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ARGUMENT 
 

Plecând de la premisa că profesia didactică se află într-o continuă schimbare, determinată 

de evoluția rapidă a societății și implicit de complexitatea provocărilor la care trebuie să răspundă 

sistemul de învățământ, personalul implicat în procesul educațional are nevoie de competențe 

practicate și de experiențe colaterale care să-i confere abilități cerute pentru un sistem educațional 

în plin proces de reorganizare. 

În contextul provocărilor educaţiei moderne și a fluxurilor informaţionale care cresc 

exponenţial, formarea continuă nu reprezintă doar o necesitate, ci şi o obligaţie pentru a putea 

derula activităţi educaţionale eficiente şi de calitate. 

Orice profesie este marcată de existența unui sistem de competențe de specialitate, 

profesionale și transversale, a căror dobândire și dezvoltare reprezintă un proces continuu, în care 

un individ își consolidează, își îmbogățește și își reorganizează în permanență cunoștințele și 

capacitățile odată cu dezvoltarea experienței profesionale. 

Sintetic, competențele și trăsăturile de personalitatea necesare educatorului sunt cele care 

conduc la măiestria pedagogică, la depășirea statutului de profesionist și la atingerea celui de artist 

în meseria pe care o practică, putându-i-se, astfel, atribui profesiei didactice statutul de artă sau 

știință. 

Programele propuse în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Gorj se adresează 

personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar şi urmăresc să dezvolte 

competenţele prevăzute în standardele profesionale de formare continuă pentru funcțiile didactice 

și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, atât  în funcţie de nevoile personale și 

profesionale, cât şi cele ale organizaţiei din care acestea provin. 

De altfel, prin programele de formare continuă propuse se urmărește actualizarea și 

dezvoltarea competențelor personalului didactic, cărora li se poate adăuga dobândirea de noi 

competențe, în funcție de evoluția cerințelor curriculare, educaționale și sociale, dar și de noile 

exigențe referitoare la adaptarea schimbărilor educaționale sub aspect structural sau procesual. 

În România, standardele profesionale de formare continuă pentru funcțiile didactice din 

învățământul preuniversitar pe niveluri de învățământ și pe etape de dezvoltare profesională grade 

didactice și formare continuă o dată la 5 ani au fost aprobate prin Odinul Ministerului Educației 

Naționale nr. 4476 din 2016.  

În acest an școlar, Oferta de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic Gorj, 

s-a proiectat ţinând cont de principiile de bază ale formării continue şi dezvoltării profesionale ale 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar gorjean: principiul adaptabilităţii (adaptarea 

programelor de formare continuă la caracteristicile grupului ţintă), principiul egalităţii de şanse, 

principiul calităţii, principiul transversalităţii competenţelor, principiul convergenţei şi 

complementarităţii. 
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STUDIU PRIVIND ANALIZA DE NEVOI DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN 
JUDEŢUL GORJ 

 

I. DESCRIEREA CERCETĂRII REALIZATE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII NEVOILOR DE FORMARE 

1.1 Cadrul general  

Dezvoltarea resursei umane, respectiv dezvoltarea instituțională sunt în strânsă legătură cu 

nivelul calificării acesteia, bazată pe standarde de calitate şi competenţe subsumate corect şi unitar.    

Din acest motiv, analiza de nevoi a pornit de la necesitatea identificării domeniilor în care 

sunt necesare măsuri privind formarea şi dezvoltarea profesională/personală a personalului din 

învăţământul preuniversitar, precum şi cele care se referă la orientările spre noi domenii de 

formare. 

Informațiile obținute au fost utilizate în proiectarea programelor de formare, atât a celor 

acreditate cât și a programelor propuse în oferta de formare, înaintață către Direcția Generală 

Învățământ PreuniversitarSecundar Superior și Educație Permanentă în vederea obțierii avizului, 

pentru anul școlar 2020-2021. 

Prin obiectivele propuse, Analiza de nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2020-2021 

la nivelul județului Gorj vizează următoarele aspecte:  

 Proiectarea și dezvoltarea unei Oferte de programe de formare destinate personalului din 

sistemul educațional, care să le dezvolte competenţe constructiv-creative,  constructiv – 

acţionale din toate domeniile cheie ale educației; 

 Adaptarea curriculumului programului de formare la diferite tipuri de nevoi de formare, 

inclusiv ale cadrelor didactice debutante sau ale celor cu proveniență din mediul rural sau 

ale personalului didactic auxiliar; 

 Dobândirea de către formabili a unui profil de formare stucturat pe dezvoltarea unui set de  

competențe profesionale/personale din domenii cheie ale educației. 

 Dezvoltarea competenței didactice și abilităților digitale a cadrelor didactice pentru o bună 

predare-învățare-evaluare, inclusiv în sistemul blended learning/online, care să le asigure 

adaptarea strategiilor și mijloacelor didactice de învățare specifice școlii fizice la 

particularitățile și exigențele școlii virtuale, complementare școlii fizice. 

 

1.2 Delimitări conceptuale 

Analiza nevoilor de formare este o analiză specifică care își propune identificarea nevoilor de 

formare a unui grup țintă bine structurat, alcătuit din următoarele categorii: personal didactic și 

didactic auxiliar, personal de conducere, îndumare și control, responsabili cu formarea continuă din 

unitățile școlare, alte categorii de cadre didactice din sistemul educațional.  

Analiza nevoilor de formare poate fi descrisă ca: 

 un instrument de dezvoltare instituțională şi profesională continuă care, în urma identificării 

competențelor ce trebuiesc dezvoltate, reprezintă o bază pentru proiectarea planurilor 
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individuale de formare/ dezvoltare și pentru identificarea domeniilor relevante a planurilor 

de dezvoltare instituțională; 

 metodologie de cercetare implementată la nivel instituțional sau la un nivel mai extins 

pentru a colecta, analiza și evalua date privind nevoile de formare ale personalului și pentru 

a stabili stadiul actual al abilităților şi al dezvoltării profesionale ale membrilor organizației.  

Pentru a proiecta designul unui program de formare, este necesară o analiză a nevoilor de 

formare, dintr-o dublă perspectivă, pe de o parte o analiză de tip diagnoză, centrată pe identificarea 

capitalului de competențe pe care le dețin cadrele didactice la momentul respectiv în diferite 

domenii de activitate, acumulate prin participarea la programe de formare anterioare , iar pe de 

altă parte o analiză de tip predictiv, care vizează oportunități de anticipare a nevoilor de dezvoltare 

personală a  cadrelor didactice. 

Pornind de la acest context, analiza nevoilor de formare pentru peronalul didactic și didactic 

auxiliar a fost concepută cu rolul de a asigura informațiile necesare pentru: 

- evaluarea capitalului de competențe ale cadrelor didactice pe diferite categorii/teme 

în domeniul formării continue a cadrelor didactice; 

- stabilirea obiectivelor programului de formare a cadrelor didactice și a 

competențelor necesare a fi dezvoltate; 

- definitivarea tematicii programului de formare; 

- stabilirea elementelor de organizare a programului de formare, corelate cu nevoile, 

așteptările și disponibilitățile de timp ale profesorilor; 

- planificarea evaluării programului de formare. 

 

1.3 Etape în realizarea analizei de nevoi de formare  

Prezenta analiză a nevoilor de formare și-a propus identificarea și diagnoza aspectelor de 

formare specifice ale personalului didactic din învățământul gorjean.  

Identificarea nevoilor de formare continuă ale cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar a presupus parcurgerea următoarelor etape: 

 Proiectarea, elaborarea și aplicarea instrumentelor de cercetare utilizate în cadrul analizei 

nevoilor de formare; 

 Stabilirea eșantionului cadrelor didactice căruia i se aplică studiul analizei nevoilor de 

formare; 

 Colectarea informațiilor și interpretarea rezultatelor obținute; 

 Stabilirea concluziilor studiului analizei de nevoi și elaborarea curiculumului programelor de 

formare; 

 Avizarea studiului privind analiza de nevoi în Consiliul de administrație al CCD Gorj. 

Concluziile studiului analizei de nevoi de formare ne-au permis proiectarea activității 

instituției pentru anul școlar 2020 – 2021, în domeniul formării continue a cadrelor didactice, 

respectând următoarele etape: 

 Stabilirea obiectivelor activităților de formare ale CCD Gorj care decurg din analiza de nevoi 

de formare; 
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 Selectarea tematicii programelor de formare; 

 Proiectarea programelor de formare în conformitate cu concluziile analizei de nevoi de 

formare; 

 Planificarea sesiunilor de formare; 

 Planificarea monitorizării și evaluării programelor de formare continuă. 

