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I. Notă justificativă
Casa Corpului Didactic Tulcea a elaborat o diagnoză a nevoilor de formare existente la
nivelul judeţului Tulcea, pentru a răspunde nevoii de formare continuă pentru personalul
didactic, didactic auxiliar și personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar.
Documentul constituie o fundamentare obiectivă pentru Oferta de formare pentru anul școlar
2021-2022.
Procesul de investigare și analiză a nevoilor de formare a cadrelor didactice s-a derulat
în luna martie - iulie 2021, constând în revizuirea și/sau elaborarea instrumentelor de
investigare, identificarea surselor și colectarea informațiilor, analiza, prelucrarea și
interpretarea datelor, coroborarea tuturor rezultatelor în vederea construirii unei viziuni unitare
în domeniul perfecționării și dezvoltării profesionale, prelucrarea datelor obținute în cadrul
întâlnirilor individuale cu responsabilii cu formarea din unitățile școlare din județul Tulcea și
pe parcursul activităților de consiliere privind aplicațiile digitale GSuite coordonate de
informaticianul instituției. Cercetarea a fost realizată de către profesorii metodiști din cadrul
Compartimentului Programe-Proiect, sub coordonarea directorului C.C.D. Tulcea.
Pentru elaborarea Analizei de nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022,
au fost parcurse următoarele etape:
1. redactarea unor instrumente on-line de cercetare, specifice CCD Tulcea: chestionar de
identificare a nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice și chestionar de identificare a
nevoilor de formare la nivel instituțional, completat de directorii unităților școlare
2. aplicarea chestionarelor on-line, accesând:
https://docs.google.com/forms/d/1eZoVIv9NfzOcEQx2uJIL1TZjEK470PHfFgEaC2whUk/
edit (cadre didactice)
https://docs.google.com/forms/d/1970Ieh6n5I_OMwd4UpdcSbGvs55_XFPQi4gxDy33BH
s/edit (directori și directori adjuncți);
3. prelucrarea și interpretarea datelor rezultate din chestionarele aplicate;
4. prelucrarea informațiilor obținute în urma întâlnirilor individuale desfășurate online, între
profesorii metodiști din cadrul C.C.D. Tulcea și responsabilii cu formarea continuă din fiecare
unitate de învățământ din județul Tulcea, organizate în perioada martie-mai 2021;
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5. nevoi de formare identificate în cadrul activităților de consiliere privind utilizarea
platformei elearning GSuite, coordonate de informaticianul C.C.D. Tulcea, în perioada martie
– iunie 2021/interpretarea datelor obținute;
II. Analiza și prelucrarea chestionarelor de identificare a nevoilor de formare
aplicate cadrelor didactice și managerilor de unități școlare
II.1 Analiza și prelucrarea chestionarelor de identificare a nevoilor de formare
aplicate cadrelor didactice, grup țintă: personal didactic din învățământul preuniversitar
Compartimentul Programe/Proiecte/C.C.D. Tulcea, a întocmit un chestionar online de
identificare a nevoii de formare continuă a cadrelor didactice, postat pe pagina web a instituției
https://ccdtulcea.ro/wp/sidebar/analiza-nevoi-de-formare/, distribuit în

unitățile școlare.

Chestionarul a fost completat on-line de 380 cadre didactice din școlile municipiului și județului
Tulcea.
Item 1 - Ce platformă e-learning a dezvoltat școala dumneavoastră în anul școlar 20202021

Din analiza celor 380 de răspunsuri la chestionar, platforma e-learning cea mai utilizată de
cadrele didactice tulcene este Google Gsuite, cu mențiunea că din totalul de 274 de utilizatori,
83 folosesc toate aplicațiile suitei, respectiv: Googlemeet, Classroom, Drive, Forms, Calendar,
în timp ce un număr mai mare de dublu (191) utilizează în mod curent Classroom-ul și
Googlemeet. Adservio este o platformă de e-learning românească, utilizată de 37 de cadre
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didactice, cu avantajul că oferă pe lângă aplicațiile de bază pentru învățare și un catalog online
și o bibliotecă virtuală. Microsoft Teams are un număr de 26 de utilizatori, în cadrul statisticii
acestui chestionar, oferind o platformă de e-learning construită pe baza pachetului Microsoft
Office (de fapt pe varianta online a acestuia, Office365). Mai există 11 utilizatori ai platformei
Edus și un număr restrâns de 2 și 3 utilizatori pentru platformele 24Edu și Școala 365. De
remarcat existența unei școli, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” care dispune de o platformă
dedicată, creată la nivel de instituție, administrată de informaticianul școlii și utilizată de cadrele
didactice ale școlii.
Luând în considerarea faptul că majoritatea cadrelor didactice, respectiv 72%, utilizează
platforma Gsuite, cu cel puțin 2 din multitudinea de aplicații disponibile, aceasta ne indică că
este cea mai apreciată platformă de învățare online, și concluzia că în oferta de formare a
cadrelor didactice pentru anul școlar 2021-2022, formarea de competențe în utilizarea unor
aplicații integrate în platforma GSuite, sunt cele mai recomandate. De asemenea, nu trebuie
neglijate nici celelalte platforme de e-learning, și o formare în cadrul acestora: Adservio,
Microsoft Temas și Edus, deoarece prin dezvoltarea lor, un număr din ce în ce mai mare de
cadre didactice vor migra către aceste platforme.
Item 2 - Care considerați că este nivelul dumneavoastră de utilizare/accesare a platformei
școlii la acest moment?
Începător; Mediu;

Avansat; Experimentat;

La această întrebare, 84,3% dintre cei 380 de respondenți au declarat că sunt utilizatorii cu
un nivel mediu (47,1%) și avansat (37,2%) ai platformei de e-learning în unitatea de învățământ
în care activează. De asemenea, un procent de 8,6% dintre cadrele didactice consideră că au
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atins un nivel de experimentat ca utilizator a unei platforme de e-learning. De remarcat că doar
7% din cadrele didactice chestionate, consideră că sunt la un nivel de începători.
Luând în considerare aceste răspunsuri, este necesar ca CCD Tulcea să realizeze, în
continuare, cursuri de formare pentru cadrele didactice în utilizarea de instrumente de
organizarea a învățării în mediul online, astfel încât cei 84, 3% să poată trece la un nivel superior
de utilizare, iar cei 7% să depășească stadiul de începători.
Item 3 - Menționați maxim trei aplicații digitale pe care le-ați utilizat pentru a interacționa
cu elevii în procesul de învățare în perioada suspendării cursurilor.

Marea majoritate a cadrelor didactice, respondenți la acestui chestionar (241), au răspuns la
această întrebare că cele trei aplicații, cele mai utilizate pentru a interacționa cu elevii sunt:
Google Meet, Zoom și Whatsapp. Restul respondenților au specificat faptul că pe lângă Google
Meet mai utilizează și alte aplicații, de genul Kahoot, care este o aplicație video, care vine din
realitatea virtuală a jocurilor, dar este foarte apreciată de către adolescenți.
Sintetizând aceste răspunsuri, se desprinde concluzia că, în mod clar, cadrele didactice
tulcene sunt utilizatoare, preponderent, a aplicațiilor de interacțiune Google Meet, Zoom și
WhatsApp, iar Casa Corpului Didactic Tulcea trebuie să țină cont de acest aspect în oferta de
formare continuă, pentru o perfecționare în domeniul acestor aplicații, dar și în modul de
desfășurare a cursurilor, în sistem online.
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Item 4 - Care au fost modalitățile prin care v-ați dezvoltat abilitățile digitale în anul școlar
2020-2021?
Cursuri C.C.D. Tulcea;

Cursuri alți furnizori externi;

Studiu și exercițiu individual;

