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ARGUMENT 
 

Formarea profesională a cadrelor didactice, didactice auxiliare în concordanţă cu 
noile cerinţe ale societăţii actuale, bazate pe cunoaştere, este o necesitate cu caracter 
permanent şi, totodată, una dintre coordonatele fundamentale ale sistemului nostru 
educaţional. 

Calitatea în educaţie este asigurată, printre altele, şi de calitatea resurselor 
umane. Astfel, în cadrul procesului instructiv-educativ, asigurarea progresului, a 
perfomanţei şcolare este în relaţie de interdependenţă cu pregătirea profesională a 
personalului didactic. Această pregătire se concretizează printr-o permanentă 
preocupare pentru perfecționare, pentru formare și dezvoltare profesională. 

Prin realizarea unei analize de nevoi de formare realiste, obiective şi riguroase, 
Grădinița cu Program Prelungit ,,Mihai Eminescu” îşi propune să identifice acele 
programe de formare care să răspundă nevoilor cadrelor didactice, didactice auxiliare şi 
să vizeze dezvoltarea unor competenţe generale şi specifice, în funcţie de nevoile şi 
particularităţile individuale de formare ale personalului didactic şi auxiliar din unitatea 
de învăţământ. Totodată, această analiză urmăreşte să răspundă recomandărilor şi 
priorităţilor de formare ale acestora, astfel încât conţinuturile asimilate şi competenţele 
dezvoltate prin parcurgerea programelor de formare propuse să aibă un grad ridicat de 
aplicabilitate la grupă şi să provoace schimbări conceptuale şi practice optime.  

În concordanţă cu acest obiectiv, programul de formare continuă și dezvoltare 
profesională, pentru anul şcolar 2020 - 2021, reflectă principiile, normele şi valorile 
promovate de M.E.N., cu scopul creşterii calităţii în educaţie. 
 

 

INSTRUMENTE DE IDENTIFICARE A NEVOILOR DE FORMARE 
 

Pentru a răspunde intereselor de formare continuă a personalului didactic și 
didactic auxiliar din unitate, conducerea și-a fundamentat programul de formare 
continuă și dezvoltare profesională pentru anul școlar 2020- 2021 pe studiul privind 
analiza nevoii de formare.  Studiul a fost realizat în perioada 1 – 10 iunie 2020, în baza 
următoarelor instrumente: 
1. chestionarul de identificare a nevoii de formare continuă a cadrelor didactice și 
didactice auxiliare pentru anul şcolar 2020– 2021;  
2. Planul de dezvoltare instituţională al grădiniței; 
3. Analiza scopurilor organizaţionale particularizate la nivelul grădiniței; 
4. Analiza SWOT privind activitatea de formare continuă la nivel de unitate; 
5. Asistențele la activități efectuate în anul școlar 2019-2020. 

Documentarea studiului s-a realizat trecând prin etapele de proiectare a 
investigaţiei, prin alegerea metodei şi elaborarea instrumentului de colectare a datelor şi 
a informaţiilor, administrarea chestionarului, colectarea răspunsurilor, analizarea şi 
formularea concluziilor relevante pentru studiu. 

Investigarea nevoilor de formare a vizat toate categoriile de personal, didactic de 
predare, auxiliar. 

În urma aplicării chestionarelor privind identificarea nevoii de formare 
continuă/perfecţionare  pentru anul şcolar 2020-2021, au fost identificate aspecte: 

 
 



A. Priorităţile de formare pentru cadrele didactice debutante: 

 
 
B. PRIORITĂŢILE DE FORMARE PENTRU CADRELE DIDACTICE CARE NU SUNT 

ÎNSCRISE  LA GRADE  DIDACTICE  SAU PROGRAME DE PERFECŢIONARE PERIODICĂ: 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
 

Nr. solicitanţi 

Învăţători/ 
institutori 

Educatoare Profesori Personal didactic cu 
funcţii de conducere 
îndrumare şi control 

1.  Folosirea platformelor online în 
activitățile desfășurate cu preșcolarii/ 

TIC şi iniţiere în utilizarea calculatorului 

 1 15 1 

2.  Didactica specialităţii, corespunzător 
disciplinelor de învăţământ/modulelor 

şi funcţiei didactice 

  6  

3.  Competențe de comunicare şi 
relaționare cu copiii cu cerințe 

educaționale speciale;/ Modalități de 
integrare a copiilor cu C.E.S.; 

 1 16  

4.  Puericultură   4  

 
 

C. NEVOI DE FORMARE ALE PERSONALULUI DIN INSTITUŢIE (CARE NU SUNT 
INCLUSE  LA PUNCTELE  A ŞI B): 

 
Nr. 
crt. 

