FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare
FORMAREA METODIȘTILOR
CURS PROPUS SPRE AVIZARE
inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu
Tipul de program
I. CRITERII
CURRICULARE Public-ţintă vizat
Justificare

Durata
Locul de
desfășurare
Curriculumul
programului
Scop
Obiective

Activităţi
Competenţe
Planificarea pe
stagii/Module
tematice-timp
alocat

1

Program propus spre avizare M.E.C.
Profesori metodişti
În contextul în care inspecţia şcolară este o
activitate complexă, corpul de metodişti ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu trebuie să
fie bine pregătit pentru această activitate. Pe lângă
pregătirea profesională şi experienţa la catedră, este
foarte important modul în care aceşti colaboratori ai
inspectorului cunosc şi aplică regulamentele de
organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare. În
aceeaşi măsură, în condiţiile în care inspectorul
şcolar are a multitudine de sarcini de lucru de
îndeplinit el apelează de multe ori la ajutorul
profesorilor metodişti. Astfel, cursul îşi propune să
pregătească profesorii metodişti şi viitorii profesori
metodişti în vederea realizării unei activităţi
eficiente şi corecte de inspecţie şcolară.
24 de ore
C.C.D. Giurgiu, online
Dezvoltarea competenţelor specifice pentru
cadrelor didactice cu statut de metodişti ai
Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, conform
standardelor profesionale.
Să asigure o evaluarea corectă a cadrelor
didactice la inspecţiile şcolare;
Să asigure respectarea legislaţiei specifice;
Să consilieze cadrele didactice în vederea
dezvoltării personale.
Activitate online, lucru pe echipe, conversaţie,
dezbatere, studii de caz.
Abilitarea corpului de metodişti pentru desfăşurarea
unei inspecţii de calitate
Prezentarea legislaţiei în vigoare, a
metodologiilor care reglementează inspecţia
şcolară din învăţământul preuniversitar – 4 ore
Examenele de definitivat, gradul II, gradul
I – 4 ore
Str. Dr. Ion Munteanu, nr.3,
080474, Giurgiu
Tel. / Fax +40 (0)246 21 26 38
Tel. Mobil +40 (0)752 07 07 74
Email: ccdgr2002@yahoo.com
Site: http://www.ccdgiurgiu.ro

-

II. RESURSE
UMANE

III. CRITERII
ECONOMICE

IV. ÎNSCRIERE

2

Calendarul
programului
Modalităţi de
evaluare
Certificare
Formatori

Realizarea portofoliului pentru examenul
de definitivat – 4 ore
Concursul naţional de titularizare – 4 ore
Aplicații practice – 6 ore
Evaluare – 2 ore
An şcolar 2020-2021
Portofoliu individual
Adeverinţă C.C.D.
•
Georgeta Stănescu - prof. chimie, formator
cu competențe în domeniu
•
Leontina-Letiția Iancu - prof. limba
franceză, formator cu competențe în domeniu
1 grupă de 25 de cursanţi

Număr de cursanţi
planificaţi
Nr. ore de formare 24 de ore
Costuri proiect
1750 lei
Costul estimat/
1750 /25 cursanţi/24 ore = 2,91 lei/ oră/ cursant
oră/cursant
Coordonator
Prof. metodist, Părpălea Carmen
Completați online Formularul de înscriere.
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