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1 ARGUMENT 

 
 

Un învățământ modern și adecvat cerințelor actuale solicită cadrului didactic o 

adaptare permanentă la noile tendințe și direcții ale sistemului educațional. Acesta trebuie să-și 

îmbogățească în mod permanent cultura, atât în specialitatea disciplinei, cât și în pedagogie și, nu 

în ultimul rând, să-și dezvolte competențele de comunicare. Într-o societate și într-un sistem 

caracterizate printr-un dinamism fără precedent, formarea continuă este o necesitate cu caracter 

permanent pentru toate cadrele didactice, indiferent de nivelul de învățământ în care activează 

(preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional) sau de vechimea în sistem. 

 Principiile formării continue și ale dezvoltării profesionale a cadrelor didactice stau la 

baza Ofertei de programe de formare continuă a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor 

pentru anul școlar 2020-2021: principiul adaptabilității (adaptarea programelor de formare 

continuă la caracteristicile grupului țintă), principiul egalității de șanse, principiul calității, 

principiul transversabilității competențelor, principiul convergenței și al complementarității. 

Programele propuse în oferta noastră urmăresc să faciliteze dezvoltarea competențelor 

generale și specifice ale cadrelor didactice în funcție de nevoile individuale și cele ale 

organizației din care provin. Ele vizează corelarea nevoilor de formare cu cerințele unui 

învățământ performant, continuarea definirii conținutului formativ al programelor de formare, 

identificarea de soluții instituționale pentru antrenarea în elaborarea de proiecte și granturi a 

tuturor angajaților, valorificarea șanselor pe care le oferă inovarea rapidă în domeniul tehnologiei 

informației și a comunicării și construirea dimensiunii interne a calității, astfel încât, pentru 

majoritatea activităților, să se asigure un nivel optim de realizare și formularea de standarde de 

referință proprii. 

Procesul învățării moderne se bazează pe valorificarea tuturor dimensiunilor și laturilor 

personalității umane. Din acest motiv învățarea trebuie să fie inovatoare, participativă, 

permanentă, adică o „Educație pe Tot Parcursul Vieții”.  

 Cele 5 programe acreditate și  70 de programe propuse spre avizare urmăresc să 

răspundă atât nevoilor personale și profesionale ale cadrelor didactice, cât și celor 

organizaționale. În aceeași măsură, acestea favorizează schimbarea mentalității educatorului, 

componentă indispensabilă în realizarea reală a reformei învățământului. Activitatea de formare 

continuă vizează profesionalizarea carierei didactice prin stabilirea și urmărirea obiectivelor 
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legate de pregătirea psihopedagogică, metodică și de specialitate (revizuirea metodelor de 

predare - învățare-evaluare), dezvoltarea abilităților cu caracter social (aptitudini și atitudini 

socio-profesionale optime, schimbarea mentalităților, colaborarea cu comunitatea într-o manieră 

care să conducă la dezvoltarea elevilor, încurajarea autoreflecției și a dezvoltării profesionale), 

consolidarea competențelor constructiv-creative și constructiv-atitudinale și, nu în ultimul rând, 

dezvoltarea competențelor de predare în mediul virtual, în condițiile impuse de pandemia de 

Covid-19. 

 

2 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

  Oferta de formare propusă de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor reflectă 

principiile, normele și valorile promovate de Ministerul Educației și Cercetării, în vederea 

creșterii calității actului educațional, fiind în același timp orientată de strategia IȘJ Bihor și de  

interesele personalului didactic din județ, identificate printr-un studiu privind nevoia de formare 

a acestuia. Studiul are la bază o serie de chestionare de investigare adresate cadrelor didactice, 

directorilor, inspectorilor școlari și metodiștilor IȘJ Bihor, prin corelare cu cerințele MEC, dar 

și cu rapoartele/recomandările inspecțiilor efectuate pe parcursul anului școlar precedent, cu 

rezultatele obținute de elevi și cadre didactice la examenele și concursurile naționale și cu 

rapoartele de monitorizare efectuate de profesorii metodiști ai Casei Corpului Didactic a 

Județului Bihor. Principalele obiective ale cercetării sunt: identificarea nevoilor de formare și 

informare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, precum și a motivațiilor acestora 

de a participa la programe de formare profesională, particularizarea modalităților de formare 

preferate, asigurarea calității programelor furnizate și încurajarea accesului și a participării 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la oportunitățile oferite de formarea continuă. 

Metoda cantitativă de cercetare utilizată a fost ancheta pe bază de chestionare. 

Chestionarele au fost aplicate în scopul îmbunătățirii programelor de formare oferite și pentru 

adaptarea acestora la nevoile de formare ale profesorilor. Rezultatele analizei fac obiectul 

raportului prezent de cercetare. Chestionarul de investigare aplicat cadrelor didactice conține 17 

întrebări dintre care 2 întrebări deschise, care lasă respondentului libertatea unei exprimări 

personale a răspunsurilor. Chestionarul aplicat inspectorilor școlari și metodiștilor IȘJ cuprinde 

9 întrebări care vizează nevoile de formare identificate în urma inspecțiilor efectuate, iar cel 

aplicat directorilor de unități școlare conține unsprezece întrebări, care vizează calitatea 
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formării continue a personalului didactic și didactic auxiliar, dar și nevoile de formare ale 

personalului pe domenii de specialitate și categorii de vechime. Chestionarul de impact aplicat 

cursanților care au parcurs activități de formare furnizate de CCD Bihor pe parcursul anului 

școlar precedent conține cinci întrebări, care evidențiază modalitatea de concepere și 

desfășurare a programelor de formare, activitatea formatorilor și temele de interes, din 

perspectiva dezvoltării personale și profesionale.  

 

3 ANALIZA SWOT 
 

Gradul de oportunitate și fezabilitate al unei proiectări este condiționat de o corectă evaluare a 

stării de fapt, a mediului intern și extern în care se va desfășura activitatea proiectată, precum și a 

necesității realizării activității propuse. Cultura organizațională integrează curent componentele 

normative (reguli, principii, norme), componentele cognitive (abilități, moduri de gândire, structuri 

lingvistice de specialitate) și afective (trăiri, sentimente, climat socio-moral) . În acest sens, proiectarea 

activităților CCD Bihor are la bază diagnoza mediului intern și extern precum și prioritățile de formare 

identificate pe baza nevoii de formare.  

Cunoașterea cât mai exactă a mediului intern, dar și a nevoilor educaționale și de formare 

din școli, este prima condiție pentru a putea proiecta și realiza o ofertă de formare realistă. 

Analiza SWOT este punctul de pornire atât pentru elaborarea oricărei strategii pe termen mediu 

și lung cât și a ofertei anuale de formare. 

