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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 2021-2022. 

Prin obiectivele propuse, Analiza de nevoi de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 

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 

individuale de formare/ dezvoltare și pentru identificarea domeniilor relevante a planurilor 

de dezvoltare instituțională; 
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 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 2021 – 2022, 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; 

 Selectarea tematicii programelor de formare; 
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 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 

2021-2022, 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 2021-2022;  

- 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 2021 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 chestionare adresate personalului didactic și didactic auxiliar, precum si 

personalului de conducere, îndrumare și contol din unitațile școlare, repectiv responsabilului 

cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unitățile școlare din învațământul 

preuniversitar; 

- Rapoartele inspecțiilor efectuate în anul școlar 2020-2021 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;  

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. 

 În urma analizei activității desfășurate de CCD Gorj în anul şcolar 2020-2021 s-au identificat 

următoarele aspecte: 

 Creşterea numărului de programe de formare continuă derulate de CCD Gorj în parteriat cu 

instituții furnizoare de programe de formare continuă acreditate de către Ministerul 

Educației; 
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 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 

unităţilor şcolare; 

- Efortul de utilizare eficientă a resurselor financiare aflate 

la dispoziţie şi de atragere a unor resurse extrabugetare; 

- 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; 

- Nu s-a monitorizat suficient impactul 

programelor de formare în activitatea 

didactică la nivelul unităţilor de învăţământ 
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- 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; 

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 

aceştia; 

- Posibilitate de informare şi consultanţă pentru 

coordonarea activităților caselor corpului didactic în 

- 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 

nu ajută cadrele didactice decât la 

completarea punctajului fişei de evaluare; 

- Resurse financiare insuficiente alocate de la 

http://www.ccdgorj.ro/
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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. 

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 de identificare a nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 

(cadre didactice)” (Anexa 1) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsyHKtMtNYbQA1n1MWAk4GdNztk48b

GHuIwX0rrmQJNaitw/viewform  

2. ,, Chestionar pentru identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare pentru anul 

şcolar 2021 - 2022 (directori/directori adjuncţi)” (Anexa 2) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6cJh5uTzteLg05GKd1GsBrIbzInUNQ0Mbi6

wDlBxyMVI7VQ/viewform  

3. ,, Chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă pentru anul şcolar 2021 - 

2022 (personal didactic auxiliar - bibliotecari, informaticieni, secretari, administratori 

financiari, administratori de patrimoniu, laboranti)” (Anexa 3) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRkfC1OKvhbinuJeYM8TPjJ6X5ysoNmpULZ

cW-atWcNwrFdQ/viewform  

4. ,, Chestionar pentru identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare pentru anul 

şcolar 2021 - 2022 (inspectori/ metodiști ISJ Gorj)” (Anexa 4)  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7X66liYbSC9PzAyTW8uvg3hN6vdVS_BX

W8tUin3DbyQfA/viewform  

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

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2021-2022” (Anexa 5) 

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

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

directorului instituției. 

 În luna, mai 2021, CCD Gorj cu ajutorul responsabilior cu dezvoltare profesională a demarat 

procesul de identificare a nevoilor de formare pentru anul școlar 2021-2022 la nivelul județului Gorj.

  Cu această ocazie, au fost publicate pe site-ul instituției www.ccdgorj.ro, secțiunea Responsabil 

cu dezvoltarea profesională, chestionarele pentru identificare nevoilor de formare pentru toate 

categoriile de personal didactic și didactic auxiliar, personal cu funcții de conducere, îndrumare și 

control din unitațile scolare din județul Gorj. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsyHKtMtNYbQA1n1MWAk4GdNztk48bGHuIwX0rrmQJNaitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWsyHKtMtNYbQA1n1MWAk4GdNztk48bGHuIwX0rrmQJNaitw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6cJh5uTzteLg05GKd1GsBrIbzInUNQ0Mbi6wDlBxyMVI7VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6cJh5uTzteLg05GKd1GsBrIbzInUNQ0Mbi6wDlBxyMVI7VQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRkfC1OKvhbinuJeYM8TPjJ6X5ysoNmpULZcW-atWcNwrFdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRkfC1OKvhbinuJeYM8TPjJ6X5ysoNmpULZcW-atWcNwrFdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7X66liYbSC9PzAyTW8uvg3hN6vdVS_BXW8tUin3DbyQfA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR7X66liYbSC9PzAyTW8uvg3hN6vdVS_BXW8tUin3DbyQfA/viewform
http://www.ccdgorj.ro/
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 Interpretarea acestor chestionare a fost făcută la inceputul lunii septembrie, iar datele rezultate 

în urma interpretării au constituit punctul de plecare în fundamentarea ofertei de formare pentru 

anul şcolar 2021-2022   

Interpretare chestionare distribuite personalului didactic din unitățile scolare din județul Gorj  
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Interpretare chestionare distribuite directorilor unităților scolare din județul Gorj  
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Interpretare chestionare distribuite inspectorilor școlari ai ISJ Gorj  
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Interpretare chestionare distribuite personalului didactic auxiliar din unitățile scolare din județul 

Gorj  
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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;  

- 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; 

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

interdisciplinare; 
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- 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;  

- 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. 

- utilizarea unor metode eficiente privind comunicarea în organizațiile școlare 

      Din analiza rezultatelor la concursurile naționale desfășurarte în anul 2021-2022 am identificat o 

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

propus la recomandarea MEC:  

- 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 – 2021 

 

 

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% 

 

Statistică Examen  titularizare – 2021 

REZULTATE 

 
Note examen scris din care: Promovabilitate 

Total 

candida

ți 

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

şcolar 2021-2022 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 

2021-2022.   

