
3. ABILITAREA CORPULUI DE PROFESORI METODIȘTI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea 

programului: 

"Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul 

preuniversitar"- acreditat prin O.M.E.N. 5670/18.12.2017, acreditare 

prelungită cu 3 luni conf. OM.4649/30.06.2020 categoria 2, furnizor 

PROEURO-CONS, Slatina, în parteneriat cu C.C.D. Argeș 

Public ţintă vizat: Personal didactic de predare din învăţământul preuniversitar 

Justificare 

 (necesitate, utilitate): 

Unul dintre elementele esențiale ale derulării acestui program este 

asigurarea calităţii activităţii profesorilor metodişti prin cunoașterea 

tehnicilor adecvate de evaluare a proiectării, organizării şi desfăşurării 

unui demers didactic eficient. Cadrele didactice cu experienţă au nevoie 

să-şi formeze competenţe de organizare, îndrumare şi control pentru 

buna desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice şi a inspecţiei 

şcolare. 

Scopul programului "Abilitarea corpului de profesori metodiști din 

învățământul preuniversitar" este creşterea calităţii inspecției şcolare 

din unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea eficientizării 

serviciilor de educaţie şi formare a elevilor şi furnizează competenţele 

necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de metodişti în 

vederea realizării unor inspecţii curente şi speciale cu un grad ridicat de 

profesionalism și pentru asigurarea standardelor de performanţă în 

învăţământul preuniversitar. 

Durata (număr total de 

ore de formare): 

40 ore/ 10 credite profesionale transferabile (online meeting + 

online) 

Locul de desfășurare 

a programului 
Online 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

• Monitorizarea cadrelor didactice repartizate; 

• Stabilirea domeniilor de formare recomandate pentru cadrele 

didactice pe care le inspectează; 

• Consilierea cadrelor didactice în vederea inspecţiei; 

• Elaborarea raportului scris de inspecţie; 

• Asigurarea calităţii inspecţiei şcolare. 

Planificarea  modulelor tematice:  

• Modul I. Comunicare şi abilităţi sociale; 

• Modul II. Managementul carierei didactice și al dezvoltării 

personale; 

• Modul III. Profesorul metodist și inspecția școlară; 

• Modul IV. Utilizarea tehnologiilor informatice şi de 

comunicare (TIC) în domeniul educational. 

Calendarul programului: 

• Semestrul I - 1 sesiune de formare; 

Modalităţi de 

evaluare a cursanţilor 

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive 

multimedia, în şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele 

programului din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest 

scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus înaintea evaluării finale cu 

două zile, în vederea evaluării de către formatori. 
2. RESURSE UMANE 



Formatori implicaţi 

(nume și prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Prof. Maria Magdalena Anghel, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Ana Badea, Casa Corpului Didactic Argeș 

Prof. Floarea Bârlogeanu, Casa Corpului Didactic Argeș 

• Prof. Georgeta Mihaela Crivac, Casa Corpului Didactic Argeș 

•  

Coordonatorul 

programului 

 

Floarea Bârlogeanu, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 1 (grupe) = 25 cursanţi/an şcolar 2021 - 2022 

Costul  

programului/al 

activităţii 

 

Cost estimativ/ 

ora/participant 
300 lei/participant 

 

 