Un procent însemnat al cadrelor didactice tulcene (62,6%) au confirmat, în cadrul
„Chestionarului de identificare a nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice”, că
modalitatea prin care și-au dezvoltat abilitățile digitale în anul școlar 2020-2021 a constituit-o
cursurile organizate de Casa Corpului Didactic Tulcea. În același timp, mai puțin de o treime
din respondenți (30,8%) au ales să-și dezvolte aceste abilități digitale urmând cursurile unor
furnizori externi, cu mențiunea că o parte dintre acestea s-au desfășurat prin intermediul C.C.D.ului Tulcea.
Marea majoritate a cadrelor didactice Tulcea și-au dezvoltat abilitățile digitale și prin studiu
individual (83,6%), cu specificația că este vorba despre o formă de aprofundare a cunoștințelor
dobândite în cadrul programelor de formare la care au participat.
În acest context, Casa Corpului Didactic va trebui să se axeze, în continuare, pe o ofertă în
care perfecționarea competențelor digitale să ocupe un loc important, atât prin diversificarea
ofertei, cu noi domenii IT, precum și cu dobândirea unor noi competențe, care să permită
trecerea, ca utilizator de tehnologie online, la un nivel superior.
Item 5 - Pentru îmbunătățirea competențelor digitale bifați domeniile enumerate mai jos
care constituie o nevoie pentru dumneavoastră?
Utilizarea instrumentelor TIC în mediul școlar;

Organizarea activităților de învățare cu

elevii pe platforme digitale: GSuite, Microsoft Teams, Moodle;
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Pedagogie digitală-utilizarea

de instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online; Profesorul
creator de lecție în mediul online;

Crearea și utilizarea de resurse deschise (RED)

Referitor la domeniile în care ar trebui să-și îmbunătățească competențele digitale, cadrele
didactice, care au răspuns chestionarului aplicat de CCD Tulcea, au indicat într-o proporție de
57,4% că sunt interesante în creația de lecții în mediul online și 50,8% de crearea și utilizarea
de resurse deschise, ceea ce denotă o nouă orientare ca domeniu de interes, trecând de la
dezvoltarea cunoștințelor IT la creația în acest domeniu. Bineînțeles că realizarea unor
asemenea obiective nu este posibilă decât prin utilizarea de instrumente digitale în procesul de
predare-învățare-evaluare în mediul online, care a însumat opțiunea a 47,9% din respondenți.
Un număr important de cadre didactice și-au exprimat opțiunea pentru îmbunătățirea
competențelor digitale prin abordarea unor domenii, precum: Organizarea activităților de
învățare cu elevii pe platforme digitale(35,3%) și Utilizarea instrumentelor TIC în mediul
școlar (28,4%), care reflectă interesul, manifestat în continuare, pentru aprofundarea unor
cunoștințe suplimentare în organizarea și utilizarea de instrumente adecvate pentru învățarea
online.
Item 6 - Bifați domeniile relevante pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională în
anul școlar 2020-2021
Proiectarea didactică/curriculară;
conținuturilor învățării;
educație;
străină;

Managementul clasei de elevi; Abordarea integrată a

Comunicare și relații publice;

Management și leadership în

Managementul proiectelor cu finanțare europeană;

Comunicare într-o limbă

Învățământul profesional și tehnic; Voluntariat/ Cetățenie activă/ Educație non8

formală;

Educație pentru sănătate;

Egalitate de șanse și gen;

Demersul didactic

individualizat cu elevii cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar,
supradotați); Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar; Educarea caracterului și
dezvoltarea abilităților de viață la elevi

Cu privire la domeniile relevante pentru dezvoltarea profesională în anul școlar 2021-2022,
cadrele didactice tulcene și-au exprimat opțiunile, într-un mod deschis către obiectivul cel mai
important a activității didactice, Educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la
elevi, un procent de 45,5% din cadrele didactice exprimându-și opțiunea pentru acest domeniu.
Un loc important în opțiunile cadrelor didactice tulcene îl reprezintă domeniul Demersul
didactic individualizat cu elevii cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec
școlar, supradotați), cu un procent de 38,4%, arătând încă o dată importanța care se acordă în
unitățile de învățământ, elevilor cu nevoi speciale. Un deziderat permanent al sistemului de
învățământ național constă în Abordarea integrată a conținuturilor învățării, motiv pentru care
și de data aceasta, acest domeniu își găsește interes printre 37,9% dintre respondenți. );
Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar este un alt domeniu de formare continuă,
solicitat de 30,3% dintre cadrele didactice tulcene, fapt ce scoate în evidență interesul pentru
învățarea elevilor din grupuri sociale dificil integrabile. Proiectarea didactică/curriculară și
Managementul clasei de elevi, cu procente apropiate de solicitare ca domenii de formare, 27,9%
și 27,6% dovedesc că interesul pentru proiectarea didactică și managementul clasei sunt în
continuare elemente de bază, de care unele cadre didactice au nevoie. Domeniile Management
și leadership în educație și Managementul proiectelor cu finanțare europeană, cu 22,4 și 19,2
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dovedesc că aceste două domenii se bucură de un interes moderat, dar constant în fiecare an,
printre cadrele didactice tulcene. Procentele relativ egale, de 12%, pentru Educație pentru
sănătate, Egalitate de șanse și gen și Comunicare și relații publice, dovedesc nevoia de formare
a cadrelor didactice în aceste domenii, care fără să fie o prioritate, pot fi considerate necesare.
Item 7 - Care este tema cursului care constituie o prioritate pentru dumneavoastră și
considerați că ar trebui să fie inclus în Oferta de formare C.C.D. Tulcea, în anul școlar
2021-2022?
În contextul răspunsurilor la itemii anteriori, referitor la o temă prioritară, un număr
important de respondenți, au indicat că aceasta este legată de formarea în domeniul IT (164 r.),
în forme diferite, de la formare în domeniul TIC, lucrul pe platforme de e-learning și ajungând
la evaluarea online. În mod cert, tema prioritară a formării cadrelor didactice tulcene, o
reprezintă formarea în domeniul IT.
Urmează, în topul preferinței prioritare privind formare continuă, Dezvoltarea abilitatilor de
viața la elevi (Educarea caracterului si abilitaților de viață la elevi)(72 r.), o temă care
preocupă constant cadrele didactice și care trebuie să se regăsească în Oferta de formare a CCD
Tulcea.
Demersul didactic individualizat cu elevii cu nevoi speciale de invatare și Integrarea
copiilor cu CES în învățământul de masă sunt o temă prioritară pentru 64 de cadre didactice
tulcene, ocupând un loc important în preponderența acestora.
Abordarea integrata a conținuturilor are întâietate în tematica formării continue pentru 48
de cadre didactice, urmată de Management si leadership in educație (Management
educațional), cu un număr de 43 de respondenți.
Item 8 - Bifați forma de organizare a perfecționării agreată de dumneavoastră:
Face to face (față în față), Blended learning (față în față și online), online,
workshop/seminar/atelier
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Referitor la modalitățile de formare agreate de cadrele didactice, pentru anul școlar 20212022, se constată o schimbare de opțiune pentru modalitatea de desfășurare a cursurilor, cea
mai mare parte dintre cadrele didactice preferând cursurile online (43,4%), spre deosebire de
anii anteriori, când forma blended learning (față în față și online) era cea mai agreată. De
remarcat că a doua opțiune este pentru față în față, cu 24,2%.
II.1.1 Concluzii
În urma interpretării datelor oferite de către cadrele didactice tulcene, rezultă nevoia de
formare în domenii de conținut legate de accesul unităților de învățământ, al cadrelor didactice
și al elevilor la resurse pentru învățare online. În mod deosebit, în contextul trecerii la un nivel
superior de utilizare a competențelor IT pentru crearea de resurse, prin abordarea unor tematici
de formare din categoria Profesorul creator de lecție în mediul online și Crearea și utilizarea
de resurse deschise (RED). Alături de Utilizarea instrumentelor TIC în mediul școlar, acestea
vor trebui să reprezinte obiectivul principal al Ofertei de formare continuă pentru anul școlar
2021-2022 a Casei Corpului Didactic Tulcea.
Conform răspunsurilor primite în urma aplicării chestionarului, prin cursurile de formare ce
vor fi oferite, se va urmări dezvoltarea de competențe în utilizarea de instrumente online pentru
a putea desfășura învățarea online la nivelul tuturor unităţilor şcolare tulcene. De asemenea,
utilizarea platformelor de e-learning, care permit interacţiunea sincron sau asincron între elevi
şi cadrele didactice, va trebui să reprezinte o tematică prioritară în cadrul viitoarei oferte de
formare.
Punctual, opțiunile cadrelor didactice privind domeniile de formare sunt, pe lângă cele
prezentate anterior și: Organizarea activităților de învățare cu elevii pe platforme digitale și
Utilizarea instrumentelor TIC în mediul școlar.
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În cadrul domeniilor relevante în formarea continuă a cadrelor didactice, pentru anul 20212022, în care se distinge pachetul Educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la
elevi, Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar și Demersul didactic individualizat
cu elevii cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar, supradotați), cu cele
mai multe opțiuni, în mod cert acestea vor trebui să se regăsească în Oferta programelor de
formare continuă pentru anul școlar 2020-2021.
Cu toate că au contat pe un număr mai restrâns de preferințe, luând în considerare impactul
pe care îl au asupra învățării, în cadrul Ofertei trebuie incluse și Abordarea integrata a
conținuturilor și Management si leadership in educație (Management educațional).
II.2 Analiza și prelucrarea chestionarelor de identificare a nevoilor de formare
continuă la nivelul unității școlare, grup țintă: directori/directori adjuncți
Compartimentul Programe/Proiecte, din cadrul C.C.D. Tulcea, a alcătuit un chestionar de
identificare a nevoii de formare continuă la nivelul unității școlare, grup țintă: directori/
directori

