
 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI 

PREȘCOLAR PENTRU DESFĂȘURAREA PROBELOR PRACTICE/ORALE ÎN 

PROFILUL POSTULUI ȘI A INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ 

CURS PROPUS SPRE AVIZARE 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Giurgiu  

 

1. CRITERII CURRICULARE 

• Denumirea programului 

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 

PENTRU DESFĂȘURAREA PROBELOR 

PRACTICE/ORALE ÎN PROFILUL POSTULUI ȘI A 

INSPECȚIILOR SPECIALE LA CLASĂ 

conform prevederilor Anexei la Metodologia-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, aprobată prin 

Ordinul ministrului educației nr. 5991/2020, cu 

modificările ulterioare 

• Public-țintă vizat 

Profesori pentru învățământul preșcolar și primar care fac 

parte din comisia județeană pentru proba practică/orală în 

profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă  

• Justificare (necesitate, 

utilitate – descriere 

succintă) 

Cursul urmărește cunoașterea și aprofundarea prevederilor 

Anexei la Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar, în 

anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației nr. 5991/2020, cu modificările ulterioare. De 

asemenea, cursul răspunde necesităţii de perfecționare a 

cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar, 

urmărind consolidarea pregătirii în domeniul specialităţii, 

metodicii, psihopedagogiei, precum și a inspecției școlare, 

pentru  a realiza cu bune rezultate funcţia didactică.  

• Durata (număr total de 

ore de formare) 
24 de ore 

• Locul de desfășurare a 

programului 
C.C.D. Giurgiu, online 

• Curriculum-ul 

programului (competențe 

vizate, planificarea 

modulelor tematice, 

calendarul programului) 

Competențe vizate: 

• Respectarea principiilor de etică profesională și 

adoptarea unui comportament psiho-social adecvat, 

pentru realizarea unei comunicări eficiente între 

cadru didactic și metodist; 

• Aplicarea corespunzătoare a conceptelor din teoria 

şi practica realizării inspecţiei şcolare; 

• Dezvoltarea unor abilităţi de abordare modernă a 

evaluării activităţii personalului didactic; 



 

• Asigurarea calității inspecției școlare și a activității 

profesorilor metodiști prin utilizarea unor tehnici 

adecvate de evaluare a proiectării, organizării, 

desfășurării unui demers didactic eficient; 

• Consolidarea competenţelor de bază la nivel 

teoretic şi operaţional 

Planificarea modulelor tematice:  

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a 24 de 

ore (4 sesiuni a câte 4 ore), astfel:  

-16 ore în format sincron (față-în-față, prin intermediul 

platformelor/aplicațiilor de formare e-learning);  

-6 ore de formare în format asincron (activitate individuală 

la distanță);  

-2 ore evaluare finală. 

1. Cadrul legislativ pentru activitatea cadrelor 

didactice care fac parte din comisii județene pentru 

proba practică/orală în profilul postului și a 

inspecțiilor speciale la clasă. Conţinutul inspecţiei 

şcolare – 6 ore; 

2. Modalităţi de pregătire a profesorilor metodişti în 

vederea realizării inspecţiei speciale la clasă. 

Evaluarea activităţii instructiv – educative şi a 

activităţii metodico- ştiinţifice. – 5 ore; 

3. Aspecte speciale în domeniul proiectării şi 

desfăşurării unor programe de perfecţionare. Planul 

tematic, modalităţi creatoare, modernizarea 

inspecţiei speciale – 5 ore; 

4. Activitate individuală la distanță – 6 ore 

5. Evaluare finală – 2 ore 

Calendarul programului: 

Anul școlar 2021-2022 

• Modalități de evaluare a 

cursanților 
Portofoliu electronic 

2. RESURSE UMANE 

• Formatori implicați 

(nume și prenume, 

specializare, nivelul de 

pregătire) 

-Ciobanu Monica – inspector școlar pentru învățământul 

preșcolar, formator cu competențe în domeniu; 

-Părpălea Carmen – profesor metodist C.C.D. și I.Ș.J. 

Giurgiu, formator cu competențe în domeniu; 

• Coordonatorul 

programului 

Prof. metodist C.C.D. Nina-Cristiana Gușă 

3. CRITERII ECONOMICE 

• Număr de cursanți 

planificați 
minimum 25 de cursanți 

• Costul programului/al 

activității 

1750 Lei 



 

• Costul estimat al unei ore 

de formare pentru fiecare 

participant 

1750 /25 cursanţi /24 ore = 2,91 Lei 

• Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/dnG1PpJbxe6mkGMj7

