
FIȘĂ DE IDENTITATE
a programului de formare

Dezvoltarea competențelor profesorilor care fac parte
din comisia municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare

a probelor practice/orale în profilul postului şi a  inspecţiilor speciale la clasă
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 Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

Justificarea ofertei
(necesitate, utilitate)

Prin intermediul cursului, participanții vor dobândi cunoştinţe legislative
pe problematica inspecţiei speciale la clasă şi competenţe privind
elaborarea şi utilizarea unor instrumente specifice de proiectare care să
le asigure buna desfăşurare a demersurilor pentru evaluarea probelor
practice/orale și a inspecţiei speciale la clasă. Programul are și o
componentă dedicată reglementărilor legale privind protecția datelor cu
caracter personal.

Durata 24 ore
Locul de desfășurare CCD București și filiale/platforma online CCDB
Tip de formare Blended learning
2. CURRICULUMUL PROGRAMULUI
Scopul Dezvoltarea şi extinderea competenţelor metodologice ale inspectorilor

școlari/metodiştilor şi dezvoltarea unui sistem de cunoştinţe şi practici
de specialitate în domeniul activității comisiei de organizare și
desfășurare a probelor practice/orale din profilul posturilor și a
inspecțiilor speciale la clasă

Competenţe vizate Dobândirea de cunoştinţe legislative pe problematica inspecţiei şcolare
Formarea de competenţe în proiectarea şi derularea probelor
practice/orale, respective a inspecţiilor şcolare
Identificarea specificului inspecției școlare în condițiile activității
didactice asistate de tehnologie
Cunoașterea reglementărilor legale privind protecția datelor cu caracter
personal

Modulele tematice

MODULE Nr. ore

1.Cadrul legislativ al activității comisiei de
organizare și desfășurare a probelor practice/orale
din profilul posturilor și a inspecțiilor speciale la
clasă

8

2.Strategii de proiectare și desfășurare a probelor
practice/orale din profilul posturilor și a inspecțiilor
speciale la clasă

14

3. Protecția datelor cu caracter personal 2
Total ore 24

Repartizarea orelor
a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/

evaluare
Teorie Aplicaţii Evaluare Total

7 15 2 2
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30% 60% 10% 100%
b) Criteriul formă de organizare

Față în față Online Total
8 16 24

33% 67% 100%

Modalităţi de evaluare a
cursanților

evaluare de parcurs, portofoliu de evaluare finală

Modalităţi de evaluare a
activităţilor de curs şi a
formatorilor

chestionar de feedback aplicat la finalul activităţilor de curs

3. RESURSE UMANE
Formatori

Nume şi
prenume

Specializare Nivel studii Document
justificativ
e formator

Inspectori
școlari ISMB

În funcție de grupul
țintă

Master Certificat
formator

Nicoleta
Briciu

Limba română
Management

Master Certificat
formator

Bărbulescu
Gabriela

Psihologie
Management

Master Certificat
formator

Coordonator CCDB Nume și prenume: Stana Iuliana
e-mail:  iuliana.stana@ccdbucuresti.org

4. CRITERII ECONOMICE
Cost
program/activitate/cursant

120 lei

Inscriere Formular de înscriere
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZR_l1dX0wpobIUaLhJBnJAVzoFjWNpT4NVpVQQx5ePIRTzg/viewform?usp=pp_url