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 2021-

2022, 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 

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

participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante 

 Rolul și competența profesorului metodist în analiza și evaluarea inspecției 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 

 Educația STEAM în grădiniță 

 Valențe educative în didactica învățământului primar 

 Abordarea inovativă a procesului instructiv-educativ în învățământul primar 

 Școala viitorului și inovație în educație 

  Dezvoltarea competențelor didactice în învățământul primar 
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 Dificultăți lingvistice în comunicarea didactică 

 Metode activ-participative centrate pe nevoile elevilor 

 Limba și literatura română - exerciții de multiliterație 

 Managementul eficient al utilizării RED la disciplina religie 

 Interactivitatea și creativitatea în procesul instructiv-educativ 

 Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară ,,Tehnologii " 

 Cunoașterea și utilizarea elementelor de limbaj muzical 

3. Management educaţional/instituţional, etc. 

 Inițiere în managementul proiectelor 

 Strategii remediale privind abandonul școlar 

 Parteneriatul școală-familie-comunitate în vederea prevenirii și diminuării abandonului 

școlar 

   Strategii eficiente de preîntâmpinare a abandonului școlar 

4. TIC și utilizarea calculatorului 

 Instrumente digitale - abordări creative în învățarea online 

 TIC în activitatea didactică 

 Instrumente online de predare -evaluare 

 Utilizarea instrumentelor multimedia în cadrul platformei educaționale MICROSOFT 

TEAMS 

 Utilizarea instrumentelor G-suite pentru educație 

5. Educație pentru calitate 

 Atribuțiile CEAC în cadrul școlii 

 Management și consiliere pentru cariera didactică 

6. Educație pentru drepturile omului 

 Drepturile omului în contextul solidarității între generații  

7. Educație pentru dezvoltare durabilă 

 Educația pentru dezvoltarea durabilă  

 Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului  

8. Educație pentru egalitatea de șanse 

 Tratarea diferențiată a elevilor cu CES 

 Tehnologii didactice incluzive 

 Particularități de dezvoltare ale copilului cu CES 

 Managementul dificultăților de învățare școlară la elevi 

9. Educație pentru egalitatea de gen 

 Promovarea egalității de gen prin educația de tip școlar  

10. Educație anticorupție 

 Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare  

11. Educație antidrog 

 Prevenirea consumului de substanțe ce determină dependență 

12. Educație interculturală 

  Strategii de valorificare a valențelor interculturalității în demersul didactic 
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 Holocaustul evreilor în perioada interbelică 

 Animația socio-culturală în educația interculturală 

13. Educație antreprenorială 

 Antreprenorul prin prisma profesoruluiPromovarea antreprenoriatului de calitate 

14. Alte programe destinate personalului didactic  

 Educație outdoor, educație pentru viață 

 Comunicarea în rezolvarea conflictelor din mediul școlar 

 Activitățile extracurriculare - alternativă în instruirea și educarea elevilor 

 Performanță prin team-building 

 Valorificarea educației nonformale în context european 

 Tehnici de comunicare și relaționare în sistemul educațional 

 Educaţia parentală în contextul promovării parteneriatului şcoală–familie  

 Rolul școlii și al familiei în contextul învățării online 

 Educație nonformală și dezvoltare comunitară 

 Promovarea educației pentru sănătate  

 Importanța igienei pentru sănătate și starea de bine  în contextul COVID-19   

 Stimularea creativității în structura infodocumentara 

 Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor 

 Era digitală - o realitate pentru activitățile specifice serviciului secretariat 

 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 2021 – 2022 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 2021-2022 

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

continuă/perfecţionare  în anul şcolar 2021-2022 

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

continuă în judeţul Gorj  în anul şcolar 2021-2022 

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

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2021-2022”  

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

judeţul Gorj pentru anul şcolar 2021-2022”  

Anexa 6_Chestionar de evaluare a programului de formare  
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Anexa 1 
Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 

CHESTIONAR – cadre didactice 

Privind identificarea nevoilor de formare continuă pentru anul școlar 2021-2022 

 

Stimați colege/colegi, 

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. Acest chestionar este anonim. 

Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulțumim! 

Denumirea unităţii de învăţământ : 

Se va selecta 

Tipul unităţii de învăţământ 

 grădiniţă 

 şcoală gimnazială 

 colegiu național 

 liceu vocațional 

 colegiu tehnic 

 club sportiv 

 clubul copiilor şi elevilor 

 centru școlar pentru educație incluzivă 

Mediul de rezidenţă în care activaţi:  

 Rural 

 Urban   

Funcția didactică: 

 educatoare 

 învățător 

 institutor 

 profesor 

 maistru instructor 

 profesor pentru învăţământul preşcolar  

 profesor pentru învățământ primar 

Disciplina / disciplinele școlare predate:  

_______________ 

Gradul didactic: 

 debutant 

 definitiv 

 grad II 

 grad I 

Anul obţinerii ultimului grad didactic 

________________ 

Vechimea în învățământ:  

 0 - 5 ani 

 6 - 10 ani 

 11 - 20 ani 

 21 - 40 ani 

 peste 40 ani 
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Gen: 

 masculin 

 feminin 

Nivel de învăţământ la care predaţi:  

 preșcolar 

 primar 

 gimnazial 

 liceal 

Pregătirea didactică:  

 calificat - titular 

 calificat - suplinitor 

 în curs de calificare 

Precizaţi dacă în anul şcolar 2020 - 2021 aţi participat la activităţi de formare organizate de CCD Gorj: 

 Da 

 Nu 

În ce măsură programele pe care le-aţi parcurs v-au ajutat în activitatea didactică ? 

a. în  mare măsură;              b. într-o oarecare măsură;            c.  în mică măsură;               d. deloc 

Ce dificultăţi aţi întâmpinat când ați participat la programele de formare continuă? (alegeţi maxim trei variante de 

răspuns)  

 accesul dificil la informaţii privind oportunităţile de formare 

 conexiune slabă la Internet 

 plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului 

 durata inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile mele 

 taxa ridicată de participare în cazul unor cursuri de interes pentru mine 

 suprapunerea activităților de formare cu programul școlar 

 dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale 

 lipsa resurselor materiale pentru aplicarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite 

 alte dificultăți 

5. Cum aţi aflat informaţiile despre Oferta de formare a CCD Gorj?  

 de la responsabilul cu formarea profesională din unitate 

 de la profesorii metodişti ai CCD Gorj 

 de pe site-ul CCD Gorj  

 de pe site-ul ISJ Gorj  

 de la formatori 

 de la conducerea unităţii de învăţământ 

 altele: 

Când s-a derulat cel mai recent curs de formare continuă la care ați participat?  