adjuncți,

care

a

fost

postat

pe

pagina

web

https://ccdtulcea.ro/wp/sidebar/analiza-nevoi-de-formare/ și distribuit în

a

instituției

unitățile școlare.

Chestionarul a fost completat on-line de 44 de directori și directori adjuncți din școlile
municipiului și județului Tulcea.
Item 1 – Ce platformă e-learning a dezvoltat școala dumneavoastră în anul școlar 20202021 pentru predarea on-line?

Ce platformă e-learning a dezvoltat școala dumneavoastră în
anul școlar 2020-2021 pentru predarea on-line
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Managerii unităților de învățământ tulcene au specificat, în mod clar, faptul că platforma de
e-learning implementată este GSuite, cu suita de aplicații Classroom, Drive, Calendar, Forms,
în proporție de 81%. Aceasta reprezintă aspectul că în Oferta de formare pentru anul 20212022, Casa Corpului Didactic Tulcea trebuie să țină cont de faptul că această platformă este cea
mai răspândită și să ofere posibilitatea cadrelor didactice, prin programe și cursuri, de updatare
a competențelor utilizării, luând în considerare modificările și îmbunătățirile ce i se aduce
acestei platforme, în permanență.

Item 2 – În ce măsură considerați că personalul didactic din unitatea de învățământ are
nevoie de consultanță/consiliere/formare în utilizarea instrumentelor digitale pentru
desfășurarea activităților on-line cu elevii?
În mică măsură, În mare măsură, În foarte mare măsură

La întrebarea În ce măsură considerați că personalul didactic din unitatea de învățământ
are nevoie de consultanță/consiliere/formare în utilizarea instrumentelor digitale pentru
desfășurarea activităților on-line cu elevii?, inclusă în cadrul chestionarului, răspunsul a fost
într-un procent de 84,1,5% de „în mare măsură”. Comparativ cu anul școlar trecut, când
răspunsrile la această întrebare au fost de 71%, dar cumulate cu 15% În foarte mare măsură,
anul acesta se observă faptul că 15,9% dintre manageri consideră că personalul didactic din
școlile pe care le conduc au deja un nivel ridicat de pregătire IT, oferta de formare pentru aceștia
trebuind să cuprindă programe de pregătire pentru un nivel superior în domeniul IT.
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Item 3 – Care dintre domeniile enumerate mai jos constituie o nevoie de formare pentru
îmbunătățirea competențelor digitale a cadrelor didactice din școala dumneavoastră?
Utilizarea instrumentelor TIC în mediul școlar; Organizarea activităților de învățare cu elevii
pe platforme digitale: GSuite, Microsoft Teams, Moodle; Pedagogie digitală-utilizarea de
instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online; Profesorul
creator de lecție în mediul online; Crearea și utilizarea de resurse deschise (RED)

Privitor la domeniile în care cadrele didactice ar trebui să-și îmbunătățească competențele
digitale, managerii unităților de învățănânt tulcene, care au răspuns, au precizat într-o proporție
de 79,5% că sunt interesați în creația de lecții în mediul online și 54,5% de crearea și utilizarea
de resurse deschise, ceea ce arată, la fel ca și în chestionarul aplicat cadrelor didactice, un
domeniu nou de interes, trecând de la dezvoltarea cunoștințelor IT la creația în acest domeniu.
Bineînțeles că realizarea unui asemenea obiectiv nu este posibil decât prin utilizarea de
instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online, care a însumat
opțiunea a 63,6%.
Un număr important de cadre didactice și-au exprimat opțiunea pentru îmbunătățirea
competențelor digitale prin abordarea domeniului Organizarea activităților de învățare cu
elevii pe platforme digitale(61,4%).
Specificarea cea mai redusă pentru „Utilizarea instrumentelor TIC în mediul școlar” , de
doar 34,1% deomonstrează faptul , specificat și la alți itemi, că centrul de greutate al
preferințelor în formarea continuă s-a transferat de la dobândirea de competențe doar în
uitilizarea, la modul general, a instrumentelor TIC și a cunoștințelor IT, către domeniul creației
pentru învățarea online.
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Item 4 – Alegeți grupurile țintă din școala dumneavoastră care au nevoie cu prioritate de
formare continuă
Cadre didactice-nivel preșcolar, Cadre didactice-nivel primar, Profesori-nivel gimnaziu,
Profesori-nivel liceu, Personal didactic auxiliar

Din analiza răspunsurilor la acest item, oferite de către directorii și directorii adjuncți din
instituțiile școlare, reiese faptul că la nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial,
există o nevoie „în mare măsură” de formare continuă, depășind 60%, pentru ca la nivelul
personalului didactic auxiliar, „în mică măsură” să atingă aproximativ 30%. Graficul realizat
ne oferă o imagine a faptului că nevoia de formare este la fel de mare pentru tot personalul din
unitățile de învățământ, diferind doar gradul de prioritate la anumite nivele și compartimente.
Item 5 – Ce alte domenii le considerați relevante pentru dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice din unitatea școlară în anul școlar 2021-2022?
Proiectarea didactică/curriculară; Managementul clasei de elevi; Abordarea integrată a
conținuturilor învățării; Comunicare și relații publice; Management și leadership în educație;
Managementul proiectelor cu finanțare europeană; Comunicare într-o limbă străină;
Învățământul profesional și tehnic; Voluntariat/ Cetățenie activă/ Educație non-formală;
Educație pentru sănătate; Egalitate de șanse și gen; Demersul didactic individualizat cu elevii
cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar, supradotați); Integrarea
grupurilor vulnerabile în mediul școlar; Educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de
viață la elevi
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Managerii instituțiilor școlar tulcene consideră că domeniile relevante pentru dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice din școli, în anul școlar 2020-2021, sunt Managementul
proiectelor cu finanțare europeană, cu un procent de 56,8% și Abordarea integrată a
conținuturilor învățării alături de Educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la
elevi , cu un procent de 52,3%, demonstrând că, mai mult de jumătate din cadrele didactice au
nevoie de formare continuă în aceste domenii, importante pentru formarea continuă, în
contextul actual. Domeniul Demersul didactic individualizat cu elevii cu nevoi speciale de
învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar, supradotați), care a întrunit 50% dintre opțiunile
managerilor de unități de învățământ, precum și Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul
școlar, cu un procent de 31,8%, denotă importanța problematicii acestui domeniu în școlile
tulcene.
Managementul clasei de elevi a reprezentat,de asemenea, un procent important în
alegerile managerilor școlii, respectiv 43,2%.
Important , ca procent, a fost și opțiunea pentru domeniul Comunicare într-o limbă
străină, care a însumat 36,4%, reflectând preocuparea directorilor de instituții școlare pentru
comunicare și deschiderea școlii tulcene către valorile europene.
Item 6 – Care dintre domeniile de mai jos le considerați relevante pentru dezvoltarea
profesională a personalului didactic auxiliar din unitatea școlară?
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Comunicare și relații publice, Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale în școală,
Deontologie profesională și prevenirea corupției, Perfecționare în specificul postului ocupat,
Completare și gestionare baze de date