 

1.4 Scopul și obiectivele analizei de nevoi de formare  

Analiza de nevoi de formare urmărește identificarea nevoilor de formare, comunicare și 

informare a personalului didactic și didactic auxiliar din județul Gorj, a motivațiilor sau 

constrângerilor acestora de a participa la programe de formare, respectiv identificarea priorităților 

manifestate în vederea dezvoltării competențelor profesionale și personale.  

Obiectivele analizei de nevoi: 

 identificarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice, din perspectiva 

diferiţilor factori implicaţi în procesul de învăţământ; 

 stabilirea direcţiilor prioritare de acţiune; 

 adoptarea celor mai potrivite decizii privind designul activităţilor propuse. 

 

1.5 Dimensiunile cercetării:  

- Mediul de provenienţă a unităţilor şcolare;  

- Nivelul de învăţământ la care predau cadrele didactice;  

- Gradul de disponibilitate al cadrelor didactice pentru formare/dezvoltare profesională  

- Valorificarea la clasă a competenţelor dobândite în cadrul activităţilor de formare 

continuă - caracterul practic aplicativ al competenţelor dobândite;  

- Identificarea formei de organizare a activităţilor de formare agreată de cursanţi;  

- Domenii care manifestă interes pentru dezvoltare profesională proprie. 

 

II. INVESTIGAREA NEVOII DE FORMARE 

2.1 Prezentarea și desfășurarea investigației  

 La nivelul județului, CCD Gorj este responsabil de dezvoltarea profesională a personalului 

didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă şi 

activităţi de perfecţionare. 

 În calitate de centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului 

didactic, didactic auxiliar şi a managerilor educaţionali, CCD Gorj şi-a propus pentru anul şcolar 

2020-2021, ca obiectiv  general asigurarea calităţii formării continue prin diversificarea ofertei de 

formare adaptată nevoilor reale ale personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar gorjean. 

 Investigarea nevoilor de formare a vizat unități de învățământ din județ, pentru toate 

categoriile de personal didactic, din mediul urban și mediul rural, la toate nivelurile de învățământ și 

toate disciplinele, aparținând tuturor categoriilor de vechime.  
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 În vederea culegerii unui feedback cât mai obiectiv cu privire la nevoile individuale, 

organizaționale, de grup și de sistem CCD Gorj a utilizat modalități și instrumente variate de 

investigare a nevoilor de formare. 

Etape:  

- elaborarea de instrumente specifice pentru colectarea datelor în vederea investigării 

problematicii formării continue a cadrelor didactice din județ;  

- analiza datelor și rezultatelor colectate, care vor deveni bază în elaborarea ofertei de formare 

pentru anul școlar 2020-2021;  

- elaborarea raportului de analiză a nevoilor de formare continuă.  

 

2.2 Instrumente aplicate  

 Fundamentarea nevoii de formare și dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi didactice 

auxiliare din învăţământul preuniversitar gorjean s-a făcut în perioada mai-iunie 2019 de către 

profesorii metodişti ai CCD Gorj și responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare, 

utilizând următoarele instrumente și modalități de investigare a nevoilor instituționale și personale 

de formare continuă și dezvoltare profesională: 

- Analiza SWOT (analiza nevoilor educaţionale şi de formare) ; 

- Ancheta prin chestionar; 

- Rapoartele inspecțiilor efectuate în anul școlar 2019-2020 și a rezultatelor obținute de 

cadrele didactice din județul Gorj la examene și concursuri naționale; 

- Chestionare de evaluare a programelor derulate (feed – back);  

- Chestionare de impact al programelor propuse spre acreditare;  

- Chestionar online – Integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare 

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47    

 Un instrument relevant utilizat în stabilirea nevoilor de formare o constituie „Fişa de 

monitorizare” completată de către profesorii metodişti ai CCD Gorj în cadrul vizitelor de 

monitorizare ale programelor de formare desfășurate. 

 

2.2.1 Analiza SWOT 

 O activitate bine desfăşurată, este în primul rând, rezultatul unei proiectări bine gândite, 

întreaga activitate de dezvoltare profesională fundamentându-se pe diagnoza şi analiza mediului 

intern şi extern şi a nevoilor de formare/perfecţionare a cadrelor didactice din judeţ. 

 Cultura organizaţională – este determinată de caracteristici care valorifică permanent  

munca în echipă, cooperarea, respectul reciproc, libertatea de exprimare, receptivitatea la 

nou şi creativitatea, implicarea, participarea şi dorinţa de afirmare. 

 Managementul practicat este unul de tip participativ, reglementat de norme şi reguli 

specificate în Regulamentul de ordine interioară şi în climatul instituţiei, care este deschis şi 

bazat pe implicarea personalului instituţiei în activităţi care aduc reale satisfacţii personale şi 

instituţionale. 

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
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 În urma analizei activității desfășurate de CCD Gorj în anul şcolar 2019-2020 s-au identificat 

următoarele aspecte: 

 Creşterea numărului de programe de formare continuă derulate în calitate de furnizor; 

 Valorizarea resurselor educaţionale create prin proiectele implementate de către CCD Gorj;  

 Dezvoltarea bazei materiale a instituţiei în vederea susţinerii nevoilor de formare continuă, 

informare şi documentare ale cadrelor didactice;  

 Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele unui învăţământ modern, garanţie a calităţii 

dezvoltării profesionale a personalului didactic. 

 Casa Corpului Didactic Gorj, cu ajutorul formatorilor, a profesorilor metodişti și a responsabililor 

cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare, caută să răspundă cerințelor de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactce din judeţ,  pentru toate nivelurile de învăţământ preuniversitar şi 

pentru toate ariile curriculare.  

 Orice intervenţie de optimizare şi reformare în domeniul dezvoltării profesionale are şanse de 

reuşită doar dacă se bazează pe o analiză reală, veridică, pe cunoaşterea stării de fapt, respectiv a 

domeniului ce urmează a fi supus schimbării. 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE: 

- CCD Gorj reprezintă principalul organizator și furnizor de 

programe de formare continuă a personalului didactic din 

judeţul Gorj, care promovează noua concepţie asupra 

pregătirii personalului didactic, focalizată pe nevoile 

beneficiarului, centrată pe formare, nu pe informare, 

având în vedere piaţa ofertei de formare; 

- Iniţiază şi organizează periodic, programele proprii de 

formare propuse anual prin Oferta de formare, activităţi 

ştiinţifice, metodice, educative cu impact pozitiv asupra 

beneficiarilor;  

- Oferă consultanţă de specialitate, metodică şi 

psihopedagogică personalului didactic și didactic auxiliar 

din judeţ;  

- Este centru metodologic pentru bibliotecarii şi 

documentariştii din judeţ;  

- Dispune de fond documentar, destinat informării cadrelor 

didactice;  

- Dezvoltă relaţii de parteneriat cu furnizori de formare 

continuă externi organizând cursuri în cadrul unor proiecte 

comune;  

- Colaborează cu parteneri pe plan local și naţional pentru 

proiectarea programelor de formare; 

- Oferta diversificată de programe de formare propusă în 

baza analizei de nevoi de formare, corelată cu nevoile 

reale ale cadrelor didactice sau semnalate de conducerile 

- Nevoi de formare neacoperite pentru unele 

categorii de beneficiari: personal didactic 

auxiliar, cadre didactice care îşi desfăşoară 

activitatea didactică în C.D.I., consilieri şcolari, 

etc.; 

- Dificultăţi în ceea ce priveşte comunicare cu 

unităţile de învăţământ din judeţ şi mai ales 

cu responsabilii cu formarea continuă; 

- Lipsa de  responsabilitate a unor manageri 

şcolari faţă de formarea continuă; 

- Fonduri insuficiente pentru achiziţionarea 

unor obiecte de inventar şi a publicaţiilor 

ştiinţifice sau pedagogice recente; 

- Insuficienta motivare şi implicare a 

responsabililor cu dezvoltarea profesională 

din şcoli pentru determinarea nevoii de 

formare sau pentru informarea cadrelor 

privind participarea la unele cursuri de 

formare continuă; 

- Sincope în fluxul informaţional cu unităţile 

şcolare datorate faptului că nu toţi directorii 

de şcoli informează la timp personalul didactic 

despre acţiunile desfăşurate de CCD Gorj; 

- Spaţii insuficiente pentru derularea 

activităţilor de formare; 
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unităţilor şcolare; 

- Efortul de utilizare eficientă a resurselor financiare aflate 

la dispoziţie şi de atragere a unor resurse extrabugetare; 

- Existenţa unei baze materiale dotată cu  echipamente 

multimedia competitive (laptop, videoproiector, 

imprimante, softuri educaţionale) şi a unui laborator AEL 

- Existenţa unui sistem informaţional a CCD Gorj destinat 

tutror  cadrele didactice (site www.ccdgorj.ro); 

- CCD GORJ colaborează cu ISJ Gorj, cu organizaţii 

profesionale, ONG-uri, şi fundaţii strategie care se 

concretizează în activităţi de formare a cadrelor didactice 

în vederea schimbării stilului de abordare a procesului 

instructiv-educativ şi de adaptare a curriculum-ului la 

cerinţele mediului socio-economic, precum şi pentru a 

facilita parcursuri individuale prin aplicarea de pedagogii 

diferenţiate şi a diversităţii în curriculum. 