Principalele surse de informare utilizate în vederea realizării acesteia au fost: 

• chestionarele aplicate cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor școlari și metodiștilor 

IȘJ Bihor; 

• chestionarele de evaluare a activităților de formare; 

• rapoartele responsabililor cu perfecționarea; 

• rapoartele profesorilor metodiști realizate cu ocazia efectuării inspecțiilor/activităților de 

monitorizare a impactului participării cadrelor didactice din județul Bihor la programele 

de formare continuă. 

 

Diagnoza mediului intern a relevat: 

Puncte tari 
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• CCD Bihor dispune de resursele umane și materiale necesare pentru desfășurarea unor 

activități de formare de calitate;  

• actualitatea și coerența tematicii programelor de formare; 

• numărul mare de cadre didactice formate prin programe acreditate și avizate; 

• numărul mare de cadre didactice participante la activități metodice și cultural-științifice; 

• amenajarea optimă a spațiului propriu și utilizarea eficientă a spațiului și a logisticii din 

CDI-uri; 

• perfecționarea continuă a personalului propriu; 

• expertiza personalului în domeniul educației adulților; 

• colaborarea foarte bună cu Universitatea din Oradea, CJRAE Bihor, Asociația 

Bibliotecarilor din România, Asociația Școlilor Creștine, Liceul Teoretic German 

”Friedrich Schiller” Oradea, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, Școala 

Gimnazială ”Avram Iancu” Oradea, Școala Gimnazială ”Ioan Slavici” Oradea, Școala 

Gimnazială nr.1 Buntești, Liceul Teologic Penticostal ”Betel” Oradea, Grădinița cu 

Program Prelungit nr.28 Oradea. 

• Parteneriate de colaborare cu centre de formare profesională: Consiliul Britanic, Centrul 

Pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, Asociația ”Sound-Art-E-Motion” Oradea. 

• CCD Bihor reprezintă principalul organizator de programe de formare continuă a 

personalului didactic din județul Bihor, care promovează noua concepție asupra pregătirii 

personalului didactic, focalizată pe nevoile beneficiarului, centrată pe formare, nu pe 

informare, având în vedere piața ofertei de formare și faptul că, instituțional, material și 

funcțional, această instituție se află într-o poziție favorabilă; 

• CCD Bihor oferă consultanță de specialitate și metodică personalului didactic/ nedidactic/ 

didactic auxiliar din județ, inițiază cadrele didactice în elaborarea și implementarea de 

programe, proiecte și parteneriate; 

• colaborarea foarte bună cu Inspectoratului Școlar Județean, organizarea și derularea în 

parteneriat a unor programe de formare și activități metodice, științifice și culturale; 

• oferta de formare continuă are la bază investigarea nevoii de formare și se remarcă prin 

calitate și complexitate; 
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• colaborarea cu IȘJ Bihor, cu organizații profesionale, ONG-uri se concretizează în 

activități care răspund nevoilor individuale, de grup, organizaționale și instituționale, în 

vederea dezvoltării competențelor specifice îndeplinirii rolului social al cadrului didactic; 

• colaborarea foarte bună cu directorii unităților de învățământ și cu responsabilii cu 

dezvoltarea profesională din școli. 

 

Puncte slabe: 

• insuficienta adaptare a organizării programelor de formare la nevoile unor unități de 

învățământ din mediul rural, situate în zone geografice mai îndepărtate; 

• nevoi de formare neacoperite pentru unele categorii de beneficiari: personal didactic 

auxiliar, cadre didactice de la Palatul Copiilor, etc.  

• canale de promovare a materialelor informative neutilizate;  

• lipsa filialelor; 

• nevoia unei mai bune strategii de monitorizare a modului în care competențele dobândite 

la cursurile de formare sunt transpuse în activitatea de la clasă, de către cadrele didactice 

participante la activități de formare; 

• insuficiența resurselor bugetare destinate derulării programelor de formare continuă/ 

perfecționare; 

• posibilități reduse de atragere și obținere a unor resurse extrabugetare. 

 

Oportunități: 

• noua viziune asupra misiunii și funcțiilor CCD cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Casei Corpului Didactic 

(OMECT 5554/2011); 

• susținere din partea IȘJ Bihor a activităților de formare a cadrelor didactice din județ; 

• receptivitatea cadrelor didactice față de formarea profesională furnizată de CCD; 

• elaborarea unui număr mare de programe de formare și depunerea lor pentru 

acreditare/avizare; 

• parteneriate încheiate cu diverși furnizori de formare; 

• resursă umană calificată; 
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• colaborarea cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Universitatea din 

Oradea); 

• solicitări de parteneriate din partea fundațiilor, instituțiilor de învățământ superior, unități 

de formare, ONG-uri; 

• diversificarea ofertei de programe și derularea la nivelul județului a unor stagii de 

formare a cadrelor didactice în vederea schimbării stilului de abordare a procesului 

instructiv-educativ și de adaptare a curriculum-ului la cerințele mediului social-

economic, precum și pentru a facilita parcursuri individuale prin aplicarea de pedagogii 

diferențiate și a diversității în curriculum.  

 

Amenințări: 

• instabilitatea cadrului legislativ; 

• transformarea de către unele cadre didactice a oportunității de a participa la formare în 

oportunitate de a acumula credite sau punctaj  pentru diferite concursuri; 

• concurența altor ofertanți de formare; 

• lipsa reglementărilor clare privind statutul formatorilor și plata acestora; 

• motivarea insuficientă a personalului; 

• reticența la nou și schimbare a unor cadre didactice; 

• lipsa de implicare a unor directori în stimularea participării cadrelor didactice din 

subordine la activități de formare continuă.  

 

Diagnoza mediului extern a relevat: 

• CCD Bihor generează o ofertă de cursuri de formare specifice personalului didactic din 

învățământul bihorean, ținând cont de particularitățile comunităților din județ, de nevoile 

reale de formare ale acestora; 

• CCD Bihor oferă oportunități de perfecționare care răspund nevoilor dezvoltării 

profesionale și evoluției în carieră a cadrelor didactice; 

• CCD Bihor oferă egalitate la șansele, competențele și valorile formate, asigură adaptarea 

personalului didactic la cerințele sociale, valorificând potențialul creator al acestora; 
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Așa cum rezultă din analiza SWOT, programele din Oferta de programe de formare 

continuă se vor axa în anul școlar 2020-2021 pe: 

• pregătirea cadrelor didactice în vederea desfășurării activității de predare-învățare în 

regim on-line; 

• dezvoltarea competențelor didactice în vederea asigurării dezvoltării profesionale și a 

promovării în carieră; 

• asigurarea accesului egal și sporit la educație a personalului din învățământul preuniversitar; 

• eliminarea disfuncționalităților din activitatea profesională a cadrelor didactice; 

• elaborarea și desfășurarea unor programe de formare continuă care să asigure calitatea 

procesului educațional; 

• abordarea unei tematici corespunzătoare nevoilor de formare identificate; 

• abordarea unei tematici care să conducă la realizarea unui demers didactic centrat pe elev 

și optimizarea interrelaționării între toți actorii educaționali; 

• creșterea calității în educație și cercetare prin formarea continuă a resurselor umane 

creative; 

• pregătirea pentru descentralizare prin formarea și dezvoltarea capacităților manageriale la 

nivelul organizațiilor școlare din învățământul preuniversitar bihorean; 

• compatibilizarea competențelor dobândite în sistemul educațional județean cu cele naționale și 

europene; 

• dezvoltarea ofertei proprii de formare prin întocmirea de proiecte de programe de formare 

continuă și furnizarea de programe de formare continuă acreditate MEC; 

• dezvoltarea relațiilor de parteneriat, la nivel local, județean, național, internațional cu 

unități școlare și instituții abilitate, organizații neguvernamentale, cu organisme 

reprezentative ale comunității locale. 