 în acest an școlar 

 în anul școlar trecut 

 în urmă cu doi ani școlari 

 în urmă cu trei ani școlari sau mai mulți ani școlari 

Ce vă determină să participați la activități de formare continuă? (puteţi alege mai multe variante de răspuns): * 

 nevoia de a dobândi noi competenţe 

 calitatea prestației formatorilor 

 numărul de credite obținut 

 dezvoltarea portofoliului personal de activităţi de formare 

 facilităţile oferite prin modul de organizare a cursului (costuri/formă de desfăşurare etc.) 
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 recomandări ale colegilor 

 alte motive 

Care dintre componentele enumerate mai jos ar trebui abordate în viitoarele programe de formare în didactica 

specialității dvs.? (puteți bifa mai multe variante)  

 Proiectarea didactică 

 Managementul clasei - dimensiuni aplicative 

 Adaptarea demersului didactic la particularitățile psiho-sociale ale elevilor 

 Strategii moderne / interactive de predare-învățare-evaluare 

 Dezvoltarea creativității elevilor 

 Abordarea interdisciplinară / transdisciplinară a conținuturilor învățării 

 Utilizarea platformelor online 

 Dirijarea învățării bazate pe dezvoltarea competențelor elevilor 

 Utilizarea strategiilor centrate pe elev în activitățile educaționale 

 Utilizarea instrumentelor de evaluare formative. Evaluarea centrată pe progresul elevilor 

 Utilizarea computerului și a internetului în învățare 

 Demersul didactic diferențiat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare (dificultăți de învățare, eșec școlar, 

supradotați) 

Bifați domeniile de interes pentru dezvoltarea dvs. profesională în anul şcolar 2021 - 2022:  

 Proiectare curriculară 

 Abilitate curriculară 

 Strategii didactice de predare-învățare-evaluare 

 Managementul clasei de elevi 

 Consiliere și orientare școlară și în domeniul carierei  

 Competențe TIC/ digitale 

 Gestionarea situaţiei elevilor cu ritmuri lente de învăţare/ CES  

 Educația copiilor și tinerilor cu aptitudini înalte (gifted)  

 Egalitatea de șanse și de gen 

 Educația non formală, extrașcolară și informală  

 Dezvoltarea durabilă și provocările globalizării  

 Educație antreprenorială 

 Educație pentru mediu 

 Educație pentru sănătate 

 Educație interculturală 

 Educație pentru cetățenie democratică  

 Educație pentru drepturile copilului 

 Educație pentru drepturile omului 

 Management și consiliere pentru cariera didactică  

 Management și leadership în educație 

 Marketing educațional 

 Managementul calității educației 

 Gestionarea situaţiilor conflictuale 

 Combaterea violenţei 

 Consiliere cu părinţii 

 Politici educaționale 

 Comunicare în limbi străine 

 Utilizarea platformelor și instrumentelor online  

 Educația pentru egalitatea de gen 
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 Educație anticorupție 

 Educația incluziv-integrativă și integratoare – tehnici, strategii, adaptarea curriculară și tehnologică  

 Bullying și cyberbullying – prevenire și intervenție 

 Educația mediatică 

Bifați modalitățile de formare pe care le agreați:  

 Instruire tradițională (cu frecvență, faţă-în-faţă) 

 E-learning (online) 

 Forma combinată de instruire - scenariu hibrid (faţă-în-faţă și online) 

 Studiu individual 

 Participarea la conferințe de specialitate, simpozioane, seminarii, ateliere de lucru, evenimente, etc. 

Menţionaţi care este disponibilitatea dumneavoastră pentru formare continuă în anul şcolar 2021 -2022.  

 Foarte mare         

 Mare            

 Medie            

 Mică   

Menţionaţi  care este pentru dumneavoastră perioada cea mai convenabilă de organizare a cursurilor de formare: 

 În week-end;      

 În timpul săptămânii după programul şcolar;         

 În vacanţe;  

Specificaţi  ce forme de organizare a cursurilor aţi dori să frecventaţi în acest an şcolar ?   

 Formare exclusiv online 

 combinaţie între cursul tradiţional şi cel distribuit la distanţă (blended learning) 

 Formare faţă-în-faţă 

Care au fost sursele de finanţare pentru activitatea dumneavoastră de formare în anul şcolar precedent? 

 unitatea de învăţământ 

 din bugetul propriu 

 din alte fonduri 

 nu a fost cazul 

Ce competenţe doriţi să vă formaţi/dezvoltaţi/amelioraţi în anul şcolar 2021 - 2022? Marcaţi cel mult opt competenţe 

profesionale vizate cu prioritate (în conformitate u art. 98 din Metodologia formării continue, aprobată prin OMECTS 

nr. 5561/07.10.2011) 

 

 În foarte 

mare măsură 

În mare 

măsură 

În măsură 

medie 

În măsură 

mică 

În foarte mică 

măsură 

Competenţe pedagogice exprimate în 
proiectarea, conducerea, evaluarea 
procesului de instruire în cunoaşterea, 
consilierea şi asistarea dezvoltări elevilor: 

     

Competenţe sociale exprimate în 
interacţiuni cu elevii şi cu comunitatea 
şcolară 

     

Competenţe referitoare la managementul 
clasei obiectivate în organizarea şi 
conducerea clasei şi a organizaţiei şcolare 

     

Competenţe profesional-ştiinţifice      

Competenţe info-documentare      

Competenţe de management al carierei şi 
al dezvoltării personale 
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Marcaţi modalităţile prin care intenţionaţi să vă realizaţi formarea continuă pentru formarea/dezvoltarea / exersarea 

competenţelor în anul şcolar 2021 - 2022. (altele decât cursurile de formare furnizate sau organizate de CCD Gorj) 

 cursuri de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice 

 bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate 

 cursurile postuniversitare de specializare 

 studiile universitare de masterat 

 programe postuniversitare 

 studii universitare de doctorat 

 dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e 

 altele: 

Ce platformă de învățare utilizați în activitatea didactică? * 

 Google Classroom 

 Adservio 

 Microsoft 365 

 ASQ 

 alta 

 Nu am utilizat 

Apreciaţi gradul de dificultate al realizării atribuţiilor din fişa postului din domeniile de mai jos. (5 - cel mai dificil de 

realizat, 1 - cel mai uşor de realizat)  

 

 1 2 3 4 5 

proiectarea activităţii      

realizarea activităţilor didactice      

evaluarea rezultatelor învăţării      

managemetul clasei de elevi      

managementul carierei şi al dezvoltării personale      

contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la 

promovarea imaginii unităţii şcolare 

     

conduita profesională      

 

Ați participat la activități metodice, culturale și științifice organizate de CCD Gorj? Dacă da, vă rugăm să le indicați. 

__________________ 

 

Ce activităţi metodice consideraţi că ar fi potrivite pentru a valorifica experienţa dvs. didactică? 

______________________ 

 

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.  

________________ 
 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 
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 Anexa 2  

                                                                                                                             Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 

CHESTIONAR –directori/directori adjuncţi 

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare în anul şcolar 2021-2022 

 

Stimați colege/colegi, 

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. Acest chestionar este anonim. 

Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulțumim! 