În privința domeniilor pe care managerii școlari le consideră relevante pentru dezvoltarea
profesională a personalului didactic auxiliar din școli, ponderea răspunsurilor au fost pentru
Perfecționarea în specificul postului ocupat, cu 79,5%, iar pe locul imediat următor, la o
distanță doar de câteva procente, Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale în școală, cu
52,1% - cu aproape 15 procente mai puțin ca în analiza din anul școlar trecut -, demonstrând
faptul că cele două opțiuni sunt în strânsă corelare, dar că un număr însemnat din personalul
didactic auxiliar s-a format deja în acest ultim domeniu. Cele 40,9% obținute de domeniul
Comunicare și relații publice - cu peste 15% mai mult față de anul școlar trecut -, sunt o dovadă
că managerii instituțiilor școlare sunt preocupați de dobândirea de competențe sporite în
comunicare a personalului didactic auxiliar. Opțiunea pentru domeniul Completarea și
gestionare baze de date, cu un procent de 36,4% demonstrează interesul managerilor de școlii
pentru o organizare digitizată, eficientă, a datelor unității școlare, din toate punctele de vedere.
Item 7 – Care dintre tematicile următoare ar corespunde nevoii dvs. de formare în
domeniul managementului?
Managementul comunicării și relații publice; Management instituțional; Management
educațional; Implementarea sistemului de control managerial intern; Accesare și
implementare platforme e-learning la nivel de școală, Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor
digitale în mediul școlar
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Itemul 4, care se referă la nevoia de formare directă a managerilor instituțiilor de
învățământ tulcene, cu formularea întrebării: Care dintre tematicile următoare ar corespunde
nevoii dvs. de formare în domeniul managementului? a oferit o schimbare radicală de priorități,
în comparație cu anul școlar trecut. Astfel, prioritar pentru managerii unităților de învățământ
tulcene devine domeniul Implementarea sistemului de control managerial intern, cu un procent
de 68,2, în raport cu 38,7, anul trecut. Managementul instituțional, cu un procent al opțiunilor
de 47,7%, (față de 21%, anul trecut), demonstrează cerința a aproape jumătate din echipa de
manageri școlari tulceni de a se perfecționa în domeniul managementului. Utilizarea
instrumentelor și aplicațiilor digitale, cu 40, 9%, față de 51,6%, anul trecut, aduce acest
domeniu pe locul al treilea privind interesul managerilor de școlii. Accesarea și implementare
de platforme e-learning la nivel de școală, reprezintă interes doar pentru 22,7% dintre
manageri, ocupând ultimul loc în preferințele acestora și fiind o dovadă că în școlile tulcene au
fost instalate o sumă de platforme e-learning funcționale.
Item 8 - Propuneți 2 domenii tematice care constituie o prioritate de formare pentru
personalul didactic din unitatea de învățământ pe care o conduceți, în anul școlar 20212022.
CEAC, SCIM, Competente digitale, Comunicarea în momente de criza, Proiectarea didactică;
Abordarea integrată a conținuturilor, Învățare on-line, scriere proiecte cu finanțare europeana/externa,
Abandon școlar, Managementul situației de risc, implementarea sistemului de control managerial
intern, Parteneriat școala - familie, Educarea caracterului dezvoltarea abilităților de viață, Evaluarea
și asigurarea calității, managementul proiectelor europene, Crearea de resurse educaţionale digitale,
Integrarea grupurilor vulnerabile, Metode de relaționare cu grupurile de elevi; Activități diferențiate
cu elevi pe centre de interes, Deontologie profesională și prevenirea corupției , Comunicarea/ scim ,
Integrarea tuturor copiilor în mediul școlar; Evaluarea in contextul invatarii online; Crearea si
utilizarea RED-urilor, Predarea integrata a conținuturilor, Abordarea integrată a conținuturilor
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învățării și Demersul didactic individual cu elevii cu nevoi speciale, Abordare integrată a conținutului
învățării, Voluntariat, Crearea și utilizarea de resurse educaționale deschise RED, crearea de lecții
eficiente în mediul on-line, Digitalizare/ proiectare, Proiectare didactică. , Dezvoltarea
abilitaților,educarea caracterului la elevi, Utilizarea rețelelor digitale/ Management si consiliere
pentru carierea didactica, Proiectare curriculară, Competențe TIC/digitale, Crearea și utilizarea de
RED; Abordarea integrată a conținuturilor învățării, Gestionarea situațiilor conflictuale dintre elevi,
elevi cadre didactice, profesor - profesor, Invatamant profesional si tehnic, Pedagogie digitalăutilizarea de instrumente digitale în procesul de predare-învățare-evaluare în mediul online,
Competențe TIC/digitale, Managementul proiectelor cu finanțare europeană, Management si
leadership in educație / Comunicare si relații umane, Managementul comunicării / Managementul
claselor de elevi, Managementul proiectelor cu finanțare europeană, Implementarea sistemului de
control managerial intern, Crearea lecțiilor în mediul online, Managementul clasei de elevi, Egalitate
de șanse si gen:Proiectarea curriculara, Folosirea instrumentelor digitale in procesul invatarii si
Integrarea copiilor cu nevoi speciale, Individualizarea invatarii pentru categoriile dec elevi cu CES si
capabili de performante, Managementul timpului, Interdisciplinaritatea materiilor din aceeași arie
curriculară, Pedagogie digitală-utilizarea de instrumente e predare-învățare-evaluare în mediul online,
Organizarea activităților de învățare cu elevii pe platforme digitale: GSuite, Microsoft Teams, Moodle,
Crearea de lecţii online;crearea şi utilizarea resurselor deschise, Proiectarea didactică/curriculară; ,
Abordarea integrată a conținuturilor învățării, Integrarea grupurilor vulnerabile, Dezvoltarea
abilităților de viață, Educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la elevi, Managementul
proiectelor cu finanțare europeană,Demersul didactic individualizat cu elevii cu nevoi speciale de
învățare , Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, Crearea si utilizarea de resurse deschise
, Individualizarea demersului didactic; Abordarea integrată a învățării.

II.2.1 Concluzii
Din analiza răspunsurilor oferite de managerii instituțiilor de învățământ, în urma aplicării
chestionarului adresat acestora, rezultă nevoia de formare în domenii de conținut diferite față
de cele de anul trecut. Astfel, prioritar pentru managerii unităților de învățământ tulcene devine
domeniul Implementarea sistemului de control managerial intern. Preferința pentru
Managementul instituțional, demonstrează cerința a jumătate din echipa de manageri școlari
tulceni de a se perfecționa în domeniul managementului, alături de sistemul de control
managerial intern. Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale, este un domeniu care își
păstrează interesul, dar mai mult sub forme avansate, respectiv crearea de resurse educaționale
deschise și forme de evaluare eficiente, în format online.
Privitor la cadrele didactice, managerii instituțiilor de învățământ și-au exprimat opinia
majoritară pentru Abordarea integrată a conținuturilor învățării alături de Educarea
caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la elevi, arătând că, mai mult de jumătate dintre
aceștia au nevoie de formare continuă în aceste domenii. Domeniul Demersul didactic
individualizat cu elevii cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar,
supradotați) și Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, prezintă importanța acestui
domeniu în unitățile de învățământ tulcene.
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În cadrul Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022, Casa Corpului Didactic
Tulcea va trebui să includă programe care să răspundă opțiunii managerilor școlari pentru
dezvoltarea profesională a personalului didactic auxiliar din școli, cum ar fi: Perfecționarea în
specificul postului ocupat, alături de domeniul Completarea și gestionare baze de date,
demonstrează interesul managerilor de școlii pentru o organizare digitizată, eficientă, a datelor
unității școlare, din toate punctele de vedere, inclusiv Utilizarea instrumentelor și aplicațiilor
digitale în școală. Interesul pentru domeniul Comunicare și relații publice este o dovadă că
managerii instituțiilor școlare sunt preocupați de