4 INVESTIGAREA NEVOII DE FORMARE 
 

4.1 Prezentarea și desfășurarea investigației 
 

Asigurarea progresului și a performanței în cadrul procesului instructiv-educativ se află în 

strânsă corelare cu nivelul pregătirii psiho-pedagogice și de specialitate a cadrelor didactice, iar o 
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pregătire optimă a acestora presupune atât preocuparea pentru formarea inițială cât și dezvoltarea 

profesională și formarea continuă.  

Obiectivul investigației: identificarea, la nivel individual și de sistem, a nevoilor de 

formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar din județul nostru. 

Definirea conceptului investigat:  

• nevoile de formare reprezintă nevoile de învățare ale membrilor unei organizații, 

care pot fi satisfăcute prin activități de formare și de dezvoltare profesională;  

• nevoia – reprezintă diferența sau distanța dintre stadiul actual de dezvoltare a unui 

individ/grup sau a unei situații și stadiul dorit (posibil de atins); nevoia reflectă 

existența unei probleme care necesită intervenție, o problemă care trebuie tratată;  

• analiza nevoilor încearcă să identifice astfel de probleme, să le analizeze 

caracteristicile și cauzele și să stabilească direcțiile viitoare de acțiune în scopul 

reducerii sau a eliminării lor; 

• formarea reprezintă acțiunea de a (se) forma și rezultatul ei; constă din pregătire, 

instruire, educare.   

• grupul țintă reprezintă persoanele cărora li se adresează formarea, cadre didactice și 

personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. 

4.2 Metodologia utilizată 
 

Pentru a răspunde intereselor de formare ale personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământul preuniversitar din județul nostru, Casa Corpului Didactic își fundamentează Oferta 

de formare pentru anul școlar 2020-2021 pe un studiu proiectat pentru a analiza nevoile specifice 

identificate de principalii actori implicați în educație: personalul didactic și didactic auxiliar, 

personalul de conducere de la nivelul instituțiilor de învățământ și personalul de conducere, 

îndrumare și control de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor. Studiul a fost realizat de 

către un grup de profesori metodiști coordonați de directorul CCD Bihor, utilizând următoarele 

instrumente de investigare: chestionare de impact aplicate la finalul programelor acreditate și 

avizate desfășurate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor pe parcursul anului școlar 2019-

2020 (format letric), chestionare de investigare a nevoii de formare adresate cadrelor didactice și 

personalului didactic și didactic auxiliar (format electronic, on-line), chestionare adresate 

directorilor și directorilor adjuncți din instituțiile de învățământ (format electronic, on-line), 

respectiv chestionare adresate inspectorilor școlari și metodiștilor IȘJ Bihor (format electronic, 
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on-line). Formatul electronic, on-line, a crescut gradul de adaptabilitate a investigației la 

specificul și preferințele respondenților proveniți din medii diferite și aparținând unor categorii 

de vârstă variate. Astfel, la chestionarele propuse au răspuns 824 de cadre didactice și personal 

didactic auxiliar, 84 de directori și directori adjuncți, respectiv 112 inspectori școlari și metodiști. 

Procesul de aplicare a chestionarelor s-a desfășurat în perioada 1 septembrie – 23 noiembrie 

2020.  

În ceea ce privește metodologia de analizare și interpretare, aceasta a cuprins patru etape 

care au vizat patru paliere specifice. 

A. Analizarea și interpretarea chestionarelor de impact. 

În cadrul acestei etape a fost analizat și interpretat un eșantion reprezentativ de 800 de 

chestionare de feedback aplicate participanților la finalul programelor acreditate și avizate 

derulate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor pe parcursul anului școlar 2019-2020. Una 

dintre întrebările cuprinse în acest chestionar se referă la temele pe care formabilii ar fi interesați 

să le abordeze în cadrul unor sesiuni de formare viitoare. Rezultatele obținute în urma analizei 

răspunsurilor la acest item au fost comparate cu rezultatele obținute în urma interpretării 

chestionarelor pentru investigarea nevoii de formare. 

B.  Analizarea și interpretarea chestionarelor de investigare a nevoii de formare adresate 

cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar 

S-au aplicat chestionare, în format electronic, on-line, pentru următoarele categorii de 

personal didactic și didactic auxiliar din mediul rural și urban: educatoare/ profesori pentru 

învățământul preșcolar, învățători/ profesori pentru învățământul primar, profesori de specialități 

diferite care își desfășoară activitatea la nivel primar, gimnazial și liceal, responsabili cu 

perfecționarea din unitățile de învățământ, profesori documentariști, bibliotecari 

(https://docs.google.com/forms/d/18v_6KeTTkcAln2C43LbEhBKC7SPeyLxPzJUne6kkqk/edit).  

C. Analizarea și interpretarea chestionarelor aplicate directorilor și directorilor adjuncți 

din instituțiile de învățământ 

S-au consemnat, pe baza unui chestionar on-line, răspunsurile directorilor și directorilor 

adjuncți referitor la nevoia de formare a personalului din instituțiile de învățământ coordonate, 

precum și la nevoia de formare a personalului de conducere, îndrumare și control 

(https://docs.google.com/forms/d/1I5pS4rOJNrR8I8Yx0F17YolIlc Hj2h4F8lY_lC RnThE/edit). 

 

https://docs.google.com/forms/d/18v_6KeTTkcAln2C43LbEhBKC7SPeyLxPz
https://docs.google.com/forms/d/1I5pS4rOJNrR8I8Yx0F17YolIlc%20Hj2h4F8lY_lC
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D. Analizarea și interpretarea rezultatelor chestionarelor aplicate inspectorilor școlari și 

metodiștilor IȘJ Bihor 

S-au consemnat, pe baza unui chestionar on-line, răspunsurile inspectorilor școlari ai 

Inspectoratului Școlar Județean Bihor, respectiv răspunsurile metodiștilor IȘJ Bihor 

(https://docs.google.com/forms/d/1TxiYU3Ac9mnuJOm6MzEUdPgkw31ZzQFXDbuRYHbIdM

/edit). În formularea răspunsurilor acestora, s-a avut în vedere studiul cataloagelor școlare, în 

scopul identificării progresului/insuccesului școlar, a absențelor la diferite discipline, s-au 

prelucrat rapoarte de inspecții tematice, inspecții curente și speciale pentru obținerea gradelor 

didactice, s-au analizat fișele de post pentru fiecare categorie de personal didactic și didactic 

auxiliar angajat în unitățile de învățământ și s-au analizat scopurile organizaționale 

particularizate la nivelul unităților de învățământ din teritoriu. 