- coordonarea activităţilor de formare, ştiinţifice, metodice 

şi culturale în judeţ prin filiale/centre de formare care 

răspund nevoilor individuale, de grup, organizaţionale şi 

instituţionale în vederea dezvoltării competenţelor 

specifice îndeplinirii rolului social al cadrului didactic; 

- Dezvoltarea de parteneriate la nivel judeţean, regional, 

naţional şi internaţional; 

- Climatul organizaţiei este unul deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare, prin relaţii deschise, 

colegiale, bazate pe respect şi ajutor reciproc 

- CCD Gorj dispune de resurse umane şi resurse materiale 

necesare pentru desfăşurarea unor activităţi de formare 

de calitate; 

- Nu s-a monitorizat suficient impactul 

programelor de formare în activitatea 

didactică la nivelul unităţilor de învăţământ 

astfel încât să se asigure un feedback reglator 

real al activităţii de formare; 

- Lipsa unui sistem omogen, flexibil şi constant 

de comunicare cu managerii unităţilor de 

învăţământ şi responsabilii cu dezvoltarea 

profesională cu privire la formarea 

debutanţilor şi a suplinitorilor;  

- Imposibilitatea monitorizării tuturor 

activităţilor de formare derulate în judeţ de 

către alţi furnizori care au comunicat direct 

doar cu formatorii programelor; 

- Insuficienta adaptare a organizării 

programelor de formare la nevoile unor 

unităţi de învăţământ din mediul rural, situate 

în zone geografice mai îndepărtate; 

- Nevoia unei mai bune strategii de 

monitorizare a modului în care competenţele 

dobândite la cursurile de formare, sunt 

transpuse în activitatea de la clasă, de către 

cadrele didactice participante la activităţi de 

formare; 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

- Întărirea rolului şi locului Casei Corpului Didactic, ca 

furnizor de formare continuă; 

- Interesul forurilor superioare pentru coordonarea 

activităților caselor corpului didactic în vederea  

eficientizării  activității acestora; 

- Strategia M.E.N., cu privire la formare continuă prin 

programe şi proiecte; 

- Reforma sistemului educațional în formarea continuă a 

cadrelor didactice, actualizarea şi completarea legislației 

privind formarea continuă a personalului din 

învățământul preuniversita; 

- Existenţa unei metodologii actualizată, privind 

acreditarea si evaluare periodică a furnizorilor de 

formare continuă şi a programelor de formare oferite de 

- Scăderea interesului unor categorii de cadre 

didactice pentru activitatea de formare (mai 

ales după obţinerea gradului I); 

- Lipsa de responsabilitate a unor manageri şi 

responsabili cu formarea continuă faţă de 

formarea continuă a tuturor categoriilor de 

cadre didactice; 

- Existenţa altor furnizori acreditaţi de formare 

continuă, ceea ce poate duce la scăderea 

interesului cadrelor didactice pentru cursurile 

organizate de CCD Gorj; 

- Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor 

cadre didactice; 

- Existenţa sentimentului că formarea continuă 

http://www.ccdgorj.ro/
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aceştia; 

- Posibilitate de informare şi consultanţă pentru 

coordonarea activităților caselor corpului didactic în 

vederea  eficientizării  activității acestora; 

- Posibilitatea implicării personalului didactic în programe 

de cooperare naţionale şi internaţionale; 

- Conştientizarea de către cadrele didactice a faptului că 

formarea continuă oferă oportunitatea dezvoltării 

carierei; 

- Legislaţia în vigoare stipulează obligaţia angajatorului de 

a susţine accesul periodic al angajaţilor la formare 

profesională. 

nu ajută cadrele didactice decât la 

completarea punctajului fişei de evaluare; 

- Resurse financiare insuficiente alocate de la 

buget programelor de formare/ cursuri 

subvenţionate de la buget; 

- Dezechilibre funcţionale în activitatea CDI-

urilor, ca urmare a lipsei de încadrare a 

profesorilor documentarişti.  

- Număr mare de ONG-uri acreditate ca 

furnizori de formare profesională ceea ce 

generează concurenţă neloială pe piaţă 

furnizorilor de formare profesională; 

 

2.2.2. Ancheta prin chestionar 

 Pentru colectarea informaţiilor privind nevoia de formare din unitățile școlare, împreună cu 

responsabilii cu dezvoltarea profesională s-au utilizat ca instrumente: 

1.  ,,Chestionar pentru cadrele didactice privnd identificarea nevoii de formare continuă în 

judeţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 1) 

2. ,,Chestionar pentru directori privnd identificarea nevoii de formare continuă în judeţul 

Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 2) 

3. ,,Chestionar pentru cadre didactice auxiliare privnd identificarea nevoii de formare 

continuă în judeţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 3) 

4. ,,Chestionar pentru inspectori școlari privnd identificarea nevoii de formare continuă în 

judeţul Gorj , pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 4) 

5. Chestionar pentru responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare din 

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2020-2021” (Anexa 5) 

6. Chestionar de evaluare a programului de formare (Anexa 6) 

7. Chestionar online – Integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare 
https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47   

 Chestionarele au fost concepute de echipa profesorilor metodişti ai CCD Gorj la solicitarea 

directorului instituției. 

 În luna, mai 2020, CCD Gorj cu ajutorul responsabilior cu dezvoltare profesională a demarat 

procesul de identificare a nevoilor de formare pentru anul școlar 2019-2020 la nivelul județului Gorj.

  Cu această ocazie, au fost aplicate în unități școlare din județul Gorj chestionarele pentru 

identificarea nevoilor de formare pentru toate categoriile de personal didactic și didactic auxiliar,  

iar până la sfârşitul lunii iunie 2020 fiecare responsabil cu dezvoltarea profesională a întocmit un 

raport privind identificarea nevoilor de formare la nivelul unităților școlare.  

 Chestionarele au fost trimise prin e-mail responsabilior cu dezvoltarea profesională și afișate pe 

site-ul www.ccdgorj.ro, secțiunea Responsabil cu dezvoltarea profesională, pentru a fi aplicate în 

toate unităţile de învăţământ. Până la sfârşitul lunii iunie 2020 fiecare responsabil cu dezvoltarea 

profesională a întocmit un raport privind identificarea nevoilor de formare la nivelul unităților 

școlare.  

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
http://www.ccdgorj.ro/
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 Aceste chestionare au fost completate de cadrele didactice din unităţile de învăţământ, 

centralizate de responsabilul cu dezvoltarea profesionlă din școli şi trimise spre CCD Gorj pentru 

interpretare, sub forma unui rapot privind impactul programelor de formare și analiza de nevoi 

pentru fundamentarea ofertei CCD Gorj.  

 Chestionarele construite pe mai multe dimensiuni au fost interpertate pentru un eşantion de 

351 cadre didactice din învăţământul preuniversitar, provenind din unități şcolare din judeţ, atât din 

mediul urban și cât și din mediul rural şi a urmărint identificarea acelor domenii ale activităţii 

didactice în care se manifestă cu o anumită intensitate nevoia îmbunătăţirii competenţelor 

profesionale.  

 În elaborarea Ofertei de formare pentru anul școlar 2020-2021 am avut în vedere atât 

interpretarea celor 150 de chestionare distribuite în unitățile scolare căt si interpretarea 

rezultatelor chestionarului online – Integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-

evaluare https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47, completat de 201 cadre didactice.    

 Datele rezultate în urma interpretării au constituit punctul de plecare în fundamentare ofertei 

de formare pentru anul şcolar 2020-2021.  

Interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. 