 
 
 

Domeniul 
 

Nr. solicitanţi 
 

Învăţători/ 
institutori 

Educatoare 
 

Profesori Personal didactic 
cu funcţii de 
conducere 
îndrumare şi 
control 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

1.  Puericultură 
 

  4    

NR. 

CRT. 

DOMENIUL 

 

NR. SOLICITANŢI 

Institutori Educatoare Profesori 

1.  Folosirea platformelor online în activitățile desfășurate cu 

preșcolarii/ TIC şi iniţiere în utilizarea calculatorului 

 2 1 

2.  Didactica specialității  2 1 

3.  Pedagogiei și psihopedagogiei educației  2 1 

4.  Competențe de comunicare şi relaționare cu copiii cu cerințe 
educaționale speciale;/ Modalități de integrare a copiilor cu 

C.E.S.; 
 

 2 1 

5.  Didactica specialităţii, corespunzător disciplinelor de 

învăţământ/modulelor şi funcţiei didactice 

 2 1 

6.  Puericultură  2 1 

7.  Managementul clasei    



2.  Folosirea platformelor 
online în activitățile 
desfășurate cu 
preșcolarii/ TIC şi 
iniţiere în utilizarea 
calculatorului 

  4    

3.  Didactica specialităţii, 
corespunzător 
disciplinelor de 
învăţământ/modulelor 
şi funcţiei didactice 

   4    

 
 

În urma aplicării acestor instrumente s-a concretizat următoarea nevoie de 
formare:  
a. Aspecte constatate în urma diagnozei nevoii de formare, și anume participarea la 
programe de formare care să vizeze: 
 organizarea de activităţi/programe în domeniul calităţii în educaţie; 
 competențe de comunicare şi relaționare cu copiii cu cerințe educaționale 

speciale; 
 aplicarea tehnologiilor informaţionale în învăţământ; 
  didactica specialității; 
  modalități de integrare a copiilor cu C.E.S.; 
 dezvoltare personală și profesională; 
 elaborarea unor programe de CDȘ; 
 managementul conflictelor; 
 educația pentru drepturile copilului; 
 puericultură; 
 antreprenoriat; 
 activități de formare a membrilor CEAC și CA; 
 managementul carierei didactice; 
 comunicarea educaţională; 
 politici, strategii și programe educaționale și de dezvoltare durabilă; 
 dezvoltarea competenţelor manageriale; 
 abordarea eficientă a activităţilor nonformale; 
 soft-uri educaţionale; 
 abordarea educaţiei preşcolare în ţările europene; 
 formarea consilierului educativ din perspectivă europeană; 
 promovarea egalităţii de şanse în educaţie; 
 managementul resurselor umane; 
 formarea de competenţe prin joc; 
 stimularea interesului preșcolarilor şi implicarea pentru activităţi de voluntariat. 
b. Sugestii/Recomandări ale respondenţilor 
 organizarea unor cursuri on-line; 
 cursurile să se desfăşoare în vacanţe; 
 asigurarea resurselor materiale pentru aplicarea cunoștințelor și a 

competențelor dobândite; 
 valorificarea experientei cadrelor didactice în organizarea și desfășurarea 

programelor de formare, pentru a crește eficiența acestor cursuri; 
 conținuturile cursurilor să se axeze, îndeosebi, pe exemple de bune practici; 
 informațiile să fie accesibile și aplicabile în activitatea didactică; 



 cursurile să fie interactive, fără costuri, să nu fie formale, să fie ținute de către 
formatori bine pregătiți; 

 eliberarea certificatelor de formare într un interval mai scurt de timp, ca să dea 
satisfacția unui lucru terminat; 

 programele de formare să conțină mai multe aplicații practice, iar portofoliile să 
nu mai fie încărcate; 

 costurile aferente cursurilor să fie eșalonate în mai multe rate pentru a putea fi 
suportate mai ușor de către cadrele didactice; 

 cursurile să fie adaptate la nivel european; 
 organizarea cursurilor, în colaborare cu centre universitare din țară și/sau 

străinătate. 
 
