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Concluzionanand, o analiza de tip SWOT a surprins urmatoarele aspecte si a permis
derivarea următoarelor recomandări:

Analiza de nevoi realizatã ne-a indicat:
1. care sunt principalele probleme de performanț ã ale personalului didactic şi ne-au permis
luarea unei decizii privind proiectarea unui program de formare continuã care sã satisfacã aceste
nevoi;
2. planificarea abordãrii necesare pentru realizarea, identificarea şi analiza nevoilor de training
şi din perspectiva metodelor şi tehnicilor ce urmeazã a fi utilizate în stagiile de formare;
3. evaluarea nevoilor ce decurg din situaț ia curentã în termeni de cunoştinț e, abilitãț i şi
atitudini ale unui eşantion reprezentativ din posibilii benificiari cãrora li se adreseazã programul
de formare;
4.
realizarea de comparaț ii între informaț iile centralizate privind practicile curente şi
aşteptãrile privind comportamentele viitoare, din acest proces urmând a se extrage nevoile
specifice de training;
5. identificarea nevoilor specifice de training, ne va facilita demersul de formulare a
obiectivelor programului de formare şi conț inutul acestuia.

PUNCTE FORTE:
 Conştientizarea
importanț ei
perfecț ionãrii competenț elor profesionale;
 Deschiderea afirmată spre schimburi de
experienț e pedagogice / bune practici;
 Exprimarea clară a celor mai importante
domenii de interes;
 Motivaț ie
pentru
dezvoltarea
și
perfecț ionarea profesională continuă

PUNCTE SLABE:
 Competenț e insuficient cristalizate / problematică
apreciată ca relativ nouă;
 Practici educaț ionale de tip rutinier, nefundamentate
ș tiinț ific;
 Concervarea unor practici de tip tradiț ional ca reper
de identitate profesională la avalanș a unor propuneri
inovatoare apreciate ca ”modă trecatoare” in pedagogie

OPORTUNITÃȚ I:
Formatori abilitãț i în domeniul teoriei şi
practicii predarii /invăț ării integrate;
Strategii de dezvoltare profesionalã,
adecvate, fundamentate pe nevoile reale de
formare;
 Metode de educaț ie a adulț ilor;

CONSTRÂNGERI:
 Oferta limitata de programe de formare in
domeniul evaluarii pe parcursul si la finalul clasei
pregatitoare;
 Distanț a mare pânã la furnizorul de formare;
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 Existenț a unor studii şi analize
romaneşti şi strãine în domeniul formării
competenț elor cheie prin intermediul
curriculumului de tip integrat.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU ETAPELE DE FORMARE ÎN URMA
PRELUCRÃRII CHESTIONARULUI PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE
FORMARE ŞI ANALIZEI DE SWOT:
 Structurarea diferenţiată a programelor de formare continuă în domeniul modalitatilor de
formare a competentelor cheie in invatamantul primar prin organizarea interdisciplinara a
ofertelor de invatare, pentru a reflecta nevoile diferite de formare în diferite etape ale carierei;
 Necesitatea elaborãrii unui set de materiale de documentare pentru selecț ie şi studiu;
 Crearea unor comunitãț i de învãț are adecvate nevoilor reale de formare (inclusiv cele de
tip blendend-learning);
 Dezvoltarea unei comunităţi deschise, de reflecţie şi practici în domeniul organizării
interdisciplinare a ofertelor de invatare pentru elevii din ciclul primar in scopul formarii
competentelor cheie, definite drept grupuri de persoane care împărtăşesc şi promovează aceleaşi
idei şi practici educaţionale ce îi ajută pe membrii lor să să fie mai eficienţi şi să-şi atingă
scopurilor individuale, dar şi pe cele ale comunităţii de gîndire şi practici care îi susţine şi
promovează;
 Co-facilitarea este un model adecvat pentru formare;
 Metodologia de formare ar putea implica 4 etape:
1.
Prezentarea cunoştinț elor şi abilitãț ilor
2.
Modelarea
3.
Practica
4.
Coaching pentru a oferi feedback şi pentru a include schimbarea;
 Proiectarea unor cursuri de formare care sã funcț ioneze pe principiile „learning by doing”,
transferabilitãț ii metodologiei, comunicãrii proactive, al inter-relaț ionãrii, creativitãț ii şi
flexibilitãț ii pentru a contribui la mai înalta pregãtire a cadrelor didactice din sistemul
educaț ional preuniversitar;
 Valorificarea resurselor formative a programelor de formare de tip blended –learning.
 Identificarea şi promovarea mecanismelor care încurajează profesorii să profite de
oportunităţile de formare continuă, sau invită şcolile să reflecteze mai mult asupra necesităţilor
de formare ale personalului lor didactic – legând, predarea si invatarea de tip integrat de
dezvoltarea carierei, de ameliorarea şcolară sau de planurile de promovare a reuşitei şcolare la
elevi.
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