   Distribuţia pe vârstă, spaţiu comunitar urban – rural și sex arată că cea mai mare parte a 

subiecţilor investigaţi sunt din categoria de vârstă 30-35 ani și provin din mediul urban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu de 
rezidenta 

Nr. cadre 
didactice 

urban 112 

rural 38 

Sex Nr. cadre didactice  

feminin 118 

masculin 32 

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
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 Majoritatea respondenţilor 42% sunt cadre 

didactice cu gradul I, 36% deţin gradul II, 19% au definitivatul şi 3% sunt debutanţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Majoritatea respondenţilor au funcţie de bază, de predare 85%, directori 6%, inspectori şcolari 

4%, restul fiind maiștri instructori, consilieri, profesori documentariști, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chestionarul a fost aplicat pentru următoarele categorii de cadre didactice, ponderea cea mai 

mare au avut-o profesorii 48%. 

 

Categorie 
vârstă 

Nr. cadre 
didactice   

până in 25 ani 10 

25-30 ani 25 

30-35 ani 35 

35-40 ani 40 

40-45 ani 28 

peste 50 ani 12 

Grad didactic Nr. cadre didactice  

Debutant 5 

Definitiv 28 

Grad II 54 

Grad I 63 

Funcţie Nr. cadre didactice 

De predare 128 

Director 9 

Inspector de 
specialitate 

5 

Alte categorii 8 
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 Majoritatea respondenţilor 55% prefera să participe la tipuri de programe scurte acreditate 

care se finalizează cu credite profesionale transferabile. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru a identifica ce forme de organizare a activităţilor de formare continuă  sunt agreate de 

către subiecţi, respondenţii au avut de ales una sau mai multe variante date în chestionar. 

Majoritatea cadrelor didactice 49% au optat pentru cursurile online, 18% au optat pentru 

cursurile tradiționale, 8 % pentru învăţarea bazata pe proiecte și 25% pentru alte forme de 

organizare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie  personal 
didactic 

Nr. cadre 
didactice  

Învăţători 41 

Educatoare 25 

Profesori 72 

Alte categorii 12 

Tipul programului  
Nr. cadre 

didactice  

Acreditat/ program 
lung  

32 

Acreditat / program 
scurt  

82 

Neacreditat 36 

Forma de organizare  
Nr. cadre 

didactice  

Stagii de formare 
traditionale  27 

On-line 74 

Învăţarea bazată pe 
proiecte 12 

Alte forme de 
organizare 37 

Modalitati de 

informare  

Nr. cadre 

didactice  
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 Sursele, modalităţile prin care respondenţii s-au informat cu 

privire la oportunităţile de dezvoltare personală oferite de 

CCD Gorj a fost pagina web a instituției în proporție de 33%  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principalele domenii de competenţă 

pentru care cadrele didactice au optat să participe la programele de formare sunt:   

 

 

 

 

 

 

 

Pagina Web a 
institutiei 

49 

Colegi de scoala  28 

Metodisti CCD  41 

Consfatuiri/cercuri 
pedagogice  

32 

Denumire domeniu Nr. cadre 
didactice  

Didactica specialităţii 15 

Domeniul pedagogiei şi 

psihopedagogiei 

educaţiei 

9 

Domeniul 

managementului 

educaţional şi al 

legislaţiei şcolare 

7 

TIC şi utilizarea 

calculatorului 
54 

Comunicare şi 

relaţionare 
6 

Management şcolar/ 

instituţional  
8 

Strategii de incluziune a 

copiilor cu CES  
15 

Şcoala şi comunitatea 4 

Proiecte şcolare de 

educaţie interculturală  
2 

Metoda proiectelor la 

vârste timpurii 
8 

Strategii de dezvoltare a 

şcolilor cu elevi proveniţi 

din rîndul minorităţilor 

naţionale 

2 

Psihologia elevului în 

contextul actual 
12 

 Noile educaţii 3 

Alte programe  5 
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 Modalităţile prin care respondenţii doresc să se dezvolte profesional sunt: cursuri de formare, 

activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale, ponderea cea mai mare o au cursurile de formare 

54%, şi simpozioanele 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cadrele didactice consideră că impactul programelor de formare furnizate de CCD Gorj în 

domeniul educaţiei este bun, 45%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, dintre cele 45 de chestionare interpretate  toţi 

respondenţii, au subliniat importanţa dezvoltării lor profesionale prin participarea la cursurile de 

formare, considerând că acest lucru ar duce la optimizarea serviciilor oferite beneficiarilor și 

dobândirea de noi competențe funcției pe care o dețin: comunicare la nivel de grup, competenţe de 

utilizare a calculatorului, munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor de organizare, sistematizare, 

creativitate şi inițiativă. 

 În urma interpretării răspunsurilor la chestionare, pentru cadrele didactice auxiliare au fost 

identificate nevoile de formare pe următoarele domenii:  

 

 

 

Forma de 

activitate  

Nr. cadre 

didactice 

cursuri de 
formare 

80 

simpozioane 45 

mese rotunde 8 

dezbateri 5 

alte activităţi 12 

Gradul de aplicare 
Nr. cadre 
didactice  

nu exista nici un 
impact 

5 

limitat 25 

bun 68 

foarte bun 52 
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 Pentru identificarea nevoilor de formare ale bibliotecarilor şi profesorilor documentarişti din 

Centrele de documentare şi informare la nivelul judeţului Gorj, s-a folosit chestionarul, instrumente 

prin care au fost identificate temele de interes, tipurile de activităţi de formare precum şi alte 

sugestii referitoare la activităţile de formare care vor fi organizate în anul şcolar 2020 – 2021. 

 Interpretarea chestionarului online – Integrarea a tehnologiei în procesul de predare-învățare-

evaluare https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47, completat de un număr de 201 cadre didactice din 

învățământul preuniversitar la nivelul județului Gorj a condus la următoarea situație statistică: 

 

 Majoritatea respondenţilor 63,2% sunt cadre didactice cu gradul I, 15,9% deţin gradul II, 14,4% 

au definitivatul şi restul debutanţi 

 

 

Denumire program de 
formare  

Cadre didactice 
auxiliare 

Secretariat – birotică 6 

Tehnici şi metode de 
comunicare eficientă 7 

Cursuri practice pentru 
contabilitate (EDUSAL),  
gestiune bibliotecă  10 

Cursuri pentru secretariat 
(REVISAL, Arhivare) 12 

Biblioteconomie şi 
specificul activităţii de 
profesor documentarist  2 

Legislaţia actuală şi 
elemente de etică 
profesională 5 

Controlul finciar preventiv 3 

Competente dezvoltate  Cadre didactice 
auxiliare 

Comunicare la nivel de 
grup 

8 

Competenţe de utilizare 
a calculatorului 

7 

Munca in echipa 6 

Dezvoltarea abilităţilor 
de organizare, 
sistematizare 

14 

Creativitate şi initiativă 10 

https://forms.gle/Pa6WttZiUzrBqwC47
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 Majoritatea respondenţilor au funcţie de bază, de predare 104 profesori, directori 5, profesori 

pentru învățământ primar 23 și profesori pentru învățământ preșcolar 67, procentul cel mai 

mare de 89,6%  reprezentand care didactice de gen feminin.  
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 52,7% dintre cadrele didactice care au fost intervievate au participat la programe de formare 

continuă care vizau dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei informaționale în 

activitatea didactică și consideră că asemenea cursuri sunt foarte utile în dezvoltarea 

competențelor digitate pentru activitatea didactică. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 97% dintre cadrele didactice apreciază forma de organizare online a acestor programe de formare 

contină care  dezvoltă competențe de includerea tehnologiei în activitatea didactcă 
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 Cadrele didactice care au completat chestionarele consideră competențele digitale dobândite 

prin participarea la cursurile de formare ca fiind achiziții utile pentru activitatea didactică viitoare. 

 Utilizarea noilor tehnologii în activități de învățare îi determină pe profesori să regândească 

procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de 

platformele digitale și doresc să participe în continuare la activități de formare care sa le dezvolte 

competențe de utilizare a instrumentelor și resurselor digitale în activitatea didactică. 