Denumirea unităţii de învăţământ : 

Se va selecta 

Tipul unităţii de învăţământ 

 grădiniţă 

 şcoală gimnazială 

 colegiu național 

 liceu vocațional 

 colegiu tehnic 

 club sportiv 

 clubul copiilor şi elevilor 

 centru școlar pentru educație incluzivă 

Mediul de rezidenţă în care activaţi:  

 Rural 

 Urban   

Disciplina / disciplinele școlare predate:  

_______________ 

Gradul didactic: 

 debutant 

 definitiv 

 grad II 

 grad I 

Anul obţinerii ultimului grad didactic 

________________ 

Vechimea în învățământ:  

 0 - 5 ani 

 6 - 10 ani 

 11 - 20 ani 

 21 - 40 ani 

 peste 40 ani 

Vechimea în funcţie de conducere (cumulat)  

________ 

Gen: 

 masculin 

 feminin 

Nivel de învăţământ la care predaţi:  

 preșcolar 
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 primar 

 gimnazial 

 liceal 

Precizaţi dacă în anul şcolar 2020 - 2021 aţi participat la activităţi de formare organizate de CCD Gorj: 

 Da 

 Nu 

Prin ce modalitate aţi dobândit competenţele necesare în activitatea managerială?  

 masterat în domeniul Managementului Educaţional 

 program de formare continuă în domeniul Managementului Educaţional 

 stagii de formare organizate de ISJ/CCD Gorj 

 autoformare 

 Altele _____ 

În ce măsură aţi transferat în activitatea managerială competenţele dobândite la activităţile de formare?  ? 

 în foarte mare măsură 

 în mare măsură 

 în mică măsură 

 în foarte mică măsură 

Ce dificultăţi aţi întâmpinat când ați participat la programele de formare continuă? (alegeţi maxim trei variante de 

răspuns)  

 accesul dificil la informaţii privind oportunităţile de formare 

 conexiune slabă la Internet 

 plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului 

 durata inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile mele 

 taxa ridicată de participare în cazul unor cursuri de interes pentru mine 

 suprapunerea activităților de formare cu programul școlar 

 dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale 

 lipsa resurselor materiale pentru aplicarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite 

 alte dificultăți 

Cum aţi aflat informaţiile despre Oferta de formare a CCD Gorj?  

 de la responsabilul cu formarea profesională din unitate 

 de la profesorii metodişti ai CCD Gorj 

 de pe site-ul CCD Gorj  

 de pe site-ul ISJ Gorj  

 de la formatori 

 altele: 

Vă rugăm să bifați în dreptul fiecărui rând răspunsul potrivit pentru afirmațiile următoare: * 

 Acord total Acord Dezacord Dezacord total 

Profesorii din şcoala mea colaborează la 
organizarea şi îmbunătăţirea activității 
didactice. 

    

În calitate de director, îi sprijin pe profesori în 
dezvoltarea propriei cariere. 

    

Îi încurajez pe profesori să își îmbunătățească 
practicile de lucru la clasă. 

    

Procesul de autoevaluare şi de asigurare a 
calităţii în şcoala mea este de foarte bun. 

    

Profesorii din şcoala mea folosesc rezultatele 
evaluărilor elevilor pentru a îmbunătăți 
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procesul educațional. 

Școala are un mediu intern propice învățării.     

Personalul didactic mai experimentat din 
şcoala în care lucrez alocă timp pentru a-i ajuta 
pe cei cu mai puţină experienţă. 

    

Profesorii din şcoala mea colaborează la 
organizarea şi îmbunătăţirea activității 
didactice. 

    

În calitate de director, îi sprijin pe profesori în 
dezvoltarea propriei cariere. 

    

Îi încurajez pe profesori să își îmbunătățească 
practicile de lucru la clasă. 

    

Procesul de autoevaluare şi de asigurare a 
calităţii în şcoala mea este de foarte bun. 

    

Profesorii din şcoala mea folosesc rezultatele 
evaluărilor elevilor pentru a îmbunătăți 
procesul educațional. 

    

Școala are un mediu intern propice învățării.     

Personalul didactic mai experimentat din 
şcoala în care lucrez alocă timp pentru a-i ajuta 
pe cei cu mai puţină experienţă. 

    

Cu ce probleme v-ați confruntat în acest an?  

 Birocraţia din sistemul de învăţământ 

 Probleme administrative, organizatorice, de management 

 Resurse materiale şi financiare insuficiente 

 Dezinteresul elevilor, rezultate slabe, indisciplină 

 Abandon şcolar, absenteism ridicat 

 Cadre didactice insuficient pregătite, necooperante, indisciplinate 

 Dificultăţi în relaţia cu părinţii elevilor 

 Comunicare deficitară cu ISJ, primărie, implicare neproductivă 

 Mediu intern conflictual 

 Aspecte legislative, reglementări insuficiente sau deficitare 

 Resurse umane insuficiente 

Cine v-a sprijinit în activitatea dvs. de management în acest an?  

 ISJ 

 MEC 

 ARACIP 

 Sindicat 

 Autoritățile locale 

 Părinți 

 Alți directori 

 Colegi cu experiență 

 Alții 

Dați 2 exemple de sprijin pe care l-ați dori, dar nu l-ați primit.  

________________ 

Ce competenţe (în conformitate cu art. 99 din Metodologia formării continue, aprobată prin OMECTS nr. 

5561/07.10.2011) doriţi să vă formaţi/dezvoltaţi/amelioraţi cu prioritate în anul şcolar 2021 - 2022? 

 (1 - prioritar, 8 - ultimul pe lista de priorităţi)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Competenţe de comunicare şi         
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relaţionare 

Competenţe psiho-sociale         

Competenţe de conducere şi 
coordonare 

        

Competenţe de gestionare şi 
administrare a resurselor 

        

Competenţe care vizează dezvoltarea 
instituţională 

        

Competenţe de evaluare         

Competenţe de utilizare a tehnologiilor 
informaţionale 

        

Competenţe care vizează self-
managementul 

        

Competenţe de comunicare şi 
relaţionare 

        

Competenţe psiho-sociale         

Competenţe de conducere şi 
coordonare 

        

Competenţe de gestionare şi 
administrare a resurselor 

        

Competenţe care vizează dezvoltarea 
instituţională 

        

Competenţe de evaluare         

Competenţe de utilizare a tehnologiilor 
informaţionale 

        

Competenţe care vizează self-
managementul 

        

Marcaţi modalităţile prin care intenţionaţi să vă realizaţi formarea continuă pentru formarea/dezvoltarea/exersarea 

competenţelor în anul şcolar 2021 - 2022. (altele decât cursurile de formare furnizate de CCD Gorj)  

 cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice 

 bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate 

 cursurile postuniversitare de specialitate 

 studiile universitare de masterat 

 programe postuniversitare 

 studii universitare de doctorat 

 dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e 

 altul: 

 Alegeţi forma preferată de organizare a cursurilor furnizate sau organizate de către CCD Gorj  

 Formare faţă-în-faţă 

 Formare exclusiv online 

 combinaţie între cursul tradiţional şi cel distribuit la distanţă (blended learning) 

Vă rugăm să precizaţi când preferaţi să se deruleze cursurile?  

