ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, GRIGORE SILAŞI” BECLEAN

PLAN OPERAŢIONAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE
FORMARE/ PERFECŢIONARE CONTINUĂ
Pentru anul şcolar 2013-2014 activitatea comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă
trebuie să se axeze în continuare pe:
• formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic;
• perfecţionarea continuă a activităţii de predare- învăţare- evaluare;
• monitorizarea activităţii de formare/ perfecţionare la nivelul catedrelor sau comisiilor prin
formele cunoscute;
• susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii la catedră;
• participarea cadrelor didactice la modulele de formare în specialitate;
• participarea cadrelor didactice la modulele de formare tematice din alte domenii decât
specialitatea.

Nr.
crt.
1.

Denumirea acţiunii

Aspecte privind proiectarea didactică:
a) întocmirea documentelor şcolare
b) comportamentul cadrului didactic în actul de
predare- învăţare- evaluare
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Aspecte privind perfecţionarea prin
• studierea ofertei de programe CCD/ ISJ BN şi a
modalităţilor de înscriere
• înscrierea şi participarea la perfecţionări prin
grade didactice
• participare la activităţi metodico- ştiinţifice
• participare la parteneriate, proiecte şi programe
educaţionale
• participare la cursuri E- learning
• alte modalităţi
3.

Învăţarea centrată pe elev având ca obiective:
• vor înţelege ce este învăţarea centrată pe elev şi
care sunt barierele ridicate de elevi şi profesori
în calea acesteia;îsi vor împărtăşi unul altuia
exemple de bună practică în utilizarea învăţării
centrate pe elev;
• îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor
deveni conştienţi de implicaţiile acestuia asupra
stilului de predare;
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•

•

vor înţelege conceptul de inteligenţe
multiple;vor cunoaşte impactul diferitelor
strategii de predare asupra învăţării;vor
identifica oportunităţi de învăţare activă în
domeniul lor profesional;
vor lua în considerare strategii alternative pentru
ajutarea elevilor să înveţe folosind stilurile
preferate de învăţare;

febr.

4.

Tipuri de lecţii
a) metode şi procedee de realizare a lecţiilor
b) integrarea mijloacelor didactice moderne în
lecţie

martie

5.

Metode alternative de instruire pentru creşterea
eficienţei actului instructiv educativ.
6.

Activităţi de îndrumare şi control pentru fiecare
cadru didactic cuprins în activitatea de
perfecţionare.
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