Caracteristicile populației investigate 

Populația căreia i-au fost administrate chestionarele a fost reprezentată de inspectori 

școlari, metodiști IȘJ Bihor, directori/directori adjuncți, cadre didactice care își desfășoară 

activitatea la ciclul preșcolar, primar, secundar inferior și secundar superior și personal didactic 

auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar ale județului Bihor. 

Eșantionul cercetării este unul reprezentativ, raportat la numărul total de cadre didactice 

din județul nostru: 1020 de respondenți (824 de cadre didactice și personal didactic auxiliar, 84 

directori/ directori adjuncți și 112 inspectori).  

În ceea ce privește caracteristicile respondenților, acestea se referă la: apartenența zonală 

(rural/urban), vechimea în învățământ, gradul didactic (debutant, definitivat, gradul II, gradul I, 

81%

8% 11%

Repartizarea respondenților pe funcții

Cadre didactice și personal 
didactic auxiliar

Directori/ directori adjuncți

Inspectori/ metodiști ISJ Bihor
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doctorat, gradul I și doctorat) și nivelul la care își desfășoară activitatea (preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal). Din numărul total de 824 de persoane investigate, cadre didactice și personal 

didactic auxiliar, 165 sunt educatoare/ profesori pentru învățământul preșcolar 207 sunt 

învățători/ profesori pentru învățământul primar, 269 sunt profesori de diferite specialități care 

predau la nivel gimnazial, 133 sunt profesori care predau la nivel liceal, 7 respondenți sunt 

profesori documentariști, 11 consilieri școlari și 32 fac parte din categoria personalului didactic 

auxiliar.  

20%

25%33%

16%
1%
1% 4%

Repartizarea respondenților pe cicluri de 
învățământ Educatoare/ profesori 

învățământ preșcolar
Învățători/ profesori 
învățământ primar
Profesori nivel gimnazial

Profesori nivel liceal

Profesori documentariști

Consilieri școlari

Personal didactic auxiliar

 
 

Referitor la mediul în care își desfășoară activitatea, din totalul de 824 de persoane care 

au răspuns la chestionar, 450 (54,7%) își desfășoară activitatea în mediul urban și 374 (45,3%) în 

mediul rural. 

55%

45%

Repartizarea respondenților în 
funcție de mediul în care își 

desfășoară activitatea

Ur
b…
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Raportat la vechimea în învățământ, cea mai mare parte a respondenților se încadrează în 

intervalul 15-20 de ani (20%) și 10-15 ani (19%). 18% au o vechime între 20-25 de ani, 12% au 

între 5-10 ani vechime în învățământ și doar 6% au între 30-35 de ani, respectiv peste 35 de ani 

vechime. 

10% 12%

19%

20%

18%

9% 6% 6%

Repartizarea respondenților în funcție de 
vechime

1-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

15-20 ani

20-25 ani

25-30 ani

 

Luând în considerare repartiția persoanelor chestionate pe funcții, cicluri de învățământ, 

mediul în care își desfășoară activitatea, vârstă, apartenență de gen etc., putem afirma că situația 

este una normală și reprezentativă din punct de vedere statistic. 

 

4.3 Prelucrarea chestionarelor 
 
La chestionare au răspuns cadre didactice din 81 de unități de învățământ, cele mai multe 

informații și răspunsuri fiind colectate din următoarele instituții: Colegiul Național ”Emanuil 

Gojdu” Oradea, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea, 

Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea, Colegiul Național ”Octavian Goga” Marghita, Colegiul 

Național ”Iosif Vulcan” Oradea, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Oradea, Liceul Tehnologic Sanitar 

”Vasile Voiculescu” Oradea, Liceul de Arte Oradea, Liceul Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd, Liceul 

Teoretic ”Petőfi Sándor” Săcueni, Liceul Greco-Catolic ”Iuliu Maniu” Oradea, Liceul Teologic Romano-

Catolic ”Szent Lászlo” Oradea, Liceul Tehnologic Agroindustrial ”Tamási Áron” Borș, Liceul 

Tehnologic ”Horea” Marghita, Liceul Teologic Baptist ”Emanuel” Oradea, Colegiul Tehnic ”Traian 

Vuia” Oradea, Colegiul Național ”Teodor Neș” Salonta, Colegiul Național ”Avram Iancu” Ștei, Liceul 

Teoretic ”Gabriel Țepelea” Borod, Liceul Tehnologic nr.1 Salonta, Liceul Tehnologic nr.1 Cadea, Liceul 

Tehnologic nr.1 Valea lui Mihai, Liceul Vocațional Pedagogic ”Nicolae Bolcaș” Beiuș, Liceul Teoretic 
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”Ady Endre” Oradea, CJRAE Bihor, CSEI ”Orizont” Oradea, CSEI ”Orizont” Tileagd, CSEI ”Cristal” 

Oradea, CSEI nr.1 Popești, GPP nr. 53 Oradea, GPP nr. 50 Oradea, GPP nr. 28 Oradea, GPP nr. 1 Ștei, 

GPP nr. 1 Beiuș, GPP ”Toldi” Salonta, GPN nr.2 Ghiorac, GPN nr.2 Mihai Bravu, GPN nr.1 Săcădat, 

GPN Vărzari, Grădinița Americano-Română ”Crinul” Oradea, Școala Gimnazială ”Dacia” Oradea, Școala 

Gimnazială nr.1 Bulz, Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Oradea, Școala Gimnazială ”Aurel Pop” 

Oșorhei, Școala Gimnazială nr.1 Sântandrei, Școala Gimnazială nr.1 Batăr, Școala Gimnazială nr.1 

Lunca, Școala Gimnazială nr.1 Urvis de Beius, Școala Gimnazială nr.1 Uileacu de Beiuș, Școala 

Gimnazială ”Alexandru Roman” Aușeu, Școala Gimnazială nr.1 Avram Iancu, Școala Gimnazială 

”Benedek Elek” Cetariu, Școala Gimnazială nr.1 Abram, Școala Gimnazială ”Puiu Sever” Ineu, Școala 

Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Oradea, Școala Gimnazială nr.16 Oradea, Școala Gimnazială nr.1 Butani. 

 

4.4 Interpretarea datelor 

4.4.1 Interpretarea datelor chestionarului adresat cadrelor didactice și personalului 
didactic auxiliar 
 

Prima întrebare inclusă în chestionarul adresat cadrelor didactice și personalului didactic 

auxiliar are drept scop identificarea principalelor surse de informare a acestora în domeniul 

perfecționării și a formării continue.  

