
FIȘĂ DE IDENTITATE 

a programului de formare 

CALITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL INSPECŢIEI ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR      

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 
 

Directori învăţământ preşcolar, responsabilul  comisiei metodice, 

educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar 

Justificarea ofertei 

(necesitate, utilitate) 
 

Activitatea de monitorizare,îndrumare  şi control realizată de 

director sau responsabilul comisiei metodice necesită o permanentă 

reechilibrare în vederea adaptării acesteia la specificul unităţii de 

învăţământ preşcolar. În dinamica societăţii, în unele situaţii 

asistenţele la ore  sau îndrumarea pe care trebuie să o facă 

directorul sau responsabilul  comisiei  metodice întră în sfera 

formalismului şi rutinei. Pentru a realiza o îndrumare corectă, 

modernă, utilizând stategii variate  este necesar ca acestea să  fie 

aduse în actualitate, raportându-le şi la actele normative în vigoare, 

dar şi la specificul fiecărui grup educaţional. 

Durata (nr. total ore 

de formare) 

24 de ore 

Tip de formare Foace to face 

Curriculumul programului 

Scopul 
 

Formarea/consolidarea/dezvoltarea competenţelor directorilor şi 

cadrelor didactice de elaborare şi aplicare a documentelor privind  

asistenţa la clasă  şi îndrumarea cadrelor  didactice în vederea 

creşterii calităţii demersului  didactic 

Competenţe vizate 
 

- Cunoașterea şi aplicarea  actelor normative privind inspecţia 

şcolară în învăţământul preşcolar; 

- Îmbunătăţirea  şi utilizarea comportamentelor de 

comunicare eficientă în relaţia director/responsabil comisie  

metodică cu fiecare cadru didactic; 

- Adaptarea stategiilor moderne în demersul  didactic din 

grădiniţă 

Modulele tematice  
 

M1: Legislație și aplicarea acestora în inspecția școlară; 

M2: Implementarea inspecției școlare la clasă- proceduri, 

necesitatea și utilizare fișei de asistență 

M3: Funcția proiectivă și evaluativă din planurile manageriale, 

privind calitatea inspecției școlară 

M4: Întocmirea, completarea și realizarea actelor normative și a 

procedurilor privind resursa umană 

Detalii privind 

repartizarea orelor 
 

 

 

 

 

 

 

a) Criteriul elemente teoretice/ aplicaţii/ evaluare 

Elemente 

teoretice 

Aplicaţii şi 

studiu individual 

Evaluare Total  

7 14 3 24 

30% 60% 10% 100% 

b) Criteriul formă de organizare 



 

 
Face to face Online Total  

24 - 24 

100%  100% 

 

Strategii  

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 

Formator  

Nume şi prenume Instituţia Calitatea

* 

Module/Ev

* 

  

Diana Melnic ISMB formator M1, EV 

Georgeta Iordache ISMB formator M2, EV 

Tania Andrei  ISMB formator M3, EV 

Ruxandra Regalia ISMB formator M4, EV 

 

  

  

Coordonare şi 

monitorizare 

CCD 

 

 

Silvia Borțeanu 

profesor metodist CCDB 
 

 

Email:  

silvia.borteanu@ccd-bucuresti.org 

 

 

 

3. Criterii economice 

Costul programului / 

cursant 

90 lei/cursant 

Înscriere Completați online FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 

https://goo.gl/forms/8qfOlpmLNQz74vAh2 
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