 

2.2.3 Rapoartele şi recomandările inspecţiilor şcolare efectuate de ISJ Gorj 

 În urma analizei rapoartelor inspecţiilor şcolare efectuate de către inspectorii şcolari ai ISJ Gorj 

în unităţile de învățământ şi a discuţiilor purtate cu aceştia au fost identificate următoarele aspecte: 

- tendinţa unor cadre didactice de a participa la activităţile de formare doar pentru a 

obţine o adeverinţă valorificată prin punctaj sau credite, la diferite evaluări; 

- disponibilitatea încă destul de redusă faţă de acceptarea inovaţiei în procesul instructiv-

educativ a unor cadre didactice; 

- demersuri didactice bazate pe neimplicarea activă a elevilor, pe activităţi practice şi 

interdisciplinare; 

- scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru activitatea de formare;  
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- lipsa de implicare a unor manageri şcolari în stimularea participării cadrelor didactice din 

subordine la activităţi de formare continuă;  

 Recomandări privind nevoia de formare ale cadrelor didactice, identificate în urma inspecțiilor 

efectuate de ISJ Gorj: 

- necesitatea includerii în Oferta de programe de formare continuă a unor programe care 

să îmbunătăţească calitatea actului educaţional şi să-l adapteze la specificul clasei și al 

particularităților de vârstă al elevilor; 

- utilizarea metodelor de evaluare alternative (instrumente, aplicare, înregistrarea și 

centralizarea datelor obținute, interpretarea din perspectiva activității următoare); 

- utilizarea unor strategii didactice pentru dezvoltarea creativităţii elevilor; 

- utilizarea unor strategii de diferențiere și individualizare a învățării, procedee de lucru 

specifice activității diferenţiate, formarea competențelor de elaborare a planurilor de 

intervenție personalizate; 

- abordarea interdisciplinară a conţinuturilor învăţării; 

- participarea la cursuri pentru dezvoltarea competenţelor de utilizarea metodelor şi 

procedeelor moderne, activ-participative;  

- demersuri didactice bazate pe implicarea activă a elevilor, pe activităţi practice şi 

interdisciplinare; 

- dezvoltarea deprinderilor de utilizare a soft-urilor educaționale; 

- cunoașterea psihopedagogică a elevului: culegerea de informații utile și relevante, 

prelucrarea informațiilor și utilizarea acestora în activitatea didactică, activități și 

instrumente specifice de lucru, valorificarea parteneriatului școală – familie în vederea 

dezvoltării armonioase a elevului. 

      Din analiza rezultatelor la concursurile naționale desfășurarte în anul 2019-2020 am identificat o 

acută nevoie de pregătire a cadrelor didactice participante, motiv pentru care anul acesta școlar am 

propus la recomandarea MEN:  

- activități de pregătire pentru cadrele didactice din învățămâtul preuniversitar încadrate cu 

statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului pentru ocuparea posturilor 

vacante; 

- activități de pregătire pentru cadrele didactice debutante din învățămâtul preuniversitar în 

vederea susținerii examenului de definitivare în învățământ; 

Statistică Examen de definitivat – 2020 

 
 
REZULTATE 

Candidați Note din care: 

Inscrisi Absenti Prezenti Retrasi Elimi
nati 

sub 
5,00 

5,00-
5,99 

6,00-
6,99 

7,00-
7,99 

8,00-
8,99 

9,00-
9,99 

10 

Înainte de 
contestații 

77 1 76 12 0 1 2 4 7 30 20 0 

După 
contestații 

77 1 76 12 0 0 3 9 1 31 20 0 

TOTAL CANDIDAȚI ADMIȘI:   51                                                                           Procent de promovabilitate: 67,11% 
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Statistică Examen  titularizare – 2020 

 

REZULTATE 
 

Note examen scris din care: Promovabilitate 

Total 
candidați 

10 
9,00-
9,99 

8,00-
8,99 

7,00-
7,99 

6,00-
6,99 

5,00-
5,99 

sub 
5,00 

procent 
>7,00 

procent 
>5,00 

Lucrari 
anulat
e 

Înainte de 
contestații 

354 6 39 80 81 45 45 57 206 58,19 296 83,62 1 

După 
contestații 354 6 40 80 88 37 50 52 214 60,45 301 85,03 1 

TOTAL CANDIDAȚI ADMIȘI:  214 

 

 În afara acestor instrumente de investigare, pentru elaborarea ofertei de formare pentru anul 

şcolar 2020-2021 s-au mai utilizat concluziile discuţiilor cu cadrele didactice care au avut loc într-un 

cadru organizat: cercuri metodice, şedinţe cu directorii şi responsabilii cu formarea continuă, 

consfătuiri, precum şi interpretarea chestionarelor de evaluare a programelor de formare. 

 Prin aceste instrumente de marketing nevoile de dezvoltare profesională şi personală a 

personalului din învăţământul preuniversitar gorjean au fost identificate în mare măsură. Ele au 

condus la elaborarea şi propunerea spre avizare a prezentei Oferte de formare pentru anul şcolar 

2020-2021.   

 

Concluzii: 

 Centralizarea datelor statistice rezultate în urma prelucrării acestor tipuri de instrumente au 

constituit punctul de plecare în realizarea analizei nevoilor de formare pentru anul şcolar 2020-

2021, iar pe baza acestei analize a fost fundamentată și elaborată Oferta de formare a CCD Gorj. 

 Oferta de formare va contribui la îndeplinirea misiunii Casei Corpului didactic Gorj de a asigura 

cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar 

gorjean, în corelație cu standardele profesionale pentru profesia didactică, standardele de calitate și 

competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale și 

europene în domenoiul educației. 

 

III. DIRECȚII PRIORITARE DE FORMARE  

 Corelând nevoile de formare precizate de cadrele didactice cu cele identificate de inspectorii 

școlari și metodiștii ISJ Gorj, cu informațiile obținute din rapoartele anuale ale responsabililor cu 

dezvoltarea profesională, cu informațiile culese din rapoartele activităților de formare ale 

formatorilor CCD Gorj,au fost identificate următoarele direcții de formare: 

 

1. Programe prioritare 

 Program de pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de 

definitivare în învățământ 
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 Program de pregătire a cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea 

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

 Aspecte curriculare și docimologice urmărite în cadrul inspecțiilor de specialitate  

 Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice care participă la evaluarea 

lucrărilor scrise din cadrul examenului național de definitivare în învățământul 

preuniversitar și a concursului național de ocupare a posturilor vacante  

 Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării în comisiile de mobilitate a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar 

2. Didactica specialității 

 Utilizarea de noi metode de predare-învățare adaptate cerințelor actuale în Educație 

fizică și sport 

 Metode de evaluare moderne în activitatea didactică  

 Norma lingvistică în comunicarea didactică 

 Valorificarea inteligențelor multiple în învățământul preșcolar 

 Proiectarea și desfășurarea activităților didactice cu suport digital în învățământul 

preșcolar 

 Strategii interactive pentru fizică și matematică în mediul online 

 Creativitate și eficiență în procesul didactic 

 Predarea inovativă a limbii și literaturii române 

 Implicații ale jocului didactic în dezvoltării gândirii elevilor 

 Învățarea eficientă prin activități de tip outdoor  

 Integrarea conținuturilor în învățământul preșcolar și primar 

 Metode, procedee, tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative în 

învățământul primar 

 Strategii tehnologizate de învățare eficientă a religiei 

 Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical 

 Gamefication în procesul instructiv- educativ 

 CLIL pentru învățământul preșcolar 

 Adaptarea procesului educațional în noul context social 

 Adaptarea procesului educațional în noul context social 

3. Management educaţional/instituţional, etc. 

 Management de proiect în învățământul preșcolar 

 Managementul activităților extracurriculare 

 Managementul ca știință a conducerii 

 Conduita și etica profesională în învățământul preuniversitar 

 Prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurie a școlii 

 Managementul conflictelor în organizațiile școlare 

 Dezvoltarea controlului managerial intern pe baza procedurilor de lucru 

 Maximizarea învățării și cunoașterii prin educație nonformală 

 Management de proiect  
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4. TIC și utilizarea calculatorului 

 Metode digitale de predare-evaluare și de motivare a elevilor prin utilizarea platformei 

educaționale WORD WALL 

 TIC în activitatea didactică 

 Instrumente on-line de predare - evaluare 

 Utilizarea Gsuite for Education în eficientizarea procesului de predare - învățare 

 Utilizarea instrumentelor Web 2.0 în era digitală 

 Noțiuni elementare TIC pentru folosirea în activitatea didactică 

5. Educație pentru calitate 

 Mentorat și dezvoltare profesională 

 Evaluarea rezultatelor învățării prin strategii moderne și instrumente digitale 

 Managementul activității didactice și noile schimbări 

 Educația de calitate, educația preșcolară axată pe copil 

6. Educație pentru drepturile omului 

 Valorizarea demnității umane și a drepturilor omului  

7. Educație pentru dezvoltare durabilă 

 Educația pentru dezvoltare durabilă 

 Progresul școlar în contextul actual 

 Educația ecologică în contextul învățării științelor 

8. Educație pentru egalitatea de șanse 

 Educația incluzivă prin metode nonformală 

 Integrarea copiilor proveniți din mediile dezavantajate în activitățile școlare și extrașcolare 

 Educația incluzivă- primii pași în egalitatea de șanse 

 Metode și tehnici inovative utilizate pentru integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă 