Răspunsurile colectate arată că principala sursă de informare în legătură cu oferta  de 

formare continuă a instituției noastre sunt responsabilii cu perfecționarea la nivel de școală 

(67,2%), urmată de resursele informaționale ale Casei Corpului Didactic a Județului Bihor 

(35,6%). 193 de respondenți (24,2%) au afirmat că au obținut informații în cadrul comisiilor 

metodice și foarte puține cadre didactice, respectiv personal didactic auxiliar, au identificat alte 

surse de informare precum conducerea sau secretariatul instituției la care își desfășoară 

activitatea, colegii,  instituții care colaborează cu Casa Corpului Didactic, precum CJRAE Bihor 

etc. O analiză a procentelor evidențiază faptul că multe cadre didactice au obținut informații din 

mai multe surse. 

Referitor la categoriile de programe de perfecționare urmate în anul școlar precedent, se 

remarcă preponderența programelor de formare acreditate (367 de răspunsuri), urmate de 

programele de formare avizate (294 de răspunsuri). 
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Un număr de 207 cadre didactice au declarat că au susținut în anul școlar precedent 

examene pentru obținerea unor grade didactice, 76 de cadre didactice au urmat cursuri de 

masterat, 45 au absolvit programe postuniversitare, iar 6 dintre cei chestionați au participat la 

programe de doctorat. 

Alte forme de perfecționare menționate (42 de răspunsuri) au fost: a doua licență, 

programe de pregătire în vederea susținerii examenelor/concursurilor de definitivat și titularizare, 

programe de conversie profesională, webinarii, programe în cadrul unor proiecte de tipul 

Erasmus+, programul SMART TEACHER, conferințe, simpozioane etc. 
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Întrebarea nr. 3 se referă la evaluarea eficienței cursurilor de formare urmate de cadrele 

didactice bihorene. Pentru a evalua răspunsurile subiecților investigați la întrebarea În ce măsură 

considerați că participarea la aceste activități a influențat în mod pozitiv calitatea activității 

dumneavoastră profesionale? a fost folosită o scală cu 5 trepte, de la foarte mult la deloc. 

Rezultatul: 35% dintre cadrele didactice investigate au optat pentru varianta  mult, 25% au 

răspuns foarte mult și 26% au ales opțiunea destul de mult.  Doar 12% au bifat opțiunea  puțin  și 

2% opțiunea deloc. 

 Pentru a evalua gradul de satisfacție a cursanților cu privire la aspectele principale ale 

activităților de formare, au fost utilizați cinci itemi care evaluează: densitatea și calitatea 

activităților practice, metodele și tehnicile de lucru utilizate, abilitățile și competențele 

dezvoltate în urma participării la formare, metodele de evaluare aplicate, respectiv aspectele 

organizatorice. În vederea cuantificării răspunsurilor, s-a folosit o scală de la 1 (grad de 

satisfacție foarte mic) la 5 (grad de satisfacție foarte mare). Pentru toți cei cinci itemi au fost 

predominante răspunsurile situate în partea superioară a grilei, doi itemi având drept răspuns 

predominant 4 și trei itemi fiind evaluați de majoritatea respondenților cu 5. 

4.4.2 Interpretarea datelor Chestionarului de investigare a nevoii de formare adresat 
directorilor/directorilor adjuncți 
 

În vederea oferirii unui feedback obiectiv, un rol important l-au avut și directorii/ 

directorii adjuncți ai unităților școlare din județ, aceștia implicându-se în culegerea de informații 

relevante cu privire la utilizarea în activitatea didactică a achizițiilor dobândite în cadrul 

programelor de formare continuă, identificând totodată nevoile de formare.  

Primele întrebări din chestionar se referă la activitatea de formare profesională a celor 

intervievați. Majoritatea acestora au declarat că au urmat programe de formare în domeniul 

managementului educațional atât înainte de a deveni directori sau directori adjuncți (85,7%), cât 

și după ocuparea funcției (81%). Procentele ridicate sunt în concordanță cu interesul crescut 

pentru formarea în domeniul managementului educațional înregistrat de Casa Corpului Didactic 

Bihor în ultimii ani. Pe de altă parte, personalul de conducere din instituțiile din județ nu se 

limitează la studiul acestui domeniu, un procent de 63,4% dintre cei intervievați declarând că au 

participat în ultima perioadă și la alte forme de perfecționare, fără legătură cu funcția ocupată în 

prezent. 
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În ceea ce privește formarea profesională a cadrelor didactice și a personalului din 

subordine, directorii/ directorii adjuncți au identificat următoarele forme de perfecționare urmate 

în propria instituție: grade didactice, programe de formare continuă avizate, programe de formare 

continuă acreditate, programe postuniversitare, masterat, doctorat și cursuri internaționale în 

cadrul unor proiecte de tip Erasmus+. 

La întrebarea În ce măsură apreciați că formarea a influențat în mod pozitiv calitatea 

activității profesionale a cadrelor didactice? predomină răspunsurile situate în partea superioară 

a grilei: 41 de directori  din totalul de 85, au răspuns prin  Mult, iar 23 prin Foarte mult. Doar 18 

respondenți au optat pentru varianta Destul de mult, iar două persoane au apreciat că programele 

de formare parcurse de personalul din subordine au avut un impact pozitiv scăzut în ceea ce 

privește calitatea activității desfășurate de aceștia în instituția de învățământ la care sunt angajați. 
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Nici un respondent nu a apreciat drept complet inutilă parcurgerea programelor de formare 

propuse de instituția noastră, varianta Deloc nefiind selectată niciodată. Analizând cifrele, putem 

concluziona că răspunsurile oferite de managerii instituțiilor școlare reflectă utilitatea parcurgerii 

diverselor forme de perfecționare de către personalul din subordine.  

 Solicitându-li-se să identifice, în funcție de vechimea în domeniu, categoria sau 

categoriile de personal din instituțiile coordonate pentru care formarea reprezintă o necesitate 

stringentă, directorii și directorii adjuncți au răspuns după cum urmează: 

20%13%12%17%15%13%10%

Necesitatea formării 
din perspectiva …

1-5 ani

 

Se remarcă repartiția destul de uniformă și apropiată, cel mai mic procent fiind cel de 

10%, pentru grupa de vechime de peste 30 de ani, iar cel mai ridicat procent este cel de 17%, 

pentru cei cu o vechime în învățământ între 15-20 de ani. Daca în anii școlari precedenți, 

conducerea instituțiilor de învățământ indica angajații aflați la începutul carierei didactice și pe 

cei din ultima decadă drept candidații recomandați cu precădere pentru activitățile de formare 

continuă, de această dată procentul cel mai ridicat este pentru cei aflați chiar la apogeul 

carierei. O explicație pentru repartiția foarte diferită în acest an școlar ar putea fi necesitatea 

formării în ceea ce privește formarea și dezvoltarea competențelor de predare în mediul online 

și de integrare a tehnologiei TIC în procesul instructiv-educativ, care reprezintă o noutate 

pentru toate categoriile de vechime. 

