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Formarea continua, prin diferite forme si programe, constituie un drept al personalului

didactic si didactic auxiliar, precizat in Legea invatamantului nr.84/1995 si Legea nr. 128/1997

privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta importanta

activitate este coordonata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se realizeaza in unitati de

invatamant, in centre de examen pentru acordarea definitivarii in invatamant sau a gradelor

didactice si prin furnizorii de formare ( inspectorate scolare, case ale corpului didactic, institutii de

invatamant superior si alte institutii abilitate pentru pregatirea si perfectionarea personalului

didactic).

Activitatea de formare continua trebuie sa fie centrata pe obiective specifice dezvoltarii

competentelor psihopedagogice si metodice in specialitate si psihorelationale, teoretico-

metodologice, practic- actionale si constructiv- creatoare.

Formele de realizare a formarii continue, in conformitate cu Legea 128/1997, sunt

urmatoarele:

 perfectionarea curenta prin activitati metodico- stiintifice si psihopedagogice realizate la

nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati, in catedre si/sau comisii metodice si in

activitati ale cercului pedagogic.

 perfectionare curenta prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari , stagii

periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de

perfectionare prin corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de institutii de

invatamant superior sau cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii

profesionale ale personalului didactic.

 perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice.

 perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ).



 perfectionarea prin burse si stagii in tara si / sau strainatate, prin cursuri postuniversitare si

doctorate.

 programe de conversie profesionala.

Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de reglare -

autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesionala

personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii educative, de

stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare.

eparPPe parcursul semestrului I al anului scolar 2014-20015, in ceea ce priveste activitarea de

predare şi învăţare bazata pe competenţe şi a învăţării centrate pe elev , au iesit in evidenta

urmatoarele pucte slabe:

-inerţia unor cadrelor didactice( mai ales cele ce au fost incadrate din acest an la noi in scoala),

obişnuite cu stilul clasic de predare-învăţare, mult mai comod din punctul acestora de vedere cat si

lipsa pregătirii acestor cadrelor didactice pentru abordarea învăţării centrate pe elev

-pe termen mediu şi lung există posibilitatea reducerii numărului de elevi la o clasă dat fiind faptul

că unii provin din familii dezorganizate sau cu părinţi plecaţi în străinătate

- predarea şi învăţarea centrate pe elev implică o pregătire foarte laborioasă a unei ore , iar de multe

ori profesorii nu au timp suficient pentru aşa ceva

Pentru soluţionarea acestor provocări au fost identificate o serie de posibile soluţii precum:

Ø pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a cadrelor

didactice pentru un învăţământ de calitate”,realizate prin CCD-Buzau sau alti formatori

Ø monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin

asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia de evaluare şi

asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii;

Ø susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul

derulării unor activitati la nivelul comisiilor metodice ;

Ø formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;

Ø conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local

In ceea ce priveste punctele tari ,in proiectarea si desfasurarea activitatilor de predare-invatare-

evaluare ,s-au constat urmatoarele:

_ existenta formarii initiale a profesorilor in pregatirea de specialitate si cea psihopedagogica ,

capacitatea de proiectare in functie de continutul de curriculum si de particularitatea claselor de



elevi , stil didactic eficient in dirijarea invatarii ;

_ planificarile, la nivel de arii curriculare si catedre, s-au discutat si configurat conform specificului

cognitiv si formativ al disciplinei, demonstrînd, in general, achizitia de informatii , abilitarea

curriculara si competente evaluative.

_ documentele proiectarii activitatii contin cu prioritate considerente teoretico-stiintifice si

pedagogice de selectie a continuturilor, dar si de psihologie a invatarii si dezvoltarii, mai ales la

cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare si perfectionare.

In concluzie intreaga activitate a personalui scolii in semestrul I a fost orientata spre :tateaŃionarei

_ îmbunătatirea managementului scolar

_ eficientizarea stilului didactic

_ informarea asupra noilor programe

_ studiul si optiunea pentru manualele alternative

_ cercetarea desfasurata la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei sau pe modalitati

de evaluare.

Cadrele didactice ale scolii au participat la cercurile pedagogice organizate pe parcursul acestui

semestru, la intalnirile comisiilor metodice din care fac parte, dar si la cursuri de formare.

CURSURI DE PERFECTIONARE SEM. I

NR.

CRT.
CADRE

DIDACTICE

GRADE

DIDACTICE

CURSURI DE

FORMARE

DATA/PERIOADA FORMATOR/

INSPECTOR/

METODIST

1. prof.

Preda Irina

1.IC2-

GRAD II

2.GOOGLE FOR

EDUCATION

IC2-12.11.2014 1.INSP. BODEA

EMILIA ELENA

2.FORMATOR -INSP.
MIRCEA
SULTANESCU

2. Prof. Costache

Liliana

IC2-

GRAD I

-

-

21.01.2015 INSP. MOSNEAGA

VALERIU

3. Prof.

Gheorghe Alina

1.Colocviu-

UNIV. AL.I. CUZA-

IASI

2.GOOGLE FOR

EDUCATION

3.-ARACIP-

1.FEBRUARIE

2015

2.DECEMBRIE

1-

2.FORMATOR –



GRAD 1 CALITATE

EDUCATIEI

PRIN PRISMA

STANDARDELO

R DE

EVALUARE

4. EDUCATIE

PRIN SAH

2014

3. NOIEMBRIE
2014

4. NOIEMBRIE
2014

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

3. EXPERT ARACIP-
DAN LIDIA

4.FORMATOR-SLABU
NISTOR

4. Prof. DOGARU

MIHAELA

PETRUTA

- 1.GOOGLE FOR

EDUCATION

2.-ARACIP-

CALITATE

EDUCATIEI

PRIN PRISMA

STANDARDELO

R DE

EVALUARE

1.DECEMBRIE

2014

2. NOIEMBRIE
2014

1.FORMATOR –

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

2. EXPERT ARACIP-

DAN LIDIA

5. Prof.

Neagu Raluca-

Elena

1.MASTER

Management

educational

UNIV.

BUCURESTI

2.GOOGLE FOR

EDUCATION

2.DECEMBRIE

2014

2.FORMATOR –

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

6. Prof.

BALAN

CONSTANTA

- 1.GOOGLE FOR
EDUCATION

1.FORMATOR –

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

7. PR. INV. PRIMAR

NICULA

CORNELIA -

MARIANA

- 1.GOOGLE FOR
EDUCATION

1.FORMATOR –

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

8. Prof. - 1.GOOGLE FOR
EDUCATION

1.FORMATOR –



BICOIU

MARIANA

INSP. MIRCEA

SULTANESCU

In continuare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv –educativ in

semestrul II ,cadrele didactice din scoala noastra, trebuie să facă eforturi deosebite pentru:

- creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de

cunoştinţe

al elevilor şi formării competenţelor profesionale

- utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă

 formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut

la nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile

imediate ale şcolii.

- conducerea şcolii trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu

standardele ARACIP

Director, Responsabil Comisia de Perfectionare si

formare continua,

prof. Costache Liliana prof. inv. primar Dogaru Mihaela-Petruta