9. Educație pentru egalitatea de gen 

 Educație pentru echitate de gen  

10. Educație anticorupție 

 Prevenirea fenomenului de corupţie în mediul educaţional 

11. Educație antidrog 

 Consumul, abuzul si dependența de droguri legale și ilegale la copii și adolescenți  

12. Tehnici de documentare în CDI 

 Proiectele educative în structurile  infodocumentare din învățământul preuniversitar  

13. Educație interculturală 

  Istoria rromilor în spațiul românesc  

14. Educație antreprenorială 

 Antreprenoriat în viața reală și online 

 Dezvoltarea practicilor antreprenoriale în cadrul formării profesionale 

 Educație antreprenorială – antreprenoriat un model de muncă al vieții 

15. Educație pentru noile mass-media audiovizuale 

 Media în procesul de predare-învățare-evaluare  

 Lecții interactive digitale create utilizând platformele educaționale 
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 Crearea RED interactive cu ajutorul instrumentelor digitale 

16. Alte programe destinate personalului didactic  

 Educația adulților în beneficiul copiilor  

 Consiliere şi orientare şcolară 

 Psihologia dezvoltării copilului 

 Importanța măsurilor de igienă în contextul social actual 

 Tehnici de comunicare și influență interpersonală 

 Împreună pentru educația copiilor, părinți și educatori 

 Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional 

 Activitatea de achiziții publice în unitățile școlare 

 Intervenție specifică în situație de bullyng 

 Organizarea activității compartimentului secretariat din învățământul preuniversitar 

 Școala părinților 

 Școala și biblioteca-parteneri pentru educația permanentă 

 Curriculumului în dezvoltare locală– parteneriat între școlă și operatorii economici 

 Nevoile de dezvoltare profesională şi personală a personalului din învăţământul preuniversitar 

din judeţul Gorj au fost identificate în mare măsură, utilizând strategiile menţionate. Ele sunt 

detaliate şi în Planul managerial pentru anul școlar 2020 – 2021 şi au condus la elaborarea şi 

propunerea spre avizare a prezentei Oferte de formare a CCD Gorj, pentru acest an școlar. 

 

IV. ANEXE   

Anexa 1_Chestionar pentru cadre didactice privind identificarea nevoii de formare continuă/ 

perfecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa 2_Chestionar pentru directori/directori adjuncţi privind identificarea nevoii de formare 

continuă/perfecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa  3_Chestionar pentru cadre didactice auxiliare privnd identificarea nevoii de formare 

continuă în judeţul Gorj  în anul şcolar 2020-2021 

Anexa 4_Chestionar pentru inspectori școlari privind identificarea nevoii de formare continuă în 

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2020-2021”  

Anexa 5_Chestionar pentru responsabilii cu dezvoltarea profesională din unitățile școlare din 

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2020-2021”  

Anexa  6_Chestionar de evaluare a programului de formare  

Anexa  7_Fișă de monitorizarea programului de formare 
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Anexa 1 

 

CHESTIONAR - cadre didactice   

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

 
       Pentru a veni în sprijinul dvs.  în ceea ce priveşte formarea continuă  şi  pentru a adapta  Oferta de 
formare continuă la nevoile  de dezvoltare profesională ale dvs., vă rugăm să completaţi acest chestionar.  
 
DATE PERSONALE: 
Funcţia didactică : __________________________Specialitatea   _________________________________ 
Gradul didactic _______,  obţinut în anul ____________Vechimea în învăţământ ____________________ 
Sex:     Masculin      Feminin  
Nivel de învăţământ la care predaţi :     preşcolar          primar              gimnazial          liceal    
Mediul de provenienţă (in care este localizată  şcoala la care predaţi):    Urban      Rural 
 

1.  Precizaţi dacă în anul şcolar precedent aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD Gorj: 
    Da                                                                            Nu 

2. Dacă aţi răspuns afirmativ la  întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat (denumire şi CPT):  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Dacă aţi dat un răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi participat la 
cursuri de formare prin CCD Gorj 

    m-am  perfecţionat prin grade didactice  (   definitivat;    gr. did. II ,    gr. did. I;     masterat;                 
 doctorat;   altele  _____________________________________________________) 

     nu  am dorit  
    nu am putut   (specificaţi 
motivul)________________________________________________________ 

4. În ce măsură aţi aplicat la clasă competenţele dobândite la cursurile de formare  ? 
                 In foarte măsură              Mare măsură                            Mică măsură 
5. Ce tip de program aţi prefera să urmaţi (puteţi opta pentru mai multe variante): 
             acreditate - program de tip lung (peste 100 ore); 
             acreditate – program de tip scurt (între 40 ore şi 100 ore); 
             neacreditate (24 ore); 
6. Ce formă de organizare a activităţilor de formare  preferaţi? (puteţi alege mai multe variante): 

     Stagii de formare  tradiţionale, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a 
acestuia; 
     On-line, care nu necesită întâlniri de tipul fată-în-faţă intre cursanţi şi formatorii;              
     O combinaţie intre cursul tradiţional şi cel online 
     Învăţarea bazată pe proiecte 
    Alte forme ______________________________________________ 

 
7. În care din următoarele domenii  credeţi că ar trebui să vă dezvoltaţi competenţele ?  

    Specialităţii, corespunzător disciplinelor de învăţământ/modulelor şi funcţiei didactice;  
   Pedagogiei şi psihopedagogiei educaţiei;  
   Didacticii/didacticilor de specialitate;  
   Managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare;  
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   Tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi  învăţare,  în 
managementul instituţional şi gestionarea datelor;  

  Domenii inter- şi trans- disciplinare vizând strategiile alternative şi complementare de 
instruire, cercetare şi  inovare, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.  
    Altele___________________________________________________________________ _______ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
8. Care dintre componentele enumerate mai jos ar trebui abordate în viitoare programe de formare în 
didactica specialității dvs. 

  Cunoaşterea elevului;        Managementul clasei                Consiliere şcolară 
  Comunicare şi relaţionare             Management şcolar/ instituţional          Deontologie 

profesională  
  Strategii de incluziune a copiilor cu CES              Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple 
  Şcoala şi comunitatea          Proiecte şcolare de educaţie interculturală  
  Metoda proiectelor la vârste timpurii            Metode şi tehnici moderne de predare – învăţare 

         Strategii de dezvoltare a şcolilor cu elevi proveniţi din rândul minorităţilor naţionale 
 Psihologia elevului în contextul actual;          Tehnici de operare computerizată        Noile 

educaţii 
 Alte domenii (precizaţi ce alte domenii/cursuri vă interesează) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

10. Aţi acumulat în ultimii 5 ani de activitate didactică cele 90 CPT?  
   da  (precizaţi creditele acumulate si programele de formare)  

________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

   nu  
 
9. Propuneţi activităţi metodico-ştiinţifice  şi culturale la care aţi dori să participaţi.  

  _______________________________________________________________ ____________________ 
  _______________________________________________________________ ____________________ 
  _______________________________________________________________ ____________________ 

 
10. Ce cunoştinţe/ competenţe/ teme consideraţi că v-ar fi utile pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe 
care le aveţi în şcoală? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Obs.  
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva 
preferinţelor pentru propia formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în 
spaţiul de mai jos: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 2 

CHESTIONAR –directori/directori adjuncţi 

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare  în anul şcolar 2020-2021 

Pentru a veni în sprijinul dvs.  în ceea ce priveşte formarea continuă  şi  pentru a adapta  Oferta de formare 
continuă la nevoile  de dezvoltare profesională ale dvs., vă rugăm să completaţi acest chestionar.  
 
DATE PERSONALE: 
Funcţia didactică : __________________________Specialitatea   _________________________________ 
Gradul didactic _______,  obţinut în anul ____________Vechimea în învăţământ ____________________ 
Sex:     Masculin      Feminin  
Nivel de învăţământ la care predaţi :  preşcolar;  primar    gimnazial    liceal;    profesional  
tehnic 
Mediul de provenienţă (în care este localizată  şcoala):         Urban        Rural 
Vechimea în funcţia de director: ______________________ 
 
1. Ce procent din activitatea dumneavoastră este alocat următoarelor sarcini: 

 Sarcini administrative    % 

 Predare   % 

 Discuţii cu profesorii pe teme educaţionale (curriculum, predare etc.)   % 

 Observarea lecţiilor   % 

 Gestionarea comportamentului elevilor/comunicare cu elevii   % 

 Autoevaluarea propriei activităţi   % 

 Autoevaluarea şcolii şi asigurarea calităţii activităţii din şcoală   % 

 Altele   % 

 Nu ştiu/Non-răspuns    
2. Aţi participat la cursuri de formare în domeniul managementului, înainte de a deveni director? 