dobândirea de competențe sporite în

comunicare a personalului didactic auxiliar.
III. Prelucrarea informațiilor obținute în urma întâlnirilor individuale desfășurate
online, între profesorii metodiști din cadrul C.C.D. Tulcea și responsabilii cu formarea
continuă din fiecare unitate de învățământ din județul Tulcea, organizate în perioada
martie-mai 2021
În perioada martie-mai 2021, CCD Tulcea a organizat întâlniri online individuale cu
responsabilii cu formare continuă (RFC) din toate unitățile de învățământ din județul Tulcea, în
vederea identificării nevoii de formare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din
unitățile școlare ale județului Tulcea și a impactului programelor de formare desfășurate de
instituție în anul școlar 2020-2021.
Scopul activității: Identificarea nevoii de formare și analiza impactului programelor de formare
organizate de C.C.D. Tulcea la nivelul fiecărei unități școlare din județul Tulcea
Locația: online, utilizarea aplicației Google Meet integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro;
Număr total întâlniri realizate: 83
Aspecte abordate: identificarea platformei e-learning dezvoltată de unitatea de învățământ, a
dificultăților întâmpinate de cadrele didactice în organizarea procesului de predare on-line în
perioada suspendării cursurilor, a nevoii de formare privind utilizarea instrumentelor
digitale/platformei educaționale și a domeniilor tematice de interes pentru dezvoltarea
profesională, identificarea motivelor pentru care cadrele didactice nu au participat/nu participă
la activități de formare, identificarea nevoii de formare a cadrelor didactice din unitățile școlare
în anumite domenii/teme/programe de formare care ar trebui incluse în Oferta de formare a
CCD în anul școlar viitor.
Profesori metodiști din cadrul compartimentului Programe/Proiecte au fost desemnați de către
conducerea CCD Tulcea responsabili pentru desfășurarea interviurilor cu RFC conform unui
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ghid de interviu și a unei planificări realizată și comunicată tuturor unităților de învățământ din
județul Tulcea.
Ghid de Interviu
1. Date generale:
Profesor metodist responsabil cu desfășurarea interviurilor cu RFC:
Locul desfășurării: online, aplicația Google Meet, integrată în domeniul propriu ccdtulcea.ro
Număr RFC participanți la întâlnirile online:
Număr întâlniri înregistrate:
Alți participanți:
2. Analiza și interpretare date interviu online:
1. Faceți parte din Consiliul de Administrație al școlii?
Din .....participanți un număr de .... sunt membri în Consiliul de Administrație al unității de
învățământ.
2: Ce platformă e-learning a dezvoltat unitatea de învățământ? În ce măsură este funcțională?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
3: Ce dificultăți au întâmpinat colegii dumneavoastră în organizarea procesului de predare
on-line în perioada suspendării cursurilor? Ce dificultăți au întâmpinat colegii dumneavoastră
în predarea on-line de acasă?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
4. Descrieți un moment/o situație de criză pe care ați avut-o la nivel de unitate școlară în
organizarea activității de predare-învățare online? Ce soluții au fost găsite?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
5: La nivelul instituției s-a realizat/se realizează o evaluare inițială/continuă a nevoii de
formare privind utilizarea instrumentelor digitale/platformei educaționale? Care sunt
domeniile tematice identificate, de interes pentru dezvoltarea profesională?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
6 : Ați identificat un interes crescut (conștientizare a nevoii de formare) al cadrelor didactice
pentru formarea proprie în anul școlar 2020-2021? În ce domenii tematice?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
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7: Dacă sunt și astfel de cazuri, aveți cunoștință care ar fi motivele pentru care cadrele
didactice nu au participat/nu participă la activități de formare? Există în școală cadre
didactice care încă nu au un nivel de bază de abilități IT?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
8: Pentru a acoperi mai larg nevoia de formare a cadrelor didactice din școala dvs., ce
teme/programe de formare considerați că ar trebui incluse în Oferta de formare CCD?
Date oferite de RFC în interviu
Analiză și interpretare
9: Alte aspecte/subiecte puse în discuție de reprezentanții unității școlare.
3. Concluzii:
Unitățile de învățământ de unde provin RFC intervievați:
Analiză și interpretare a datelor obținute în urma întâlnirilor individuale cu RFC
1. Date generale:
Persoane din CCD responsabile cu desfășurarea interviurilor cu RFC: profesorii metodiști
Număr RFC participanți la întâlnirile online: 83
Număr întâlniri înregistrate: 83
Alți participanți: inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane – I.S.J. Tulcea,
directori/directori adjuncți de unități școlare din județul Tulcea, cadre didactice.
2. Analiza și interpretare date interviu online:
1. Faceți parte din Consiliul de Administrație al școlii?
Din 83 participanți, cadre didactice responsabili cu formarea continuă, 19 sunt membri
în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.
2: Ce platformă e-learning a dezvoltat unitatea de învățământ? În ce măsură este funcțională?
În 77 de unități de învățământ din județul Tulcea este implementată o platformă
educațională, astfel: 57 de unități
implementată

una

din

școlare utilizează GSuite for Education, restul avât

următoarele

platforme:

Adservio,

24edu,

Office

365,

Cisco/Webex/Classroom AEQ, iar în 6 unități se fac demersuri de achiziție a unei platforme
educaționale, dar s-au utilizat aplicațiile Zoom, Meet, Video call, pentru desfășurarea
activităților de predare-învățare-evaluare cu elevii în mediul online. În majoritatea unităților
elevii care au solicitat au primit tablete prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea
sau a comunităților locale, iar cadrele didactice au utilizat dispozitivele proprii sau date în
custodie de la unitatea de învățământ iar pentru activitățile sincron desfășurate de la școală s-a
asigurat un dispozitiv. În cazul preșcolarilor, activitățile sincron s-au desfășurat cu preșcolarii
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de grupă mare și mijlocie și parțial cu cei de grupă mică, s-a lucrat pe WhatsApp/Messenger și
s-a preluat feedbackul trimis de părinți. S-au întâmpinat dificultăți de conectare pentru
desfășurarea activităților sincron cauzate de semnalul de internet care este slab în anumite
localități din județ.
3: Ce dificultăți au întâmpinat colegii dumneavoastră în organizarea procesului de predare
on-line în perioada suspendării cursurilor? Ce dificultăți au întâmpinat colegii dumneavoastră
în predarea on-line de acasă?
2/3 din totalul răspunsurile date de către RFC, din cele 83 de unități de învățământ, au
făcut referire la dificultăți întâmpinate de cadrele didactice privind procesul de predareînvățare-evaluare în mediul online cauzate de calitatea semnalului de internet, uneori lipsa
acestuia în anumite zone (ex. Delta Dunării), utilizarea aplicațiilor diverse pentru a ține legătura
cu elevii, familiarizarea cu lucrul pe platforma educațională a participanților, elevi mai puțin
motivați să se conecteze la sesiuni online, competențele digitale la un nivel scăzut deținute de
cadrele didactice cât și de elevi, au reprezentat un impediment și adaptarea lucrului pe platforme
diferite în cazul cadrelor didactice care au catedra împărțită pe mai multe unități.
1/3 din respondenți au declarat că nu s-au întâmpinat dificultăți în organizarea
procesului de predare on-line în perioada suspendării cursurilor, s-au utilizat Meet, Zoom,
WhatsApp, video call, dar și pachete educaționale pentru elevii care nu aveau acces la internet,
s-a luat legătura cu părinții în cazul elevilor care absentau și s-au utilizat inclusiv aplicațiile de