c. Nevoi educaţionale identificate: 
 

ASPECTE CE NECESITĂ AMELIORARE PROPUNERE CURS 
debutanţii şi suplinitorii îşi întocmesc cu 
dificultate planificările anuale, proiectele 
pe unităţi de învăţare şi cele pentru fiecare 
activitate (posedă informaţie ştiinţifică din 
diverse surse, dar nu ştiu să aleagă 
varianta potrivită) 

Didactica disciplinei (proiectare 
curriculară) 

unele proiecte didactice cuprind prea 
multe obiective, sarcini de învăţare pentru 
unitatea de timp alocată (dozarea 
necorespunzătoare a timpului didactic) 

Didactica disciplinei (proiectare 
curriculară) Managementul timpului 

unele cadre didactice (chiar şi cele cu 
vechime mai mare la catedră) nu lucrează 
diferenţiat, nu cunosc rezultatele 
cercetărilor privind inteligenţele multiple 
şi posibilităţile de aplicare a acestora în 
activitatea didactică 

Teoria inteligenţelor multiple/ Şcoala 
incluzivă/ Tehnici de dezvoltare a 
competenţelor şi modalităţi de integrare a 
copiilor în învăţământul de masă/ Educaţie 
pentru egalitatea de şanse 

în timpul activităţii se preferă abordarea 
frontală a colectivului, fiind implicaţi 
îndeosebi preșcolarii mai buni; 
există reţinere pentru activităţile pe grupe 
şi pentru exploatarea modalităţilor de 
cooperare între preșcolari, acestea fiind 
considerate cronofage;  
interacţiunea preșcolar-profesor este 
insuficient încurajată 

Didactica disciplinei (metode activ 
participative) 

unele cadre didactice deţin puţine 
materiale auxiliare confecţionate de ele 
însele ori prelucrate după diverse studii de 
specialitate 

Didactica disciplinei (metode interactive) 

utilizarea limitată a metodelor alternative 
de evaluare (referate, portofolii, proiecte, 
lecţii-spectacol, excursii, editarea de 
reviste şcolare etc.);  
competenţele de autoevaluare ale unor 

Didactica disciplinei (evaluare) 



cadre didactice nu se sprijină pe 
fundamente ştiinţifice, sunt aleatorii 
utilizarea limitată a mijloacelor moderne 
de comunicaţie şi de procesare a 
informaţiei 

Utilizarea mijloacelor multimedia în 
activitatea didactică Utilizarea TIC şi a 
mijloacelor multimedia în optimizarea 
documentării 

relaţii mai puţin eficiente cu familiile 
preșcolarilor, dificultăţi în realizarea 
comunicării cu părinţii, implicarea lor 
redusă în exploatarea potenţialului 
preșcolarilor şi în realizarea de activităţi 
extraşcolare 

Şcoala şi familia  
Soluţionarea conflictelor 

colaborare sporadică cu organele locale, 
instituţii, fundaţii etc. 

Şcoala şi comunitatea 
 Gestionarea situaţiilor de criză 

competenţe reduse în ceea ce priveşte 
realizarea proiectelor de parteneriat;  
necesitatea elaborării unor proiecte 
educaţionale la nivel de catedră sau 
interdisciplinare 

Elaborarea proiectelor educaţionale 

întocmirea necorespunzătoare a 
proiectelor de dezvoltare instituţională, 
implicarea unui număr redus de cadre 
didactice în elaborarea şi derularea lor 

Elaborarea proiectelor de dezvoltare 
instituţională 

competenţe reduse în tehnici de 
documentare şi în cultura informaţiei  
necesitatea derulării de proiecte 
educaţionale inter/ transdisciplinare 

Utilizarea TIC şi a mijloacelor multimedia 
în optimizarea documentării 

 
 

 

 

 
 

 