 în zilele lucrătoare, în afara programului 

 doar în zilele nelucrătoare 

 atât în zilele lucrătoare cât şi în zilele nelucrătoare 

 doar în perioada vacanţelor şcolare 

 oricând 

 Care au fost sursele de finanţare pentru activitatea dumneavoastră de formare în anul şcolar precedent? 

unitatea de învăţământ 

 din bugetul propriu 
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 din alte fonduri 

 nu a fost cazul 

Există la nivelul unităţii elaborat un Program de dezvoltare profesională în conformitate cu art. 96, alin. (7) din Legea 

Educaţiei Naţionale? 

 Da 

 Nu 

 Nu ştiu 

Cine este persoana desemnată a fi responsabil(ă) cu formarea continuă şi dezvoltarea profesională în unitatea de 

învăţământ? 

 directorul unităţii 

 directorul adjunct 

 un cadru didactic desemnat prin decizie a directorului 

 nu există 

 Care a fost bugetul alocat la nivelul unităţii de învăţământ pentru formarea continuă în anul 2020-2021?  

_______________ 

Ce sumă intenţionaţi să propuneţi pentru formarea continuă pentru anul 2021 - 2022?  

_____________________ 

Ce activităţi metodice consideraţi că ar fi potrivite pentru a valoriza şi valorifica experienţa dumneavoastră didactică 

și managerială?  

_____________________ 

Apreciaţi gradul de dificultate al îndeplinirii funcţiilor în calitate de director/director adjunct (5 - cel mai dificil de 

realizat, 1 cel mai uşor de realizat) * 

 1 2 3 4 5 

Proiectare      

Organizare      

Conducere operativă      

Control      

Monitorizare şi evaluare internă      

Motivare      

Implicare      

Participare      

Formare, dezvoltare profesională şi personală      

Formarea şi dezvoltarea echipelor      

Negociere şi rezolvare de conflicte      

Proiectare      

Organizare      

Conducere operativă      

Control      

Monitorizare şi evaluare internă      

Motivare      

Implicare      

Participare      

Formare, dezvoltare profesională şi personală      

Formarea şi dezvoltarea echipelor      

Negociere şi rezolvare de conflicte      

Ce platformă de învățare utilizați în cadrul unității de învățământ?  

 Google Classroom 
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 Neolms 

 Adservio 

 Microsoft 365 

 Kinderpedia 

 Edmodo 

 ASQ 

 alta 

 Nu am utilizat. 

 

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 no taţi în spaţiul de 

mai jos.  

________________ 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casa  Corpului Didactic Gorj An şcolar          
 2021-2022 

 

51 

 

 

Anexa 3 
Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 

CHESTIONAR – personal didactic auxiliar - bibliotecari, informaticieni, secretari, administratori financiari, 

administratori de patrimoniu, laboranti 

Privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare în anul şcolar 2021-2022 

Stimați colege/colegi, 

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. Acest chestionar este anonim. 

Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulțumim! 

 

Denumirea unităţii de învăţământ : 

Se va selecta 

Tipul unităţii de învăţământ 

 grădiniţă 

 şcoală gimnazială 

 colegiu național 

 liceu vocațional 

 colegiu tehnic 

 club sportiv 

 clubul copiilor şi elevilor 

 centru școlar pentru educație incluzivă 

Mediul de rezidenţă în care activaţi:  

 Rural 

 Urban   

Profesia:  

_______________ 

Postul ocupat:  

_______________ 

Nivel studii 

 _______________ 

Instituţia absolvită 

 _______________ 

Vechimea în muncă  

_______________ 

Vechimea pe post 

 _______________ 

Gen: 

 masculin 

 feminin 

 

Ce dificultăţi aţi întâmpinat când ați participat la programele de formare continuă? (alegeţi maxim trei variante de 

răspuns) * 

 accesul dificil la informaţii privind oportunităţile de formare  

 conexiune slabă la Internet 

 plasarea inadecvată a cursurilor pe parcursul anului 
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 durata inadecvată a cursurilor în raport cu nevoile mele  

 taxa ridicată de participare în cazul unor cursuri de interes pentru mine  

 dificultăți în utilizarea instrumentelor digitale  

 lipsa resurselor materiale pentru aplicarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite 

 alte dificultăţi 

Care sunt cele mai frecvente dificultăți pe care le întâmpinați în activitatea dumneavoastră?  * 

 comunicarea cu colegii 

 comunicarea cu elevii 

 comunicarea cu persoanele din afara instituției  

 aplicarea legislației 

 utilizarea platformelor electronice specifice domeniului în care îmi desfășor activitatea  

 altele – specificați: 

Marcaţi cel puţin 3 teme pe care doriţi să le parcurgeţi într-un program de formare continuă. * 

 Managementul procesului de achiziţie publică 

 Metodologia de calcul şi nivelul costurilor standard pe elev  

 Managementul financiar 

 Arhivarea documentelor 

 Legislaţia actuală şi elemente de etică profesională  

 Inventarierea şi casarea obiectelor de inventar  

 Tehnici şi metode de comunicare eficientă  

 Secretariat - birotică şi corespondenţă 

 Relaţii publice şi comunicare 

 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru contabilitate, secretariat şi management educaţional (EDUSAL, 

REVISAL, Arhivare, inventariere, SIIIR, Bani de liceu, Admitere, Titularizare, BAC s .a.) 

