FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare „Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.”
CRITERII CURRICULARE
Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.
Denumire program
Tipul de program
Public ţintă vizat
Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Formare continuă
Cadre didactice care fac parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Şcolar
Județean Tulcea
Pandemia de COVID-19 și măsurile pentru combaterea răspândirii virusului au adus
schimbări semnificative în cadrul activităților didactice, devenind astfel o prioritate
dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice cu experienţă, metodiști I.S.J..
Programul propus vizează formarea profesorilor din Corpul de metodiști ai
Inspectoratului Școlar Județean Tulcea în acord cu metodologia și reglementările în
vigoare emise de M.E. privind realizarea inspecţiilor școlare de specialitate. Se impune
abordarea inspecției școlare ținând cont de situația generată de pandemia de COVID19, condițiile specifice de organizare a activității de educație în fiecare școală,
organizarea procesului de predare-învățare-evaluare atât față în față, cât și în mediul
online.

12 ore
Durata
Platforma elearning de cursuri https://ccdtl.reteauaedu.ro/
Locul de desfășurare
Online (sincron/asincron în acord cu prevederile art.2 din O.M.E. nr. 5138/27.08.2021)
Tip de formare
CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Cunoașterea cadrului legislativ și a documentelor specifice privind desfăşurarea
Competenţe vizate
inspecţiei şcolare de specialitate;
Utilizarea unor tehnici adecvate de evaluare a proiectării, desfășurării și evaluării unui
demers didactic eficient;
Formarea competențelor de îndrumare şi control pentru buna desfăşurare a inspecţiei
şcolare, a activităților de consiliere privind dezvoltarea profesională și evoluția în carieră
a cadrelor didactice, ținând cont de contextul generat de Pandemia de Covid-19,
utilizând instrumente și aplicații digitale;
Asigurarea coerenţei desfăşurării inspecţiei şcolare, elaborarea fișelor de evaluare și a
raportului scris de inspecţie într-o structură unitară pentru toate specialităţile, cu
particularităţile specifice domeniului;
Respectarea principiilor de etică profesională prin adoptarea unui comportament psihosocial adecvat, în scopul realizării unei comunicări eficiente între cadrul didactic
inspectat şi metodist;

Planificare module
Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.
Modalităţi de
evaluare a cursanților

RESURSE UMANE
Formatori

Denumirea modulului/ temei
Cadrul legal de desfăşurare a inspecţiilor
şcolare Inspecția de specialitate – scop,
obiective, tipuri, etape
Aspecte ale inspecției școlare corelate cu
organizarea procesului de predareînvățare-evaluare în situația generată de
Pandemia de COVID-19
Sistemul de competențe al profesiei
didactice. Strategii de consiliere a cadrelor
didactice privind dezvoltarea
profesională/evoluție în carieră
Evaluare finală

Număr total de ore alocate,
din care:
Aplicații și
Teorie/Curs
teme offline
2 oră sincron
2 oră sincron

1 oră asincron

2 ore sincron

3 ore asincron

2 ore sincron

TOTAL
12 ore
Evaluarea pe parcurs: discuţii interactive online, prezentări, teme individuale și
colaborative, dezbateri, chestionare;
Evaluarea finală: portofoliu profesional personal, în format electronic, în acord cu
domeniul tematic al programului și cu competențele dezvoltate;
Nume și prenume

Nicotitov Rodica

Specializare

Inginerie
chimică

Nivel de
pregătire

Documente justificative
privind calitatea de formator

studii
universitare
de licență

Certificat de absolvire curs
Formator seria F/nr. 0037479,
furnizor S.C. Info Educația
S.R.L Iași;

profesor metodist Cherciu Cristina-Sinduța
Responsabil program
CRITERII ECONOMICE
25 cursanți / 1grupă
Număr cursanți
planificați
2000 lei/grupă
Cost program
Cost estimat al unei ore 6,66 lei
de formare pentru
fiecare participant