   Da                                                                            Nu 
3. Dacă aţi răspuns afirmativ, enumeraţi cursurile la care aţi participat (se vor enumera cursurile, nr de 

credite acumulate ) 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
4. Precizaţi dacă în anul şcolar precedent aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD Gorj: 

                   Da                                                                   Nu 
5. Dacă aţi dat un răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi participat la 

cursuri de formare prin CCD Gorj: 
 m-am  perfecţionat prin grade didactice definitivat  gr.did. II  gr.did.I   masterat  

doctorat  
    nu  am dorit  
   nu am putut   (specificaţi motivul)______________________________________________________ 

6. În ce măsură  aţi aplicat competenţele dobândite în activitatea managerială? 

               In foarte măsură            Mare măsură                    Mică măsură 
7. Care sunt domeniile de competenţe necesare unui director de şcoală? Bifaţi cele mai importante 3 
competenţe. 

  Managementul resurselor umane 
  Managementul resurselor materiale şi financiare 
  Managementul conflictelor 
  Managementul comunicării 
  Management strategic şi planificare 
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8. Care sunt modalităţile cele mai bune prin care se formează competenţele de bază ale directorului?  
 Studiul individual 
 Formare şi cursuri de management educaţional 
 Masterat în management educaţional 
 Consiliere din partea inspectorilor din ISJ. 
 Ajutorul primit de la colegi cu experienţă 

9. Aţi urmat un curs de formare în management educaţional? Dacă da, menţionaţi competenţele 
dobândite. 

_________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Nu ştiu/Non-răspuns 

10. Ce tip de program de formare aţi prefera să urmaţi (puteţi opta pentru mai multe variante): 
   acreditate- program de tip lung (peste 100 ore); 
   acreditate – program de tip scurt (între 40 ore şi 100 ore); 
   neacreditate (24-40 ore); 

11. Ce formă de organizare a activităţilor de formare  preferaţi? (puteţi alege mai multe variante): 
  Stagii de formare  tradiţionale, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a acestuia; 
  On-line, care nu necesită întâlniri de tipul fată-în-faţă intre cursanţi şi formatorii;              
  O combinaţie intre cursul tradiţional şi cel online 
  Învăţarea bazată pe proiecte 
  Alte forme ______________________________________________ 

12. Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor şi responsabilităţilor pe care le aveţi în prezent, de ce cursuri 
de formare  credeţi că aveţi nevoie pentru a vă dezvolta competenţele manageriale: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
13. Aţi participat la alte cursuri de formare/aţi dobândit alte competenţe care nu sunt în legătură cu 
funcţia pe care o ocupaţi în prezent, dar care sunt utile organizaţiei şcolare? Dacă da, care sunt acestea? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
14. Cu ce probleme v-aţi confruntat în anul şcolar precedent? Menţionaţi. 
a. ________________________________________________________________________ 
b.________________________________________________________________________ 
c. Nu ştiu/Non-răspuns 
15. De la cine aţi primit sprijin în acest an?  

 De la colegi cu experienţă 
 MEN 
 ARACIP 
 Sindicate 
 Părinţi 
 Autorităţi locale 
 ISJ 
 CCD 
 Alţii:_______________________________________________________________________________ 

Obs.  
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva 
preferinţelor pentru propria formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în 
spaţiul de mai jos:  
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 3 

 

CHESTIONAR – cadre didactice auxiliare (contabilitate / secretariat) 

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare în anul şcolar 2020-2021 

 
       Pentru a veni în sprijinul dvs.  în ceea ce priveşte formarea continuă  şi  pentru a adapta  Oferta de 
formare continuă la nevoile  de dezvoltare profesională ale dvs., vă rugăm să completaţi acest chestionar 

 
DATE PERSONALE: 
Locul de muncă: ____________________________________Profesia : __________________________ 
Postul ocupat   _________________________ Nivel studii  ____________________________________ 
Instituţia absolvită ______________  Vechimea  _________________________ 
Sex:       Masculin         Feminin  
Mediul de provenienţă (in care este localizată  şcoala):     Urban      Rural 
 
1. În ultimii 5 ani aţi participat la o activitate de formare continuă în domeniul financiar – contabil/ 

secretariat? 
   Da                                                                            Nu 

 
b. Dacă aţi răspuns afirmativ la întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat :  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
3. Dacă nu aţi participat la activităţi de formare continuă în domeniul secretariat/financiar - contabil, vă 
rugăm să precizaţi motivele: 

  nu am fost interesat să particip;                      nu am fost propus/inclus în programe de formare;  
  nu am găsit o ofertă adecvată tematic nevoilor mele de formare;  
  ofertele indicate nu mi-au fost accesibile ca locaţie/durată/perioadă de desfăşurare. 

 

4. Ce abilităţi, cunoştinţe/competenţe consideraţi că trebuie dezvoltate pentru eficientizarea 
activităţii administrative?  

 Comunicarea la nivel de grup   Competenţe de utilizare a calculatorului    Munca în echipă  

 Abilităţi de organizare, sistematizare               Creativitate şi initiativă  

 Achiziţia documentelor/materialelor          Inventariere                    Arhivare    
 
5. Pentru eficienţizarea  activităţii în compartimentele de secretariat şi contabilitate din  instituţiile 
publice, consideraţi că este necesar să participaţi la cursuri de formare continuă, privind ultimele noutăţi în 
domeniul dumneavoastra de activitate?  

                                  Da                                       Nu  

 
6. Numiţi cel puţin 3 teme pe care le consideraţi necesare  în domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea : 

  Managementul procesului de achiziţie publică; 
  Metodologia de calcul şi nivelul costurilor standard pe elev; 
  Managementul financiar, al relaţiilor publice şi de comunicare; 
  Arhivare a documentelor;                       Legislaţia actuală şi elemente de etică profesională;                         
  Inventarierea şi casarea obiectelor de inventar          Tehnici şi metode de comunicare eficientă 
  Logistica                    Secretariat – birotică                                 Relaţii publice şi comunicare 
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 Cursuri practice pentru contabilitate (EDUSAL),  secretariat (REVISAL, Arhivare) 
  Altele __________________________________________________________________________ 

 
7. Care consideraţi că este tipul de activitate şi gradul de utilitate a unei activităţi de formare continuă în 
domeniul financiar - contabil? (puteţi alege mai multe variante): 

  Stagii de formare  tradiţionale, care presupune prezenţa fizică la curs pe întreaga durată a acestuia; 
  On-line, care nu necesită întâlniri de tipul fată-în-faţă intre cursanţi şi formatorii;     
  O combinaţie intre cursul tradiţional şi cel online 
  Seminar          Atelier de lucru (workshop)       Conferinţă/simpozion         Schimb de experienţă  
   Alte forme ______________________________________________ 

 
8. Precizaţi dacă în anul şcolar precedent aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD Gorj: 

    Da                                                                            Nu 
 
9.   Utilizaţi calculatorul în activităţile curente de contabilitate ? 

   Da                                                                            Nu 
 
10.   Ce anume utilizaţi ?  

  Excel                                      Bază de date                                      Soft de contabilitate    
  Altele, enumeraţi _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
11. Consideraţi că la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean este necesar să vi se pună la dispoziţie 
instrumente standardizate ( machete, prognoze) pentru activitatea de secretariat şi financiar contabilă? 

     Da                                                                            Nu 
 
12.  Enumeraţi trei astfel de instrumente:   
 ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
13.  Consideraţi necesară utilizarea procedurilor operaţionale in domeniul secretariat/financiar contabil? 