pe telefonul mobil.
4. Descrieți un moment/o situație de criză pe care ați avut-o la nivel de unitate școlară în
organizarea activității de predare-învățare online? Ce soluții au fost găsite?
Dificultățile întâmpinate la nivelul unității de învățământ au fost de ordin
organizatoric/funcțional și anume: utilizarea platformei, dispozitive nu foarte performante,
competențe digitale la un nivel scăzut/mediu atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi,
din cauza configurării geografice a județului Tulcea, semnalul în rețeaua de telefonie
mobilă/internet este slab, motiv pentru care cadrele didactice sau elevii nu s-au putut conecta,
ocazional, la cursurile online.
Toate unitățile de învățământ au soluționat crizele apărute și cadrele didactice au luat
legătura cu toți elevii și au găsit soluții pentru participarea acestora la ore: s-a comunicat prin
intermediul aplicațiilor pe telefon, s-au creat grupuri pe clase, s-au distribuit pachete
educaționale pentru elevii care nu dispuneau de un dispozitiv/curent electric, participarea
cadrelor

didactice

la

atelierele/cursurile

privind

predarea

online,

utilizare

aplicațiilor/platformelor furnizate de CCD Tulcea sau de către alți furnizori externi,
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informaticianul/persoana desemnată de conducerea unității de învățământ a realizat instruirea
la nivel de școală a cadrelor didactice privind utilizarea platformei/aplicațiilor online, studiu
individual, ori s-au ajutat reciproc când au întâmpinat dificultăți în utilizarea
aplicațiilor/platformei.
5: La nivelul instituției s-a realizat/se realizează o evaluare inițială/continuă a nevoii de
formare privind utilizarea instrumentelor digitale/platformei educaționale? Care sunt
domeniile tematice identificate, de interes pentru dezvoltarea profesională?
Din datele oferite de RFC reiese faptul că la nivelul instituțiilor de învățământ, s-a
realizat o evaluare inițială nevoii de formare, 1/3 pe baza unor chestionare aplicate, 2/3 prin
chestionări verbale și în funcție de nevoile identificate cadrele didactice au participat la cursuri
de formare avizate/acreditate M.Ed. /ateliere privind predarea online, utilizarea aplicațiilor și
platformelor furnizate de CCD Tulcea în perioada mai 2020- martie 2021 dar și de către alți
furnizori externi, cât și la programele de formare acreditate furnizate în cadrul proiectelor
POCU: CRED, ACCED, PRO_ITI. Multe din instituțiile de învățământ au achitat taxa de curs,
din bugetul alocat formării, pentru cadrele didactice/personal didactic auxiliar care s-au înscris
și au parcurs programe de formare avizate/acreditate M.Ed., furnizate de CCD Tulcea.
Domeniile tematice identificate, de interes pentru dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice la nivelul instituțiilor de învățământ, prin realizarea evaluării nevoii de formare au
fost: învățământul preșcolar-strategii didactice și proiectare curriculară; abordarea noului
curriculum pentru învățământ preșcolar-proiectarea didactică; managementul clasei; logopedie;
terapia ABA; metodica predării pentru cadrele didactice necalificate care să cuprindă aplicațiile
practice; integrarea elevilor cu CES; abilitare privind utilizarea diferitelor aplicații, editare
PPT; lucru pe platforme online, crearea de lecții în mediul online.
6: Ați identificat un interes crescut (conștientizare a nevoii de formare) al cadrelor didactice
pentru formarea proprie în anul școlar 2020-2021? În ce domenii tematice?
RFC au identificat un interes crescut al cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar care au conștientizat, în această perioadă, necesitatea îmbunătățirii abilităților de
lucru în mediul online, perfecționându-se prin participarea la programe de formare/ ateliere de
lucru cât și prin studiu individual. Într-o proporție majoritară cadrele didactice au optat să
parcurgă cursuri de dezvoltarea a abilităților IT, furnizate de CCD Tulcea sau de alți furnizori
externi de formare. Cadrele didactice au participat la cursurile din cadrul proiectelor POCU:
CRED, ACCED, PRO_ITI; la cursuri de management educațional, educația copiilor cu CES,
consiliere educațională.
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Domeniile de interes au fost: dezvoltarea competențelor privind predarea online;
utilizarea aplicațiilor digitale și a platformelor educaționale; îmbunătățirea competențelor TIC;
7: Dacă sunt și astfel de cazuri, aveți cunoștință care ar fi motivele pentru care cadrele
didactice nu au participat/nu participă la activități de formare? Există în școală cadre
didactice care încă nu au un nivel de bază de abilități IT?
În 90% din școlile de unde au provenit RFC chestionați, cadrele didactice au parcurs o
formă de perfecționare, îndeosebi prin participarea la cursuri de formare. La nivelul unității de
învățământ un număr de maxim 2-3 persoane, nu au participat la cursuri în această categorie
intrând cadrele didactice aflate în pragul pensionării, pentru care perfecționarea nu mai
reprezintă o prioritate și cadrele didactice încadrate cu statut de suplinitor calificat/necalificat,
ce se află în primii ani de activitate, care dețin abilități de bază IT și nu manifestă interes pentru
perfecționare. În toate unitățile de învățământ școala online s-a desfășurat în condiții optime,
toate cadrele didactice dețin abilitățile de lucru și cunoștințe IT care să le permită desfășurarea
activității în mediul online cu elevii și lucrul pe o platformă educațională.
8: Pentru a acoperi mai larg nevoia de formare a cadrelor didactice din școala dvs., ce
teme/programe de formare considerați că ar trebui incluse în Oferta de formare CCD?
În 2/3 din totalul unităților de unde provin RFC chestionați, au fost identificate
domenii/programe de formare noi ce ar trebui incluse în Oferta de formare CCD din anul școlar
viitor iar aceste sunt: Redactare/elaborare de lecții în mediul online; îmbunătățirea abilităților
digitale: TIC Avansat și Profesor creator de lecție în mediul online; metode de lucru și de
integrare a elevilor cu CES; cursuri specifice nivelului de învățământ preșcolar; managementul
clasei și cursuri pentru abilitare EDUSAL, SIIR, SCIM, CEAC.
Pentru 1/3 cadrele didactice consideră Oferta CCD Tulcea ca fiind diversificată și
satisfăcătoare pentru nevoile identificate la nivelul cadrelor didactice din această perioadă.
9: Alte aspecte/subiecte puse în discuție de reprezentanții unității școlare.
Subiecte puse în discuție: continuarea învățării online după încheierea pandemiei,
posibilitatea ca 1 zi pe săptămână, prin rotație, să fie școala online, pentru a nu se pierde din
abilitățile digitale câștigate atât de personalul didactic cât și de câtre elevi;solicitarea cadrelor
didactice dc revenire cât mai curând la formarea continuă față în față.
Ca urmare a stărilor de urgență și de alertă generate de pandemia de coronavirus
COVID-19, în contextul suspendării cursurilor și a trecerii activităților de predare-învățareevaluare în mediul online cu elevii din învățământul preuniversitar, cadrele didactice s-au
perfecționat și au parcurs programe de formare/ateliere de formare privind utilizarea
instrumentelor și aplicațiilor digitale și strategii de achiziție de cunoștințe și dezvoltarea de
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competențe privind participarea, comunicarea și colaborarea cu elevii în activitățile de învățare
din spațiul virtual. Nevoia de perfecționare a cadrelor didactice a fost mai mare, cauzată de
provocărilor multiple legate de activitatea în spațiul virtual, utilizarea aplicațiilor digitale și a
platformelor de elearning.
