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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare  

ROLUL EVALUATORULUI ÎN CADRUL INSPECȚIILOR PENTRU TITULARIZARE ȘI DEFINITIVARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

CURS AVIZAT 

inclus în oferta de formare a Casei Corpului Didactic Bucureşti 

1. Criterii curriculare 

Tipul de program Formare continuă profesională (dezvoltare profesională/ evoluţie în carieră) 

Public ţintă vizat cadre didactice din învățământul preuniversitar  

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor 

didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în învățământul preuniversitar, 

sesiunea 2016 a condus la solicitarea MENCS adresată inspectoratelor școlare de 

asigurare prin Casa Corpului Didactic București a unor programe de formare a 

profesorilor evaluatori. (art. 2 din OMENCS 3653/26.04.2016) 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

30 de ore 

Tip de formare blended learning  

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Abordarea integrativ-inovativă a evaluării competențelor profesionale ale 

cadrelor didactice participante la examenul de definitivare și concursul de 

titularizare 

Competenţe vizate 
 

1. Aplicarea corespunzătoare a normelor metodologice privind organizarea și 

desfășurarea examenelor / concursurilor cadrelor didactice din sistemul de 

învățământ preuniversitar 

2. Analizarea conținuturilor programelor specifice de concurs, a modalității de 

elaborare a subiectelor și a baremelor  de evaluare de probe de evaluare 

corectate,  

3. Abordarea evaluării lucrărilor scrise cu țintă pe evaluarea obiectivă, conform 

baremului, și identificarea surselor generatoare de diferențe în acordarea 

punctajelor  

Modulele tematice  
 

● Modul I : Fundamente metodologice privind evaluarea cadrelor 

didactice în condiții de examen/concurs (10 ore) 

➢ Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de 

definitivare în învăţământ (OMEN 4802 / 2014) 

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 (OMECS 5559 

/ 2015) 

● Modul II: Factori perturbatori în evaluare (10 ore) 

➢ Conținuturile programelor specifice de concurs 

➢ Elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare  

➢ Evaluarea lucrărilor scrise. Factori perturbatori în apreciere și notare 

● Modul III: Abordarea unitară a evaluării prin inspecția la clasă (10 ore) 

➢ Factori perturbatori în aprecierea și notarea la probele scrise, orale și 

practice 

➢ Criterii de obiectivitate în evaluarea prin inspecții la clasă 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/aplicaţii/evaluare 

Elemente teoretice Aplicații şi studiu 

individual 

Evaluare Total  

9 18 3 30 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 

Face to face Online Total  

9 21 30 

30% 70% 100% 
 

Strategii expunere, studiu individual, dezbatere, activităţi practice, portofoliu 

Modalităţi de 

evaluare 

evaluare de parcurs;  evaluare finală – portofoliu 

 

Modalităţi de 

evaluare a 

activităţilor de curs şi 

a formatorilor 

chestionar feedback aplicat la finalul activităţilor de curs 

2. Resurse umane 

Formatori  

Nume şi 

prenume 

Instituţia Calitatea* Module/Ev*

*  

Inspectori 

ISMB 

ISMB formator M1,2,3, E 

Iliana 

Dumitrescu 

CCDB formator M1,2,3, E 

Gabriela 

Șubă 

CCDB formator M1,2,3, E 

* profesor metodist CCDB/formator 

**M1/M2/.../E 

Coordonare şi 

monitorizare CCD 

Profesor metodist: dr. Iliana Dumitrescu, Gabriela Șubă 

iliana.dumitrescu@ccd-bucuresti.org 

gabriela.suba@ ccd-bucuresti.org  

 

3. Criterii economice 

Costul programului /cursant 110 lei  

Înscriere Completați online Formularul de înscriere. 
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