 Proceduri 

 Altul:   

Care consideraţi că este modalitatea potrivită pentru a participa la activităţi de formare continuă? (puteţi alege 

mai multe variante): * 

 curs de formare faţă-în-faţă 

 curs de formare online 

 combinaţie între cursul tradiţional şi cel distribuit la distanţă (blended learning)  

 seminar 

 atelier de lucru (workshop) 

 conferinţă / simpozion 

 schimb de experienţă 

Precizaţi dacă în anul şcolar 2020 - 2021 aţi participat la activităţi de formare organizate de CCD Gorj: 

 Da 

 Nu 

Cum aţi aflat informaţiile despre Oferta de formare a CCD Gorj?  

 de la responsabilul cu formarea profesională din unitate 

 de la profesorii metodişti ai CCD Gorj 

 de pe site-ul CCD Gorj  

 de pe site-ul ISJ Gorj  

 de la formatori 

 altele: 

Alegeţi forma preferată de organizare a cursurilor furnizate sau organizate de către CCD Gorj  

 Formare faţă-în-faţă 
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 Formare exclusiv online 

 combinaţie între cursul tradiţional şi cel distribuit la distanţă (blended learning) 

Vă rugăm să precizaţi când preferaţi să se deruleze cursurile?  

 în zilele lucrătoare, în afara programului 

 doar în zilele nelucrătoare 

 atât în zilele lucrătoare cât şi în zilele nelucrătoare 

 doar în perioada vacanţelor şcolare 

 oricând 

 Care au fost sursele de finanţare pentru activitatea dumneavoastră de formare în anul şcolar precedent? 

 unitatea de învăţământ 

 din bugetul propriu 

 din alte fonduri 

 nu a fost cazul 

Apreciaţi gradul de dificultate al realizării atribuţiilor din fişa postului din domeniile de mai jos. (5 - cel mai dificil de 

realizat, 1 - cel mai uşor de realizat)  

 1 2 3 4 5 

Proiectarea activităţii      

Realizarea activităţilor      

Comunicare şi relaţionare      

Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale      

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la 
promovarea imaginii unităţii şcolare 

     

Conduita profesională      

 

Marcaţi modalităţile prin care intenţionaţi să vă realizaţi formarea continuă pentru formarea/dezvoltarea/exersarea 

competenţelor în anul şcolar 2021 - 2022. (altele decât cursurile de formare furnizate de CCD Gorj)  

 cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice 

 bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate 

 cursurile postuniversitare de specialitate 

 studiile universitare de masterat 

 programe postuniversitare 

 studii universitare de doctorat 

 dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e 

 altul: 

Ce platformă de învățare utilizați în cadrul unității de învățământ?  

 Google Classroom 

 Adservio 

 Microsoft 365 

 alta 

 Nu am utilizat. 

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.  

________________ 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 
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Anexa 4 
Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 

CHESTIONAR - inspectori/ metodiști ISJ Gorj 

Pentru  identificarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare  în anul şcolar 2021-2022 

 

Stimați colege/colegi, 

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. Acest chestionar este 

anonim. Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulțumim!  

 

Care dintre următoarele probleme referitoare la conținuturile lecțiilor le -ați identificat în timpul inspecțiilor 

efectuate? 

 Greșeli academice majore 

 Greșeli academice minore 

 Grad insuficient de stăpânire a conținuturilor academice  

 Necorectarea unor greșeli academice făcute de către elevi  

 Abordarea superficială a unor conținuturi incluse în programa școlară  

 Lipsa concordanței între conținuturile abordate și programa școlară  

 Lipsa sau insuficienta adaptare a conținuturilor la nevoile și particularitățile elevilor  

 Utilizarea unor mijloace și materiale de slabă calitate  

 Utilizarea unor materiale neverificate preluate din mediul on-line 

 Altele ______________ 

Care dintre următoarele probleme referitoare la metodele utilizate în timpul lecțiilor le-ați identificat în timpul 

inspecțiilor efectuate? 

 Preponderența metodelor tradiționale, centrate pe profesor  

 Lipsa de varietate a metodelor utilizate 

 Reticența cadrelor didactice în a folosi metode moderne, interactive, centrate pe elev 

 Lipsa sau insuficiența metodelor care dezvoltă competențe  

 Indicații de muncă insuficient de clare, care împiedică desfășurarea optimă a activităților  

 Inexistența sau preponderența scăzută a activităților în perechi și/sau pe grupe 

 Neutilizarea sau utilizarea scăzută a tehnologiei moderne  

 Reticența cadrelor didactice în utilizarea tehnologiei moderne  

 Altele ______________ 

Care dintre următoarele probleme referitoare la gestionarea relațiilor dintre elevi, cadre didactice, conducerea 

școlii, părinți/comunitate locală le-ați identificat în timpul inspecțiilor efectuate? 

 Comunicarea deficitară și lipsa colaborării între elevi  

 Comunicarea deficitară între elevi și profesori  

 Comunicarea deficitară și lipsa colaborării între cadrele didactice care predau la clasă 

 Existența violenței intre elevii clasei și/sau la nivelul instituției de învățământ  

 Existența fenomenului de bullying la nivelul clasei și/sau al instituției de învățământ  

 Comunicarea deficitară între cadrele didactice și conducerea instituției de învățământ 

 Comunicarea deficitară între cadrele didactice/conducerea instituției și părinți/comunitatea locală  

 Altele ______ 

Care dintre următoarele probleme referitoare la gestionarea eficientă a timpului didactic le -ați identificat în timpul 

inspecțiilor efectuate? 

 proporție necorespunzătoare a timpului alocat etapelor lecției  
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 proporție necorespunzătoare a timpului alocat aspectelor teoretice și exercițiilor practice, aplicative  

 Neprecizarea timpului alocat diverselor activități/ etape 

 Nerespectarea timpului alocat diverselor activități/ etape  

 Ritm de lucru prea lent 

 Planificarea unui număr prea mare de activități  

 Planificarea unui număr prea mic de activități fără asigurarea unor activități de rezervă  

 Pauze prea lungi între activități/ etapele lecției 

 Neprecizarea sau nerespectarea timpului de lucru alocat activităților individuale/ în perechi/ pe grupe  

 Altele ______ 

La ce fel de forme de perfecționare au participat în ultima perioadă cadrele didactice inspectate?  

 Grade didactice 

 Program/e de formare continuă avizat/e (cu nr. de ore)  

 Program/e de formare continuă acreditat/e (cu nr. de credite)  

 Program/e postuniversitar/e (se echivalează cu un nr. de 60 CPT)  

 Masterat (se echivalează cu un nr. de 90 CPT)  

 Doctorat (se echivalează cu 90 CPT) 

 Altele ______ 

Care este, aproximativ, procentul cadrelor didactice inspectate care au participat la programe de formare avizate 

sau acreditate furnizate de CCD Gorj? 

 0%-20% 

 20%-40% 

 40%-60% 

 60%-80% 

 80%-100% 

În ce măsură apreciați că formarea a influențat în mod pozitiv calitatea activității profesionale a cadrelor didactice 

inspectate? 