În perioada martie 2020- martie 2021, CCD Tulcea a desfășurat activități de consiliere privind
organizarea activităților didactice în mediul online cât și cursuri axate preponderent pe
dezvoltarea competențelor digitale și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare în
mediul online la toate disciplinele școlare, utilizând aplicații digitale și platforme elearning
educaționale furnizate pentru grup țintă format din personalul didactic și didactic auxiliar din
învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, la care au participat peste 1500 de formabili.
Oferta de formare a CCD Tulcea a fost adaptată continuu și constant și a cuprins și programe
din alte domenii precum: integrarea elevilor cu CES în școală, consiliere educațională,
comunicare și relații publice, abilitare în crearea unui site educațional sau pentru implementarea
programului A doua șansă, la care au participat cadre didactice din unitățile de unde provin
RFC chestionați. Colectarea de informaţii de la responsabilii cu formarea continuă din unitățile
de învățământ, referitoare la rezultatele, efectele şi beneficiile obținute de cadre didactice și
elevi în urma participării la programe de formare continuă din ofertă, a concluzionat faptul că
Oferta de formare a CCD Tulcea a răspuns în mare măsură nevoii de formare a cadrelor
didactice din județul Tulcea în perioada martie 2020-martie 2021.
III.1 Concluzii:
Analiza și interpretarea datelor oferite de responsabilii cu formarea continuă (RFC) a
relevat faptul că un procent ridicat de cadre didactice s-au perfecționat și au parcurs, în perioada
martie 2020 - martie 2021, în contextul suspendării cursurilor și a trecerii activităților de
predare-învățare-evaluare în mediul online cu elevii din învățământul preuniversitar, ca urmare
a stărilor de urgență și de alertă generate de pandemia de coronavirus COVID-19, programe de
formare/ateliere de formare privind utilizarea instrumentelor și aplicațiilor digitale, de
dezvoltarea de competențe privind comunicarea și colaborarea cu elevii în activitățile de
învățare din spațiul virtual, derulate de către Casa Corpului Didactic Tulcea și de alți furnizori
externi de formare.
Răspunsurile oferite de responsabilii cu formarea continuă din unitățile școlare din județul
Tulcea referitoare la utilizarea platformelor de e-learning dezvoltată de unitatea de învățământ,
constituie o informație precisă privind utilizarea platformelor de e-learning de către unitățile de
învățământ cât și nevoia de formare a cadrelor didactice pentru aceste platforme, atât ca
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utilizatori medii, cât și avansați. Din cumularea răspunsurilor responsabililor cu formarea
continuă din toate unitățile de învățământ tulcene, referitoare la item-ul ”Ce dificultăți au
întâmpinat colegii dumneavoastră în organizarea procesului de predare on-line în perioada
suspendării cursurilor? Ce dificultăți au întâmpinat colegii dumneavoastră în predarea on-line
de acasă?”, s-a desprins ideea că abilitățile IT ale cadrelor didactice nu au reprezentat o
problemă pentru învățarea online, cel puțin pentru nivel de bază și mediu, iar ateliere de lucru
desfășurate de CCD Tulcea au reprezentat o modalitate de perfecționare a abilităților în
utilizarea instrumentelor și aplicațiilor din mediul online.
În urma interpretării datelor oferite de responsabilii cu formarea continuă (RFC), a rezultat
nevoia de formare în domenii legate de accesul cadrelor didactice la resurse pentru învățarea
online, dezvoltarea competențelor de a utiliza și de a dezvolta resurse educaționale deschise
(RED) și dobândirea unor competențe IT la nivel avansat.
Privitor la domeniile tematice identificate, de interes pentru dezvoltarea profesională,
responsabilii cu formarea continuă din unitățile de învățământ tulcene consideră că formarea în
domeniul învățării online (platforme de e-learning, evaluarea online, crearea de lecții și resurse
educaționale deschise), cu toate formele sale, reprezintă o prioritate actuală. Alte domenii
tematice de interes identificate sunt: lucrul diferențiat cu elevii, utilizarea resurselor (materiale
și umane), integrarea grupurilor vulnerabile, lucrul cu elevi cu CES, învățământul preșcolarstrategii didactice și proiectare curriculară; abordarea noului curriculum pentru învățământ
preșcolar-proiectarea didactică; managementul clasei; metodica predării pentru cadrele
didactice necalificate care să cuprindă aplicațiile practice logopedie/terapia ABA.
IV. Nevoi de formare identificate în cadrul activităților de consiliere privind utilizarea
platformei elearning GSuite, coordonate de informaticianul C.C.D. Tulcea, în perioada
martie – iunie 2021 – interpretare date
În perioada martie-iunie 2021 au fost susținute activități de consiliere a cadrelor didactice
din școlile care au implementată platforma Gsuite for Education. Activitățile s-au desfășurat
conform planificării care a fost afișată pe site-ul instituției și transmisă prin e-mail școlilor.
Săptămânal a fost completat calendarul activităților pentru școlile programate și s-a generat
link-ul întâlnirilor online în Google Meet.
Au fost consiliate 85 de cadre didactice din 61 de școli.
Activitățile au fost organizate sub formă de sesiuni Q&A, iar în urma centralizării(atașată
prezentului raport) s-au constatat următoarele:
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- Cele mai multe solicitări au vizat instrumentul Google Meet – facilități și noi setări pentru
îmbunătățirea calității lecțiilor online sincron, precum și integrarea de instrumente Google sau
Terțe în Google Meet.
- Pentru Google Classroom a fost vizat modul de organizare al claselor(centralizat pe elev sau
pe profesor), setări catalog, ridicare de materiale și teme, alocare teme către elevi, reutilizare
postări, corectare teme.
- Instrumentul Google Forms a fost de interes pentru marea majoritate, aici insistându-se pe
setarea corectă a unui chestionar, introducerea tipurilor de itemilor potriviți pentru scopul
evaluării, categoria de vârstă și disciplina. Cele mai mari provocări fiind la clasele de preșcolar
și primar, precum și la disciplinele educație plastică, educație fizică, educație muzicală.
- Un alt subiect abordat de majoritatea participanților a fost acela al creării de materiale suport
(prezentări, documente și chiar resurse video). Drept urmare am prezentat Google Prezentări,
Google Documente, YouTube, aplicații terțe pentru realizarea de resurse video Loom, Open
Board).
- O parte dintre participanți au semnalat problemele pe care le au având mai multe conturi de
tip Google. Pentru a preîntâmpina aceste probleme le-am prezentat modul de creare a unui
browser Chrome personalizat, precum și introducerea extensiilor - Dualless, BreakoutRooms,
Loom, GoFull Page.
V. Programe de formare continuă la solicitarea Direcției Generale Management Resurse
Umane și Rețea Școlară și Direcției Formare Continuă din Ministerul Educației
În baza adresei nr. 1578/DGMRURS/27.09.2021, Casa Corpului Didactic Tulcea
include în Oferta de formare pentru anul școlar 2021 – 2022 următoarele programe de formare:
Program de perfecționare a metodiștilor I.S.J.; Programul de pregătire a cadrelor didactice
pentru examenul național de acordare a definitivării în învățământ; Programul de pregătire
pentru concursul național de ocupare a posturilor vacante; Program de formare privind
dezvoltarea competențelor de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul examenului național de
definitivare în învățământul preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor
vacante; Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a probelor practice/
orale și a inspecțiilor speciale.