Raportat la nivelul de învățământ și specialitatea predată, nevoia de formare a 

personalului din subordine a fost identificată după cum ilustrează graficul umător: 
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Conform datelor obținute, profesorii care predau diverse discipline în învățământul 

primar, gimnazial și liceal sunt cei care au cea mai mare nevoie de formare, iar profesorii pentru 

învățământul primar, respectiv pentru învățământul preșcolar sunt identificați în proporții 

apropiate drept potențiali beneficiari ai activităților de formare. 

 

4.4.3 Interpretarea datelor Chestionarului de investigare a nevoii de formare adresat 
inspectorilor/metodiștilor IȘJ Bihor 
 

În prima parte a chestionarului adresat inspectorilor și metodiștilor IȘJ Bihor, cei 113 

respondenți au identificat, pe baza observațiilor și a rapoartelor realizate în timpul vizitelor la 

instituțiile de învățământ preuniversitar din județ, următoarele probleme apărute în procesul 

instructiv-educativ (enumerate mai jos în ordinea frecvenței răspunsurilor, începând cu cea 

menționată de cele mai multe ori). 

A. Probleme în legătură cu gradul de stăpânire a conținuturilor: 

• neadaptarea sau insuficienta adaptare a conținuturilor la particularitățile și nevoile 

elevilor; 

• necorectarea unor greșeli academice făcute de elevi; 

• grad insuficient de stăpânire a conținuturilor academice; 

• greșeli academice minore; 

• utilizarea unor materiale neverificate preluate din mediul online; 

26%
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• utilizarea unor mijloace și materiale de slabă calitate; 

• lipsa concordanței între conținuturile abordate și programa școlară. 

B. Probleme referitoare la metodele utilizate: 

• neutilizarea sau utilizarea scăzută a tehnologiei moderne; 

• inexistența sau preponderența scăzută a activităților în perechi și/sau pe grupe; 

• lipsa de varietate a metodelor utilizate; 

• lipsa sau insuficiența metodelor care dezvoltă competențe; 

• preponderența metodelor tradiționale, centrate pe profesor; 

• reticența cadrelor didactice în utilizare tehnologiei moderne; 

• reticența cadrelor didactice în a folosi metode moderne, interactive, centrate pe elevi; 

• indicații de muncă insuficient de clare, care împiedică desfășurarea optimă a activităților; 

C. Probleme referitoare la gestionarea relațiilor dintre elevi, cadre didactice, conducerea 

școlii, părinți/comunitatea locală: 

• comunicarea deficitară între cadrele didactice/conducerea instituției și părinți/comunitatea 

locală; 

• comunicarea deficitară și lipsa colaborării între cadrele didactice care predau la clasă; 

• comunicarea deficitară și lipsa colaborării între elevi; 

• existența violenței intre elevii clasei și/sau la nivelul instituției de învățământ; 

• comunicarea deficitară între elevi și profesori; 

• existența fenomenului de bullying la nivelul clasei și/sau al instituției de învățământ; 

• comunicarea deficitară între cadrele didactice și conducerea instituției de învățământ. 

D. Probleme legate de gestionarea eficientă a timpului didactic: 

• planificarea unui număr prea mare de activități; 

• o proporție necorespunzătoare a timpului alocat aspectelor teoretice și exercițiilor 

practice, aplicative; 

• neprecizarea timpului alocat diverselor activități/ etape; 

• neprecizarea sau nerespectarea timpului de lucru alocat activităților individuale/ în 

perechi/ pe grupe; 

• o proporție necorespunzătoare a timpului alocat etapelor lecției; 

• ritm de lucru prea lent; 
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• planificarea unui număr prea mic de activități, fără existența unor activități de rezervă; 

• pauze prea lungi între etapele lecției. 

 

Întrebați care este, aproximativ, procentul cadrelor didactice inspectate care au participat 

la programe de formare continuă furnizate de Casa Corpului Didactic a Județului Bihor pe 

parcursul anului școlar precedent, majoritatea au bifat opțiunea între 0-20% (29,1%). Foarte 

apropiate au fost procentele pentru opțiunea 20-40% (25,5%), 60-80% (20,9%), respectiv 40-

60% (20%). Cel mai mic procent, 4,5%, a fost acordat opțiunii 80-100%. 

 
La întrebarea În ce măsură apreciați că formarea a influențat în mod pozitiv calitatea 

activității profesionale a cadrelor didactice inspectate? au predominat răspunsurile din partea 

superioară a scalei, la fel ca în cazul răspunsurilor echivalente oferite de directorii și directorii  

 

adjuncți ai instituțiilor de învățământ preuniversitar. Majoritatea, 41%, au apreciat că activitățile 

de formare parcurse de personalul instituției au avut o influență pozitivă mare asupra activității 

didactice desfășurate de acesta, 21% dintre respondenți au optat pentru varianta Foarte mult. 

32% dintre inspectorii școlari și metodiștii IȘJ care au răspuns la acest item au apreciat că 

activitățile de formare au avut un impact pozitiv destul de mare asupra activității cadrelor 

didactice inspectate și doar 6% au dat răspunsul Puțin. 
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La fel ca în cazul directorilor și a directorilor adjuncți, niciun respondent nu a optat 

pentru varianta Deloc. 

 

4.4.4 Nevoi de formare identificate pentru anul școlar 2020-2021 

 
Pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare pentru anul școlar în curs au fost 

corelate informațiile furnizate din perspectiva celor trei categorii de personal intervievat pe 

parcursul cercetării: cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, 

directori și directori adjuncți, respectiv inspectori. 

 

A. Nevoi de formare identificate de cadrele didactice și de personalul didactic auxiliar: 

• predarea-învățarea online; 

• creativitatea în activitatea didactică; 

• utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ; 

• integrarea elevilor cu CES; 

• reducerea fenomenului de bullying și cyberbullying; 

• scrierea și implementarea proiectelor; 

• metodica predării disciplinei; 

• reducerea fenomenului de violență școlară; 

• organizarea activităților extracurriculare; 
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• formarea pentru orientarea și consilierea elevilor în carieră; 

• teoria și practica evaluării; 

• prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului; 

• managementul calității în educație; 

• management educațional; 

• interculturalitatea/ integrarea elevilor de diverse etnii. 

 

B. Nevoi de formare identificate de directori și directori adjuncți: 

• predarea-învățarea online; 

• utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ; 

• scrierea și implementarea proiectelor; 

• integrarea elevilor cu CES; 

• creativitatea în activitatea didactică; 

• metodica predării disciplinei; 

• formarea pentru orientarea și consilierea elevilor în carieră; 

• prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului; 

• reducerea fenomenului de bullying și cyberbullying; 

• aplicarea legislației școlare; 

• reducerea fenomenului de violență școlară; 

• teoria și practica evaluării. 

