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PLANUL MANAGERIAL
AL COMISIEI PENTRU PERFECŢIONARE/ FORMARE CONTINUĂ
an şcolar 2014- 2015

OBIECTIVE

DIRECŢII DE ACŢIUNE

RESP.

ORIZONT
DE TIMP

Întocmirea şi/sau monitorizarea documentelor de proiectare,
programare, organizare, evaluare, evidenţă şi sinteză privind
activitatea comisiei.

comisia

Sept.

Proiectarea
activităţii

Cadre did.

Permanent

Autoperfecţionare

Lucrări şi articole de specialitate,
publicate sub semnătură proprie în
reviste de specialitate, comunicări
ştiinţifice personale prezentate la
diverse manifestări de specialitate.
Desfăşurarea unor activităţi stiinţifice
sau didactice recunoscute la nivelul
I.S.J., CCD,M.E.C.T S. (proiecte
educative, parteneriate etc.).

Resp CM

FEED- BACK
Documente:elaborate:
Planul managerial al comisiei
Planul operaţional al comisiei
Baza de date privind activitatea de
perfecţionare
Alte documente
Număr de articole, studii de
specialitate, comunicări publicate/
susţinute

Cadre did.
Rezultatele obţinute în cadrul
acestora

Resp CM
Permanent

9 ne pasă!
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Formare şi

Formare iniţială

dezvoltare
profesională

Dezvoltare
profesională
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Exemple de bune practici sau Resp CM
elaborare de proiecte/ schiţe pentru
activităţile didactice, extracurriculare Cadre did.
de către cadrele didactice debutante.
Participare la cursuri de formare
pentru debutanţi
organizate de
CCD/ ISJ în vederea îmbunătăţirii
Cadre did.
prestaţiei didactice.

Permanent

Elaborare de proiecte, modele,
instrumente necesare promovării
unui
învăţământ
cu
prioritate
formativ- educativ.
Susţinere de lecţii, referate şi alte
activităţi în cadrul comisiei metodice.
Participare la activităţile de formare
curentă în cercurile pedagogice,
consfătuiri ;
Diseminare la nivelul comisiilor
metodice a materialului nou apărut..
Implicare şi participare la examene/
forme de dezvoltare profesională şi
evoluţie în cariera didactice.
Sprijinirea cadrelor didactice care
participă la activităţi de reciclare/
perfecţionare la 5 ani sau grade

Semestrial

Toate
cadrele did.

Conform
graficului
CCD/ ISJ

Portofoliul personal
Portofoliul C M
Adeverinţe/ certificate de participare

Dosar C M
Atestate dobândite
Schimbarea stilului de predare prin
aplicarea metodelor si tehnicilor
însusite

Semestrial
Nr. experienţe pozitive diseminate
Atestate dobândite
Permanent
Cadre did.
interesate

Conform
graficului
CCD/ ISJ

Adeverinţe/ atestate/ certificate
Nr. solicitări
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didactice.
Realizarea formării continue pe baza
nevoilor identificate la nivelul unităţii
şcolare şi a solicitărilor individuale de
dezvoltare profesională
Participarea la strategii de formare
continuă acreditate, proiecte sau
programe
de
dezvoltare
profesională, sesiuni de comunicări
stiinţifice, simpozioane, conferinţe
ale cadrelor didactice etc.
Participare la cursuri E- learning
Participare la mobilităţi individuale
sau transnaţionale prin intermediul
proiectelor Erasmus+.
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% cursuri propuse finalizate
Cadre did.
interesate

Permanent

Cadre did

Conform
graficului
CCD/ ISJ

Comisia
Cadre did.
interesate

Comisia
Monitorizare şi
evaluare

Intocmirea raportului semestrial/ anual

Sept. – oct

Conducere
a şcolii

Atestate dobândite

Certificate dobândite

permanent

Portofolil comisiei
Chestionare/ Sondaje
Raport semestrial/ anual
activitatea

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE/ FORMARE CONTINUĂ : Seserman Veturia, Szasz Carmen, Pop Delia, Şinar Cristina, Ola Ioan
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