28

Propuneri de programe de formare continuă comunicate de I.S.J. Tulcea,

VI.

focalizate pe remedierea deficiențelor în baza rapoartelor inspecțiilor efectuate în anul
școlar 2020-2021 și a rezultatelor cadrelor didactice din județ la examenele naționale.
În urma inspecțiilor școlare efectuate de echipele I.S.J. Tulcea în anul școlar 2020-2021,
extrase din raportul privind activitatea de inspecţie şcolară desfășurată, rezultă următoarele
nevoi, priorități de formare identificate în unitățile școlare din județul Tulcea:
- utilizarea de metode didactice și mijloace de învățământ diversificate și moderne, aplicații
online;
- proiectarea unor activităţi realiste, diversificate, prin utilizarea unor strategii noi, centrate pe
activitatea elevilor;
- lipsa competențelor digitale în rândul unor cadre didactice cu experiență bogată la catedră;
- formarea cadrelor didactice în vederea eficientizării activității de învățare online;
- participarea la cursuri de formare dedicate, activitatea de autoperfecționare, realizarea de
materiale-model de predare-învățare-evaluare în format fizic și online, prezentate la atelierele
de dezvoltare profesională și promovate pe grupurile de comunicare ;
- consilierea cadrelor didactice debutante în vederea obținerii definitivării și a gradelor didactice
din învățământ, asigurarea, în unele situații a profesorilor mentori;
- participarea la atelierele de dezvoltare profesională, la cursuri de perfecționare specifice
fiecărei discipline;
- utilizarea tehnologiilor informaţionale şi dezvoltarea competenţelor de comunicare ale
personalului didactic;
- diversificarea strategiilor de individualizare/personalizare a învățării online;
- diversificarea mijloacelor de comunicare electronică/online între şcoală şi familiile elevilor;
- existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi de abandon şcolar, în
unele unităţi, în special din zonele şi regiunile defavorizate.
Luând în considerare aspectele constatate în urma inspecțiilor tematice și de specialitate
realizate de echipele I.S.J. Tulcea, în anul școlar 2021 – 2022, Casa Corpului Didactic va avea
în vedere următoarele direcții de acțiuni/măsuri:
- Continuarea formării și dezvoltării profesională a cadrelor didactice privind utilizarea
instrumentelor specifice lucrului online și valorificarea în activitatea de la clasă, integrarea RED
în cadrul orelor online si în format fizic prin parcurgerea unor programe de formare;
- Perfecţionarea personalului didactic pentru aplicarea noului curriculum şi abordarea unor
strategii didactice eficiente în învățământul preuniversitar prin parcurgerea unor programe de
formare;
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- Organizarea de programe de formare care să pregătească cadrele didactice pentru
desfășurarea unor activități care să întărească relația școală-familie-comunitate, de prevenire și
combatere a

absenteismului şi abandonului şcolar, în special din zonele şi regiunile

defavorizate; de combatere a disfuncţionalităţilor sau a comunicării formale în relaţia şcoalăfamilie şi, în unele cazuri, în relaţia şcoală-autorităţi locale;
- Participarea cadrelor didactice la programele de formare de pregătire pentru examenul
național de acordare a definitivării în învățământ și pentru concursul național de ocupare a
posturilor vacante, pentru extinderea competențelor profesionale;
- Participarea cadrelor didactice necalificate la programe de formare pentru dezvoltarea și
extinderea competențelor profesionale în domeniu;
Analiza rapoartelor de inspecții efectuate de inspectorii și metodiștii I.S.J. evidențiază
contribuția programelor de formare la creșterea calității actului didactic și importanța
perfecționării personalului didactic. De asemenea, inspecțiile de specialitate au vizat activități
de evaluare a competențelor profesionale, implicit a activității educaționale la nivelul
disciplinelor de studiu sau activităților educaționale, evidențiind importanța aplicării
competențelor dobândite în urma absolvirii programelor de formare continuă.
Analizând aceste elemente, se constată nevoi reale de formare și de dezvoltare
profesională în domenii precum proiectarea didactică, predarea centrată pe elev și evaluarea,
module tematice care vor fi incluse în curriculumul programelor de formare în didactica
specialității pe discipline/nivele de învățământ din Oferta de formare pentru anul școlar 20212022. Parteneriatul cadru didactic-elev-familie, stilul de predare al cadrului didactic sunt
abordate ca tematici în modulele programelor de formare acreditate M.E. al căror furnizor este
CCD Tulcea: Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, Abilități de viață la
adolescenți-prevenirea consumului de droguri și Școala și familia în formarea personalității
elevilor.
Dezvoltarea competențelor privind proiectarea si desfășurarea actului didactic sunt
vizate prin programele de formare: Programul de pregătire a cadrelor didactice pentru
examenul național de acordare a definitivării în învățământ și Programul de pregătire pentru
concursul național de ocupare a posturilor vacante, din oferta de formare a anului școlar viitor.
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice privind utilizarea instrumentelor specifice
lucrului online și valorificarea în activitatea de la clasă se regăsesc în programele de formare:
Utilizarea pachetului de aplicații GSuite for Education în predarea online, Instrumente și
aplicații digitale de bază pentru predarea online-nivel începător, Utilizarea aplicațiilor Gsuite
for Education în managementul școlar. CCD Tulcea este furnizor al programelor acreditate
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M.E.: Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală și Abilitarea personalului didactic
și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional. a căror scop este formarea personalului
didactic și didactic auxiliar în utilizarea avansată a instumentelor TIC și în domeniul creării și
administrării paginilor web, inițierea în utilizarea platformelor elearning de tip Moodle, abilitarea
acestora în vederea integrării în lecții, activități școlare și extrașcolare.

VII. Concluzii finale
Având în vedere reglementările în vigoare privind organizarea și desfășurarea
programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2021-2022 și în contextul respectării normelor de siguranță sanitară
stabilite de autoritățile de resort și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea
Europeană, pentru diminuarea impactului tipului de risc și al asigurării rezilienței comunităților
școlare, Oferta programelor de formare continuă pentru anul școlar următor va trebui să
asigure cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar din unitățile de învățământ tulcene și să acopere nevoia de formare identificată
prin:
Oferta va cuprinde programe de formare în domenii de conținut legate de accesul
unităților de învățământ, al cadrelor didactice și al elevilor la resurse pentru învățarea online, în
mod deosebit, în contextul trecerii la un nivel superior de utilizare a competențelor IT pentru
crearea de resurse. Se va urmări dezvoltarea de competențe în utilizarea de instrumente online
pentru a putea desfășura învățarea online la nivelul tuturor unităţilor şcolare tulcene, cât și
utilizarea platformelor de e-learning, care permit interacţiunea sincron sau asincron între elevi
şi cadrele didactice. Vor trebui să se regăsească în ofertă, programe reprezentative pentru
domeniile educarea caracterului și dezvoltarea abilităților de viață la elevi, integrarea grupurilor
vulnerabile în mediul școlar și demersul didactic individualizat cu elevii cu nevoi speciale de
învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar, supradotați). Prin intermediul întâlnirilor
individuale, desfășurate online, cu toți responsabilii cu formarea continuă/RFC din unitățile
școlare din județul Tulcea, au fost identificate domenii/programe de formare noi ce ar trebui
incluse în Oferta de formare continuă din anul școlar următor, iar aceste sunt:
redactare/elaborare de lecții în mediul online; îmbunătățirea abilităților digitale: TIC avansat și
Profesor creator de lecție în mediul online; metode de lucru și de integrare a elevilor cu CES;
cursuri specifice nivelului de învățământ preșcolar; managementul clasei.
Portofoliul Casei Corpului Didactic Tulcea cuprinde la acest moment următoarele programe
de formare acreditate M.E.: Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C. în școală, Abilitarea
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personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional, Integrarea
grupurilor vulnerabile în mediul școlar, Abilități de viață la adolescenți-prevenirea consumului
de droguri, Managementul comunicării și relații publice, Școala și familia în formarea
personalității elevilor și Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă, care
răspund în mare parte nevoii de formare identificată.
Oferta de formare pentru anul școlar 2021-2022 răspunde nevoii de formare identificată
la nivel județean, cuprinzând tematici din următoarele domenii: strategii didactice și
instrumentelor digitale utilizate în predarea online pe disciplinele de studiu/nivele de
învățământ, management instituţional, managementul comunicării și relații publice,
comunicare în situații de criză, negocierea conflictului, etică și integritate, perfecționare
metodiști I.S.J., utilizarea instrumentelor TIC în școală, realizarea unui site educațional,
integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar, parteneriat școală-familie în formarea
personalității elevilor, abilități de viață la adolescenți, ”A doua șansă”, evaluarea lucrărilor
scrise ale cadrelor didactice implicate în procesul de definitivare și de mobilitate din
învățământul preuniversitar, abilitarea profesorilor selectați în comisii județene de organizare
și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, în
folosirea corectă a instrumentelor specifice inspecțiilor speciale, dezvoltare instituțională prin
proiecte cu finanțare europeană, învățarea limbii engleze, perfecționare responsabili CDI,
bibliotecari școlari și secretari.
Oferta de programe de formare pentru anul școlar 2021-2022 va contribui

la

îndeplinirea misiunii Casei Corpului Didactic Tulcea de a asigura cadrul pentru dezvoltarea
personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar din școlile tulcene, în
corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi
competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale și
europene în domeniul educaţiei.

Director,
Gabriela NICHIFOR
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