atenția doamnelor/domnilor directori /responsabililor comisiei pentru dezvoltarea profesională a 

resursei umane 

 

Având în vedere OMEC 4135/2020 și necesitatea pregătirii cadrelor didactice pentru învățarea 
on-line, vă rugăm să planificați sesiuni de instruire a cadrelor didactice la nivelul fiecărei unități de 
învățământ, în funcție de analiza nevoii de formare și să ne transmiteți, până în data de 3 august 2020, 
informații cu privire la această activitate prin completarea tabelului următor: 

Unitatea de 
învățământ 

Număr de 
cadre didactice 

Responsabil 
dezvoltarea 
profesională 

Denumirea 
platformei 
utilizate 

Responsabil 
platformă 

Perioada 
estimată de 
desfășurare a 
sesiunilor de 
instruire 
pentru luna 
august 2020 

      

Pentru consiliere în vederea organizării acestor sesiuni de formare va fi repartizat câte un 
profesor-metodist al Casei Corpului Didactic Mehedinți pentru fiecare unitate de învățământ. 

 
Oferta noastră de activități planificate pentru luna august 2020 în vederea pregătirii cadrelor 

didactice pentru învățarea on-line, în completarea ofertei de formare continuă avizată de M.E.N. pentru 
anul școlar 2019-2020, este următoarea: 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității Tipul 
activității 

Durata Formator 

1.  Utilizarea platformei educaționale G-Suite for 
Education și adecvarea aplicațiilor ei în procesul 
de predare-învățare-evaluare on-line 

webinar 2 ore Sbrența Simona-
Mihaela 

2.  Instrumente TIC pentru activitățile de învățare 
on-line 

webinar 2 ore Păunescu Sorin 
Gabriel 

3.  Platforme și Instrumente digitale pentru 
educația on-line 

webinar 2 ore Rusu Mirela 

 

Înscrierile se pot face on line accesând linkul: https://forms.gle/Phee3MLBW8iNnZFG7 

 

DIRECTOR 
 

Prof. Grigore GIORGI 
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CASA CORPULUI DIDACTIC 
MEHEDINȚI 

Nr. 439 / 03.08.2020 

Către 

Toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți, 

În atenția doamnelor/domnilor directori /responsabililor comisiei pentru dezvoltarea profesională a 

resursei umane 

 

Având în vedere OMEC 4135/2020 și necesitatea pregătirii cadrelor didactice pentru învățarea 
on-line, vă rugăm să planificați sesiuni de instruire a cadrelor didactice la nivelul fiecărei unități de 
învățământ, în funcție de analiza nevoii de formare și să ne transmiteți, până în data de 3 august 2020, 
informații cu privire la această activitate prin completarea tabelului următor: 

Unitatea de 
învățământ 

Număr de 
cadre didactice 

Responsabil 
dezvoltarea 
profesională 

Denumirea 
platformei 
utilizate 

Responsabil 
platformă 

Perioada 
estimată de 
desfășurare a 
sesiunilor de 
instruire 
pentru luna 
august 2020 

      

Pentru consiliere în vederea organizării acestor sesiuni de formare va fi repartizat câte un 
profesor-metodist al Casei Corpului Didactic Mehedinți pentru fiecare unitate de învățământ. 

 
Oferta noastră de activități planificate pentru luna august 2020 în vederea pregătirii cadrelor 

didactice pentru învățarea on-line, în completarea ofertei de formare continuă avizată de M.E.N. pentru 
anul școlar 2019-2020, este următoarea: 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității Tipul 
activității 

Durata Formator 

1.  Utilizarea platformei educaționale G-Suite for 
Education  

webinar 2 ore Pîrvulescu Mihaela 
Valentina Emilia 

2.  Utilizarea platformei educaționale G-Suite for 
Education 

webinar 2 ore Constantin Sorinel 
Ionică 

3.  Instrumente lecții interactive webinar 2 ore Guină Claudia-
Gabriela 

 

Înscrierile se pot face on line accesând linkul: https://forms.gle/JfYoBnhAppQwuwEQ9 

 

DIRECTOR 
 

Prof. Grigore GIORGI 
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