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PLAN OPERAŢIONAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE
FORMARE/ PERFECŢIONARE CONTINUĂ
2014-2015
Pentru anul şcolar 2014-2015 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.
Denumirea acţiunii

Nr.
crt.

Orizont de
timp

Informare, documentare, consultanţă

1.





studierea ofertei de programe CCD/ ISJ BN
şi a modalităţilor de înscriere
înscrierea la perfecţionări prin grade
didactice
înscrierea în parteneriate, proiecte sau
programe educaţionale care să contribuie la
dezvoltare profesională
alte modalităţi
Activităţi ştiinţifice- metodice

2.






dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru
sesiuni de comunicări, simpozioane,
conferinţe etc
activităţi practice/ lecţii deschise
schimb de experienţă
cercuri pedagogice

permanent

Semestrial-conform
graficului
fiecărei comisii
metodice

Responsbili

Responsabilii ariilor
curriculare
Secretariat
Resp. cu formarea

Responsabilii ariilor
curriculare

9 ne pasă!
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Formare continuă pentru personalul din
învăţământul preuniversitar

3


participare la cursuri organizate de CCD sau
ISJ BN
participare la module de formare organizate
de ONG-uri sau alte institu ţii
acreditate,pentru creşterea calităţii activităţii
didactice
participare la cursuri E- learning
alte activităţi de formare/perfecţionare






4.


Parteneriat intern şi extern
realizarea de parteneriate/ proiecte
eTwinning, Erasmus+care să contribuie la
perfecţionarea activităţii didactice

5.

Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii
 realizarea de publicaţii în domeniul
managementului educaţional în calitate de
autori/coautori/colaboratori.

6.

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

Permanent-conform
planificării din
oferta CCD/ISJ

Ianuarie-iunie

Responsabilii ariilor
curriculare
Secretariat
Resp. cu formarea

Membrii comisiei de
perfecţionare
Responsabilii ariilor
curriculare

Pe parcursul
anului şcolar

Cadre didactice
interesate

permanent

Membrii comisiei de
perfecţionare
Monitorii de calitate

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

9 ne pasă!