C. Nevoi de formare identificate de inspectori: 

• predarea-învățarea online; 

• creativitatea în activitatea didactică; 

• utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ; 

• integrarea elevilor cu CES; 

• metodica predării disciplinei; 

• scrierea și implementarea proiectelor; 

• proiectarea curriculară; 

• teoria și practica evaluării 

• formarea pentru orientarea și consilierea elevilor în carieră; 

• reducerea fenomenului de bullying și cyberbullying; 
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• prevenirea abandonului școlar și reducerea absenteismului; 

• reducerea fenomenului de violență școlară; 

• organizarea activităților extrașcolare; 

• antreprenoriat educațional. 

O analiză comparativă a celor trei secțiuni aduce în prim-plan câteva teme identificate 

de toate categoriile implicate în studiu. Dintre acestea se detașează net, cum era de așteptat în 

contextul epidemiologic actual, nevoia de formare în domeniul predării-învățării online, cu 

578 de răspunsuri din 825 de cadre didactice care au completat chestionarul, 76 de răspunsuri 

din 85 de directori/directori adjuncți, respectiv 93 dintre cei 113 inspectori/metodiști IȘJ. Alte 

teme frecvente sunt: integrarea elevilor cu CES, combaterea fenomenului de violență școlară 

și bullying, utilizarea tehnologiei moderne în procesul instructiv-educativ, combaterea 

absenteismului și a abandonului școlar, metodica predării disciplinei și formarea pentru 

orientarea și consilierea elevilor în carieră. 

 

5 ARII TEMATICE DE FORMARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

În urma analizării și interpretării datelor obținute prin intermediul celor trei chestionare 

online, precum și a chestionarelor de feedback aplicate la finalul programelor de formare derulate 

pe parcursul anului școlar 2019-2020, Casa Corpului Didactic a Județului Bihor a elaborat Oferta 

de formare a instituției pentru anul școlar în curs. Programele și activitățile propuse răspund 

nevoii de formare identificate la nivelul județului Bihor, adresându-se tuturor categoriilor de 

personal didactic și  didactic auxiliar.  Activitatea de formare vizează profesionalizarea carierei 

didactice și urmărește facilitarea dezvoltării competențelor generale și specifice ale personalului 

din învățământul preuniversitar, aria tematică cuprinzând programe care abordează următoarele 

domenii: 

• predarea-învățarea online; 

• utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ; 

• didactica disciplinelor; 

• integrarea elevilor cu CES; 

• creativitatea în activitatea didactică; 
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• didactica specialității; 

• combaterea fenomenului de bullying și cyberbullying; 

• violența școlară; 

• prevenirea absenteismului și a abandonului școlar; 

• managementul de proiect; 

• studierea legislației școlare; 

• cercetarea psihopedagogică; 

• managementul educațional; 

• antreprenoriatul educațional; 

• managementul calității educației; 

• organizarea activităților extracurriculare; 

• activitatea la clasele cu regim simultan; 

• comunicarea și relația cu părinții; 

• managementul stresului; 

• consilierea și orientarea școlară și profesională; 

• prevenirea inadaptabilității școlare, educația integrată; 

• comunicarea cu părinții; 

• cursuri de limbi străine. 

Noile tendințe în educația și formarea profesională continuă ne obligă să avem în vedere 

cursuri în domeniul predării-învățării online, a gestionării violenței școlare, cu precădere în ceea 

ce privește fenomenele de bullying și cyberbullying. În urma analizei și interpretării 

chestionarelor se evidențiază necesitatea introducerii în oferta de formare a unor cursuri/activități 

care abordează teme legate de calitatea actului educativ, măsuri de combatere a absenteismului și 

abandonului școlar, precum și măsuri ameliorative în activitatea de predare-învățare și de 

asigurare a performanței școlare. Inspectorii și managerii școlari subliniază importanța prezenței 

în oferta de formare a cursurilor care abordează tema implementării noilor programe de 

gimnaziu, a abordării și integrării copiilor cu CES, precum și consilierea elevilor aflați în situații 

de risc. La solicitarea inspectorilor școlari s-au avut în vedere programe de formare cu 

următoarea tematică: abilitarea curriculară, proiectarea didactică, metodele active de predare-

învățare, predarea diferențiată, metodele activ-participative utilizate în activitatea de predare-

învățare-evaluare. În privința personalului didactic auxiliar, prin centralizarea chestionarelor 
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aplicate bibliotecarilor s-au evidențiat solicitări legate de: tehnicile informaționale 

computerizate, comunicarea în structurile info-documentare și parteneriatul dintre bibliotecă și 

celelalte compartimente ale instituțiilor de învățământ. În ceea ce privește nevoia de formare a 

profesorilor documentariști, solicitările acestora au vizat următoarele aspecte:  

• desfășurarea activității CDI în mediul online; 

• colaborarea dintre profesorul documentarist și celelalte cadre didactice; 

• învățarea prin cooperare; 

• tehnici de desfășurare/organizare a lecțiilor în CDI; 

• dezvoltarea competențelor de comunicare în cadrul CDI; 

• tehnici pedagogice în CDI; 

• întocmirea documentației specifice; 

• multimedia în educație. 

 

Locația desfășurării programelor de formare 

În contextul generat de pandemia de Covid-19, toate programele și activitățile derulate de 

CCD Bihor se vor desfășura în mediul online, până la apariția unor reglementări legislative care 

vor aduce schimbări în acest sens. 

În cazul în care situația pandemică va avea un parcurs favorabil și vor apărea noi 

reglementări legislative referitoare la posibilitatea desfășurării activităților de formare în regim 

față-în-față, vor fi disponibile spațiile din cadrul CCD Bihor, cele din locațiile acreditate, spațiile 

puse la dispoziție de diverse instituții de învățământ, inclusiv spațiile CDI, în vederea derulării 

programelor avizate etc. 

 

Forme de activitate eficiente în derularea cursurilor 

 

Întrebate ce forme de organizare a activităților de formare preferă, persoanele 

chestionate și-au manifestat preferința pentru activități cu un grad ridicat de implicare și 

interactivitate, precum schimburile de bune practici (68,5%) sau atelierele de lucru (63,7%). 

Seminariile tematice și prelegerile au înregistrat procente de 39,2%, respectiv 6,6%, în 

timp ce interesul pentru mese rotunde este destul de scăzut, și anume 0,1%. 27,4% dintre 

respondenți și-au exprimat dorința de a participa la simpozioane și sesiuni de comunicări 

științifice pe temele identificate și prezentate mai sus. Majoritatea celor chestionați apreciază în 
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special formele de derulare cu caracter interactiv, practic-aplicativ. Se constată un interes 

crescut, în rândul tuturor cadrelor didactice pentru ateliere de formare, activități metodice, 

cultural-științifice: conferințe, seminarii simpozioane (cu posibilitatea publicării), cu precădere 

pentru cele desfășurate în parteneriat cu cadre didactice universitare. În activitatea de formare 

subliniem impactul pozitiv al implicării unor parteneri, furnizori de programe și activități de 

formare: Consiliul Britanic,  Universitatea din Oradea, Asociația Bibliotecarilor Români, 

Fundațiile Ruhama, SOS Autism Bihor, Asociația Salvați Copiii etc. 