   Da                                                                            Nu 
 
 
Obs.  
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva 
preferinţelor pentru propia formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în 
spaţiul de mai jos:  
____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 4 

CHESTIONAR 

Adresat inspectorilor școlari pentru  identificarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare a 

personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Gorj, în anul şcolar 2020-2021 

Pentru stabilirea nevoilor reale de formare ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar gorjean  și 
fundamentarea  Ofertei de formare a CCD Gorj pentru anul școlar 2020-2021 vă rugăm să aveţi amabilitatea 
de a răspunde la câteva întrebări completând sau bifând, după caz, una sau mai multe casete ale grilei 
oferite: 
Date personale: 
Funcţia didactică : __________________________Specialitatea   _________________________________ 
Gradul didactic _______,  obţinut în anul ____________Vechimea în învăţământ ____________________ 
Sex:     Masculin      Feminin  
Nivel de învăţământ la care predaţi :  preşcolar;  primar    gimnazial    liceal;    profesional  
tehnic 
Mediul de provenienţă (in care este localizată  şcoala la care predaţi):     Urban        Rural 
De cât timp sunteţi  inspector? ______________________ 
1. Care considerați că sunt contribuţiile aduse de participarea la programele de formare continuă a 
cadrelor didacice și directorilor  din unitățile școlare ? 
  Un plus de profesionalism 
  Un suport în exercitarea profesiei 
  Recunoaşterea competenţelor profesionale la catedră 
  Completarea portofoliului de activitate 
2.Alegeţi domeniile în care consideraţi că profesorii din aria curriculară/şcoala pe care o reprezentaţi, au 
nevoie de formare continuă: 

 Proiectarea, organizarea, şi evaluarea activităţilor didactice 
 Strategii de comunicare didactică, pedagogică şi educaţională 
 Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare 
 Tehnici de transfer a deprinderilor în activităţile extracurriculare şi extraşcolare 
 Tehnici de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea, orientarea /integrarea socio-

psihopedagogică a elevilor 
  Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul comportamental în 
toate situaţiile educaţionale 
  Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională într-un mediu socioprofesional în tranziţie 
  Managementul proiectelor educaţionale 
3.Propuneţi trei tematici care nu se regăsesc în domeniile menţionate anterior şi care corespund cerinţelor 
comunităţii şcolare care o reperzentați: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
4. Alegeţi grupurile– ţintă din şcolile pe care le reprezentaţi, care au nevoie cu prioritate de formare:  

 Profesori 
 Consilieri psihopedagogi 
 Director 
 Directori adjuncţi 
 Personal didactic auxiliar 

5.Alegeţi varianta convenabilă de organizare a cursurilor de formare continuă, din punctul de vedere al 
inspectorului școlar, în raport cu necesităţile de implicare în şcoală ale cadrelor didactice:  
   În timpul vacanţelor 
    În week-end săptămânal 
   În timpul săptămânii după programul şcolar 
   În ziua metodică a disciplinei de specialitate 
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   În sistem on-line 
   Sistem ”blending learning” (mixt, ”on line” şi ”face to face”) 
6. În ce măsură aţi fost mulţumit de Oferta de formare continuă (OFC) a Casei Corpului Didactic Gorj, sub 
următoarele aspecte: 
   Diversitatea tematicii programelor OFC 
   Gradul de acoperire a categoriilor de personal din învăţământul preuniversitar 
   Forma de prezentare a OFC 
   Durata programelor din OFC 
   Accesul la informare cu privire la OFC 
   Gradul de mediatizare a OFC 
7.Care consideraţi că este cea mai potrivită şi eficientă formă de comunicare şi informare, pentru ca toate 
cadrele didactice să afle în timp util despre acţiunile derulate de CCD Gorj? 

 Site-ul www.ccdgorj.ro 
 Prezentări în mass-media (articole în ziarele locale, anunţuri, emisiuni la TV, articole on-line, etc..) 
 Cercurile metodice 
 Şedinţele cu directorii 
 Prezentări în cadrul diferitelor programe de formare continuă 
 Altele, care __________________________________________________________________________ 

8,Consideraţi că activitatea de ansamblu, desfăşurată de C.C.D. Gorj, a avut o evoluţie ascendentă din 

punct de vedere calitativ (conţinutul şi consistenţa programelor de formare, concordanţa cu nevoile de 

formare exprimate, competenţele formatorilor, etc.) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

9.Ca urmare a activităţii de îndrumare şi control efectuată în cadrul inspecţiei de evaluare instituţională, a 

inspecţiei de specialitate şi a inspecţiei curente şi speciale pentru înscrierea la definitivat şi gradele 

didactice II şi I, vă rugăm să propuneti  programe de formare destinate cadrelor didactice și peronalului de 

conducere îndrumare li control din unitățile școlare din judetul Gorj, care să contribuie  la îmbunătăţirea 

procesului de  predare – învăţare –evaluare şi la dezvoltarea profesională şi personală a cadrelor didactice: 

Domeniul Denumirea programului de formare  

Didactica specialităţii  

Management educaţional/instituţional  

Management de proiect  

TIC şi utilizarea calculatorului  

Tehnici documentare în CDI   

Management de proiect  

Educaţie pentru drepturile omului  

Educaţie pentru protecţia mediului  

Educaţie pentru egalitate de şanse  

Educaţie antreprenorială  

Programe destinate educaţiei adulţilor (părinţi, tineri, rromi din 
zonele defavorizate şi altor grupuri ţintă din comunitatea locală) 

 

Alte programe  

Obs.  
În cazul în care chestionarul nu a inclus anumite aspecte pe care le consideraţi importante din perspectiva 
preferinţelor pentru propria formare continuă şi pe care doriţi să le semnalaţi, vă rugăm să le notaţi în 
spaţiul de mai jos: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Vă mulţumim pentru colaborare 
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Anexa 5 

 

CHESTIONAR  DE IDENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE 
adresat responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ 2020-2021 

 

Stimate coleg/colegă, 
Apreciem faptul că sunteţi dispus(ă) să alocaţi din timpul Dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările acestui 

chestionar. Completarea acestuia se va realiza individual. Pentru fiecare set de formulări este precizat modul în care 
puteţi să răspundeţi. Informaţiile oferite vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulţumim! 
 

I. DATE PERSONALE: 

Sex: :        Masculin           Feminin              Vârsta:   _________ 

Unitatea şcolară în care predaţi _____________________________________________________________ 

Mediul de provenienţă (in care este localizată  şcoala la care predaţi):         Urban         Rural 

Funcţia didactică : __________________________ Specialitatea predată   __________________________________ 

Gradul didactic:  __________________,   obţinut în anul ____________Vechimea în învăţământ ___________ 

Nivel de învăţământ la care predaţi :         preşcolar;       primar    gimnazial           liceal;      

 

II. Alegeţi  variantele de răspuns care vi se potrivesc: 

1. Din punct de vedere al rolului de responsabil cu formarea continuă în şcoală, consider că acesta:  

a. oferă posibilităţi de dezvoltare în activitatea profesională; 

b. nu este retribuit pentru munca pe care o depun; 

c. reclamă un volum de lucru suplimentar 

2. Precizaţi un obstacol din activitatea de responsabil cu formarea continuă, (completaţi spaţiul liber 

precizând factorul cel mai obstrucţionant pentru dumneavoastră): 

 

 

3. Sunteţi interesat de a participa la un program de formare  a cărui tematică  să abordeze aspecte legate 

domeniului de responsabilitate  în care activați? 

a. Deloc,   b.  În mică măsură;   c.  În mare măsură;   d.  În foarte mare măsură 

4. În care dintre domeniile de mai jos consideraţi că aţi avea de pregătire? 

a. pregătire în legislaţia specifică formării continue 

b. banca de date a personalului didactic 

c. monitorizarea impactului produs de programele de formare continuă 

d. analiza sociologică privind identificarea nevoilor de formare 

e. consiliere în domeniul formării continue 

5. În ce măsură programele de formare pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic acoperă nevoile 

de formare ale acestora? 

a. Deloc,   b.  În mică măsură;   c.  În mare măsură;   d.  În foarte mare măsură 

6. Precizaţi un program de formare (domeniul/tema)  de care ar fi interesat personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic din instituția dumneavoastră  

   

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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Anexa 6 

CHESTIONAR EVALUARE PROGRAM DE FORMARE 

Denumirea programului/ activităţii de formare: 
__________________________________________________________________ 

Prin încercuire pe o scală de la 1 la 5, apreciaţi următoarele aspecte: 
 

Aspectul 
 

 Argumentaţi aprecierea făcută 

Conţinutul 
programului/ 
activităţii 

1 ----- 2 ----- 3----- 4-----5  

Metodele folosite 1 ----- 2 ----- 3----- 4-----5  
 
 

Materialele folosite 1 ----- 2 ----- 3----- 4-----5  
 
 

Prestaţia 
formatorilor 

1 ----- 2 ----- 3----- 4-----5  
 
 

Organizarea 
activităţilor 

1 ----- 2 ----- 3----- 4-----5  
 
 

 
1 – foarte slab, 2 – slab, 3 – mediu, 4 – bun, 5 – foarte bun 

1. Ce aspecte din conţinutul programului/ activităţii de formare vi s-au părut mai dificile? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Exemplificaţi ce materiale noi de învăţare aţi elaborat în urma experienţei acumulate la 
programul/ activitatea de formare: 

 

 

 
3. Exemplificaţi ce posibilităţi de dezvoltare profesională şi personală vi s-au oferit prin 

participarea la acest program/ această activitate de formare. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
4. Ce sugestii de îmbunătăţire a programului de formare aveţi? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
Data:  