 Foarte mult 

 Mult 

 Destul de mult 

 Puțin 

 Deloc 

Care dintre următoarele aspecte considerați că ar trebui incluse cu prioritate în oferta de formare a CCD Gorj  

pentru anul școlar 2021-2022? 

 Metodica predării disciplinei 

 Proiectarea curriculară 

 Utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ 

 Predarea-învățarea on-line 

 Organizarea activităților extracurriculare 

 Scrierea și implementarea proiectelor 

 Management educațional 

 Managementul calității în educație 

 Antreprenoriat educațional 

 Creativitate în activitatea didactică  

 Prevenirea abandonului școlar și a absenteismului  

 Integrarea elevilor cu CES 

 Interculturalitatea/ integrarea elevilor de diverse etnii  

 Reducerea fenomenului de violență școlară 
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 Reducerea fenomenului de bullying și cyberbullying în mediul școlar  

 Aplicarea legislației școlare 

 Teoria și practica evaluării 

 Formarea pentru orientarea și consilierea elevilor  

 Altele ______ 

Considerați că formarea este o necesitate stringentă pentru: 

 Cadrele didactice cu vechime între 1-5 ani 

 Cadrele didactice cu vechime între 5-10 ani 

 Cadrele didactice cu vechime între 10-15 ani 

 Cadrele didactice cu vechime între 15-20 de ani 

 Cadrele didactice cu vechime între 20-25 de ani 

 Cadrele didactice cu vechime între 25-30 de ani 

 Cadrele didactice cu vechime peste 30 de ani 

 

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.  

________________ 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 

 

 

Vă mulţumim pentru colaborare 
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Anexa 5 
Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 
CHESTIONAR  adresat responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ  

Pentru identificare a nevoilor de formare în anul școlar 2021-2022 
 

Stimați colege/colegi, 

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. Acest chestionar este anonim. 

Informaţiile oferite de dvs. vor fi tratate cu confidenţialitate. Vă mulțumim! 

 
Denumirea unităţii de învăţământ : 

Se va selecta 

Tipul unităţii de învăţământ 

 grădiniţă 

 şcoală gimnazială 

 colegiu național 

 liceu vocațional 

 colegiu tehnic 

 club sportiv 

 clubul copiilor şi elevilor 

 centru școlar pentru educație incluzivă 

Mediul de rezidenţă în care activaţi:  

 Rural 

 Urban   

Funcția didactică: 

 educatoare 

 învățător 

 institutor 

 profesor 

 maistru instructor 

 profesor pentru învăţământul preşcolar  

 profesor pentru învățământ primar 

Disciplina / disciplinele școlare predate:  

_______________ 

Gradul didactic: 

 debutant 

 definitiv 

 grad II 

 grad I 

Anul obţinerii ultimului grad didactic 

________________ 

Vechimea în învățământ:  

 0 - 5 ani 

 6 - 10 ani 

 11 - 20 ani 

 21 - 40 ani 
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 peste 40 ani 

Gen: 

 masculin 

 feminin 

Nivel de învăţământ la care predaţi:  

 preșcolar 

 primar 

 gimnazial 

 liceal 

Pregătirea didactică:  

 calificat - titular 

 calificat - suplinitor 

 în curs de calificare 

Precizaţi dacă în anul şcolar 2020 - 2021 aţi participat la activităţi de formare organizate de CCD Gorj: 

 Da 

 Nu 

În ce măsură programele pe care le-aţi parcurs v-au ajutat în activitatea didactică ? 

a. în  mare măsură;              b. într-o oarecare măsură;            c.  în mică măsură;               d. deloc 

 

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 

 

Precizaţi un obstacol din activitatea de responsabil cu formarea continuă, (completaţi spaţiul liber precizând factorul 

cel mai obstrucţionant pentru dumneavoastră): 

________________________________ 

 

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 

 

În care dintre domeniile de mai jos consideraţi că aţi avea nevoie 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 

 

În ce măsură programele de formare pentru personalul didactic și didactic auxiliar acoperă nevoile de formare ale 

acestora? 

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

 

Apreciaţi în ce măsură participarea la activităţi de dezvoltare profesională, organizate de C.C.D. Gorj, a avut un 

impact semnificativ asupra cadrelor didactice și didactice auxiliare din unitatea dvs. şcolară, pe următoarele nevoi. Vă 

rugăm să marcați rubrica corespunzătoare nivelului la care apreciați că se încadrează aprecierea dumneavoastră. Pe o 

scală de la 1 la 5 reprezentarea este: 1 - foarte puțin și 5 - foarte mult. * 
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 1 2 3 4 5 

proiectarea activităţii      

realizarea activităţilor didactice      

evaluarea rezultatelor învăţării      

managemetul clasei de elevi      

managementul carierei şi al dezvoltării personale      

contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la 
promovarea imaginii unităţii şcolare 

     

conduita profesională      

 

Precizaţi un program de formare (domeniul/tema)  pe care ați dori sa-l parcurgeți în anul școlar 2021-2022 în 

domeniul dezvoltării resursei umane din învățământul preuniversitar  

_______________________________________ 

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

________________ 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 
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Anexa 6 
Aprobat în CA din data de 11.03.2021 

 

Chestionar privind impactului programelor și activităților de formare continuă desfășurate de CCD Gorj în 

anul școlar 2021 -2022 

Stimate colege, stimați colegi  Responsabili cu  formarea continup și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din 

unitățile de învățământ din județul Gorj, 

Anul școlar 2020 - 2021 a fost un an școlar special, dificil, în care, în cele mai multe cazuri, elevii noștri nu ne-au mai fost 

alaturi decat online. În acest context, predarea online a fost o provocare pentru majoritatea cadrelor didactice. Nevoile 

de formare profesională s-au schimbat, a devenit imperios necesar să ne dezvoltăm competențele digitate, 

competențele de comunicare online și abilitățile de adaptare a strategiilor didactice. 

Casa Corpului Didactic Gorj  a derulat programe și activități de formare care au avut scopul de a răspunde nevoilor de 

dezvoltare ale personalului din învățământul preuniversitar. În acest context, vă solicităm sprijinul în sondarea opiniei 

participanților la aceste activități, referitor la impactul programelor și activităților  de formare continuă furnizate de 

instituția noastră asupra calității actului didactic. 

Răspunsurile primite de la dumneavoastră vor fi utile pentru elaborarea ofertei de formare continuă pentru anul școlar 

2021 - 2022. 

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat! 