 

 

Perioada de derulare a cursurilor 

 

34%

34%

32%

Perioada de desfășurare a activităților

Pe parcursul săptămânii,
după program

În perioada vacanțelor 
școlare

La sfârșit de săptămână

19%

14%

33%

31%
3%

Tipuri de activități

Seminarii tematice

Simpozioane și sesiuni de 
comunicări științifice

Schimburi de bune
practici

Ateliere de lucru

Prelegeri
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Legat de perioadele optime de desfășurare a activităților de formare, prima opțiune o 

reprezintă organizarea în timpul vacanțelor școlare (42,3%), urmată de activitățile organizate pe 

parcursul săptămânii, după programul de cursuri (41,6%) și cele de la sfârșit de săptămână 

(39,8%). 

 

Strategiile utilizate  

Pentru desfășurarea programelor de formare au fost preferate strategii cu aplicabilitate la 

clasă:  

• utilizarea metodelor inovative de facilitare a învățării; 

• facilitarea învățării prin apelul la cunoștințele anterioare; 

• metode de transpunere a cunoștințelor teoretice în aplicații practice; 

• schimbul de experiență și bune practici; 

• activități de proiect care vizează interdisciplinaritatea/transdisciplinaritatea. 

6 CORELAREA ANALIZEI ȘI NEVOILOR REZULTATE CU 
DIRECȚIILE STRATEGICE ALE MEC 

 

În elaborarea Ofertei de formare a instituției pentru anul școlar în curs s-a pornit de la 

direcțiile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării, în condițiile pandemice actuale. Se 

remarcă, de altfel, faptul că acestea se suprapun, de cele mai multe ori, cu aspectele și nevoile 

menționate de cadrele didactice, directorii și directorii adjuncți, respectiv inspectorii și metodiștii 

IJ Bihor. S-au avut, astfel, în vedere, aspecte precum: 

• organizarea de programe și stagii de formare pentru dobândirea de competențe de 

predare online și de integrare a TIC în procesul instructiv-educativ; 

• asigurarea calității educației și compatibilizarea sistemului național de învățământ cu 

sistemul european de educație și formare profesională; 

• stimularea educației permanente; 

• descentralizarea și creșterea gradului de autonomie a sistemului educativ, la nivelul  

unităților/instituțiilor de învățământ; 

• asigurarea egalității de șanse și sporirea accesului la educație; 

• evaluarea activității de învățare, formativă și sumativă, cu accent pe evaluarea la 

examenele naționale; 
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• dobândirea și dezvoltarea de competențe didactice privind procesul de 

predare/învățare /evaluare la clasa pregătitoare; 

• dobândirea și dezvoltarea de competențe privind consilierea și orientarea elevilor în 

carieră; 

• management și consiliere în activitatea didactică; 

• utilizarea și dezvoltarea bazelor de date dedicate formării continue; 

• abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 

• dezvoltarea competențelor manageriale și profesionale ale metodiștilor; 

• creșterea capacității instituționale pentru elaborarea și gestionarea proiectelor; 

• susținerea, în manieră integrată, a educației, cercetării și inovării. 

7 RAPOARTELE ȘI RECOMANDĂRILE INSPECȚIILOR ȘCOLARE 
EFECTUATE DE IȘJ BIHOR 

 
 Un alt punct de reper în elaborarea ofertei de formare au fost rapoartele și recomandărilor 

inspectorilor și metodiștilor IȘJ Bihor, în urma inspecțiilor de specialitatea, tematice, pentru 

acordarea gradelor didactice etc., realizate pe parcursul anului școlar precedent și care au scos în 

evidență necesitatea abordării următoarelor aspecte: 

• problematica adaptării în mediul școlar; 

• metode moderne și variate de predare-învățare; 

• gestionarea situațiilor de criză în mediul educațional; 

• abordarea temelor de casă; 

• metode de predare la clase simultane; 

• metode de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar; 

• strategii de eficientizare a relației elev-profesor-familie; 

• măsuri de reducere a absenteismului și de prevenire a abandonului școlar; 

• comunicare eficientă în mediul educațional; 

• perspective actuale ale proiectării curriculare; 

• leadership și management în instituțiile de învățământ; 

• programe de formare adresate cadrelor didactice debutante; 

• metode de lucru cu elevii capabili de performanță școlară; 

• educație non-violentă în școală. 
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8 CONCLUZII 
 

Utilizând toate instrumentele de feedback și investigare a nevoii de formare din județul 

nostru prezentate anterior, în parteneriat cu Universitatea din Oradea (Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul Științele 

Educației), cu IȘJ Bihor, cu case ale corpului didactic partenere, cu centre și instituții de formare 

profesională naționale și internaționale, cu asociații profesionale și O.N.G.-uri abilitate în 

educația adulților, prin intermediul compartimentului de formare continuă, s-a elaborat  oferta de 

formare continuă a Casei Corpului Didactic a Județului Bihor, care acoperă aria de nevoi 

specifice privind formarea și abilitarea prestației didactice pe coordonate de eficiență sporită și 

standarde de calitate privind activitatea instructiv-educativă.  

Aria tematică pentru care au fost propuse programele de formare este echilibrată, 

răspunzând concluziilor desprinse din analiza efectuată privind nevoia de formare a cadrelor 

didactice și armonizându-se cu  țintele strategice ale MEC și programele prioritare ale IȘJ Bihor. 

Feedback-ul oferit de respondenți a fost pozitiv și a evidențiat nu numai realizările, ci chiar a 

facilitat schițarea, respectiv stabilirea conținutului activităților ulterioare, știut fiind faptul că 

oferta instituțională, materială, umană, funcțională, dar și cea de programe de formare, conferă 

CCD-lui rolul de prim partener în educație, de coordonator al activităților destinate nevoii 

permanente de formare a cadrelor didactice. Cadrele didactice chestionate au oferit un feedback 

pozitiv legat de serviciile de consiliere și consultanță oferite de metodiștii CCD Bihor, 

considerând oportună implicarea CCD în activitățile cercurilor pedagogice și a inspecției școlare. 

S-a semnalat nevoia unor măsuri suplimentare pentru asigurarea transmiterii în termeni optimi a 

informațiilor legate de activitatea CCD, precum și importanța promovării ofertei de formare 

continuă prin surse multiple. 

 

 

Director, 

prof. Mioara ȚIGAN 
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