Echipa Casei Corpului Didactic Gorj 

 

Denumirea unității de învățământ * 

Selectare unitate școlară 

Numele și prenumele Responsabilului cu dezvoltarea profesională din unitatea de învățământ 

Răspunsul  

 Adresa e-mail a unității de învățământ * 

Răspunsul  

Adresa e-mail a Responsabilului cu dezvoltarea profesională din unitatea de învățământ 

Răspunsul  

Tipul de unitate de învățământ * 

o Grădiniță 

o Școală primară 

o Școala Gimnazială 

o Liceu teoretic 

o Colegiu național 

o Liceu tehnologic 

o Colegiu tehnic 

o Altele 

Mediul în care unitatea de învățământ își desfășoară activitatea * 

o Urban 

o Rural 

Centrul metodic al  Casei Corpului Didactic Gorj la care este arondată unitatea de învățământ * 

_________________________________ 

Numărul total de cadre didactice pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a impactului programelor și 

activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de profesori din învățământul preșcolar pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a impactului 

programelor și activităților de formare * 
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Răspunsul .  

Numărul de profesori din învățământul primar pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a impactului 

programelor și activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de profesori din învățământul secundar inferior pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a 

impactului programelor și activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de profesori din învățământul secundar superior pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a 

impactului programelor și activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de persoane cu funcții de conducere, de îndrumare și control pentru care s-au aplicat instrumente de 

identificare a impactului programelor și activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de consilieri școlari / psihologi / logopezi / cadre didactice de sprijin / cadre didactice itinerante pentru care 

s-au aplicat instrumente de identificare a impactului programelor și activităților de formare * 

Răspunsul  

Numărul de persoane din categoria personal didactic auxiliar pentru care s-au aplicat instrumente de identificare a 

impactului programelor și activităților de formare * 

Răspunsul   

Referitor la progranele de formare acreditare furnizate de CCD Gorj în parteneriat cu instituții furnizoare de 

preograme de formare acreditate de către Ministerul Educației  vă rugăm să precizați :  

 Excelentă Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfacatoare 

Calitatea activităților de formare 

desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea extrașcolară 

     

Calitatea activităților de formare 

desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea extrașcolară 

     

 

Referitor la programele de formare avizate din oferta Casei Corpului Didactic Gorj vă rugăm să precizați: 

 Excelentă Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfacatoare 

Calitatea activităților de formare 
desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 
activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 
activitatea extrașcolară 

     

Calitatea activităților de formare 
desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 
activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea extrașcolară 
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Referitor la activitățile metodice din oferta Casei Corpului Didactic Gorj vă rugăm să precizați:  

 Excelentă Foarte bună Bună Satisfăcătoare Nesatisfacatoare 

Calitatea activităților de formare 

desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea extrașcolară 

     

Calitatea activităților de formare 

desfășurate 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea didactică 

     

Relevanța activităților de formare în 

activitatea extrașcolară 

     

 

Sugestiile pe care doriți să le faceți pentru îmbunătățirea activității Casei Corpului Didactic Gorj sunt:  

Răspunsul  

Ce le determină pe cadrele didactice din unitatea dumneavoastră de învățământ să participe la programe / 

activități de formare? (Alegeți trei variante de răspuns cu frecvența cea mai mare)  * 

o nevoia de a desfășura activități online sincron la clasă / grupă  

o nevoia de a-și dezvolta competențele digitale 

o nevoia de a utiliza tehnicile de comunicare online 

o nevoia de a dobândi noi competențe 

o nevoia de a acumula credite profesionale transferabile 

o calitatea formatorilor 

o calitatea furnizorului de formare 

o recomandarea reprezentanților ISJ 

o recomandări ale colegilor 

o dezvoltarea portofoliului profesional de activități de formare  

o facilități oferite prin modul de organizare a cursului (locație / costuri / forma de desfășurare a cursului)  

Care sunt cele mai importante criterii în alegerea unui curs de formare continuă? (Alegeți trei variante de răspuns 

cu frecvența cea mai mare) * 

o tematica 

o costurile 

o formatorii 

o furnizorul de formare 

o metodologiile de formare 

o durata 

o perioada de desfășurare 

o numărul de credite profesionale transferabile  

Care dintre temele de mai jos considerați că ar fi utile în activitățile de formare pentru dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice? (Alegeți trei variante de răspuns cu frecvența cea mai mare)  * 

o Utilizarea platformelor educaționale 

o Crearea și utilizarea resurselor educaționale deschise  

o Evaluarea online 

o Proiectarea didactică 

o Abilitarea curriculară 
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o Didactica disciplinei 

o Educația copiilor cu nevoi speciale 

o Management educațional / management instituțional  

o Comunicare și dezvoltarea leadershipului 

o Management de proiect 

o Educație pentru drepturile omului 

o Educație pentru protecția mediului 

o Educație pentru egalitatea de șanse 

o Educație pentru egalitatea de gen 

o Educație antreprenorială 

o Educație anticorupție 

o Educație pentru sănătate 

o Educație pentru predarea STME 

o Educarea emoțiilor - Inteligenta emoțională 

o Predarea în ”clasa invers” 

o Educație prin arta 

o Dezvoltare personală 

Ce dificultăți au întâmpinat cadrele didactice când au participat la programe / activități de formare? (Alegeți trei 

variante de răspuns cu frecvența cea mai mare) * 

o semnal de transmitere a activității online sincron slab sau intermitent  

o conexiunea slabă la internet, ceea ce a îngreunat comunicarea participantului la curs 

o competențele de comunicare online puțin dezvoltate  

o dotarea cu mijoace tehnice (laptopuri, tablete, telefoane) neperformante / lipsa dotării  

o nu au întâmpinat dificultăți 

În ceea ce privește organizarea activităților de formare viitoare, ce tip de formare preferați? (Alegeți o variantă de 

răspuns) * 

o Formare față în față - care presupune prezența fizică la curs pe toată durata desfășurății activităților de 

formare 

o Formare online - care presupune formare online sincron si formare online asincronă, cu ajutorul 

platformelor educaționale 

o Formare blended learning - care presupune alternanța între activitățile de formare față în față și formare 

online asincronă, cu ajutorul platformelor educaționale  

Sugestiile pe care doriți să ni le faceți pentru îmbunătățirea activității Casei Corpului Didactic Gorj sunt 

următoarele: * 

Răspunsul  

 

Vă mulţumim pentru colaborare! 

 

________________ 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  

formularului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și 

prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic Gorj 

 

 

 

 

 






