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                                                                                                                      Nr. de înregistrare unitate de învățământ ………………………………. 

 

 

FIȘĂ DE MONITORIZARE A ACTIVITĂȚII 

DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Data monitorizării:……………………….. 

Unitatea de învățământ:…………………………………………  

I. Portofoliul comisiei pentru perfecționare și formare continuă 
Nr. 

crt. 

Piesele portofoliului (existența acestora) Existența 

DA NU 

1. Decizia de constituire a Comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică   

2. Fișe de atribuții ale responsabilului comisiei și ale membrilor comisiei   

3. Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care reglementează activitatea de 

perfecționare/ formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 
  

4. Materiale informative transmise de CCD/ISJ, postate pe site-urile celor două instituţii sau oferite în cadrul instruirilor 

organizate pe problematica perfecționării/ formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

  

5. Plan managerial anual al Comisiei pentru pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică   

7. Strategia de dezvoltare a resursei umane la nivelul unității de învățământ   

8. Fișe de evidență a formării continue pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ/ Bază electronică de date privind 

formarea continuă 
  

9. Raport de activitate pentru anul școlar 2017 – 2018   

10. Copii ale documentelor care dovedesc formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învățământ   

11. Instrumente pentru identificarea nevoilor de perfecționare/ formare continuă ale cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ; alte dovezi pentru analiza de nevoi 
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Str. Calea Domnească  NR.127,  Târgovişte - 130167 
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12. Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice înscrise la definitivat și grade didactice (poate fi cuprins în baza de date)   

13. Dovezi privind prezentarea în cadrul CP sau CA a activităţii de perfecționare/ formare continuă   

14. Procese verbale de la activitățile comisiei   

15. Existența unui spațiu special amenajat, care vizează problematica formării continue    

16. În anul școlar 2017 – 2018, există persoane care au finalizat programe de formare continuă 

Numărul acestora este ………… 
  

 

 

II. Activitatea comisiei pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în cariera didactică 

Nr. 

crt. 

Domeniul Activități specifice domeniului Da/NU 

1 Plan 

managerial al 

Comisiei  

 Cuprinde activități de tipul:  

- prezentarea posibilităților de formare continuă;     

 

- centralizarea informațiilor cu privire la formarea continuă a personalului școlii, respectând intervalul 

curent de perfecționare pentru fiecare persoană;  
 

- facilitarea diseminării informațiilor dobândite în cadrul activităților de formare continuă;    

- monitorizarea implementării, în activitatea din școală, a achizițiilor dobândite în cadrul activităților de 

formare continuă. 
 

2. Strategia de 

dezoltare a 

resursei umane, 

la nivelul școlii 

 Cuprinde activități de tipul:  

-   analiza nevoilor de formare la nivelul școlii; 

Mod de realizare (momentul în care se realizează, modalități folosite, perspectiva analizei – 

personală/ organizațională): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- recomandări privind participarea la activități de formare continuă;  
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- activități privind monitorizarea, în activitatea din școală, a achizițiilor dobândite în cadrul activităților de 

formare continuă.  

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Raportul de 

activitate al 

Comisiei 

- cuprinde măsuri care urmează a fi implementate în anul școlar 2018 – 2019. 

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director CCD/Profesor metodist       

   (Nume și prenume, semnătură)                                    

 

Responsabilul Comisiei de comisiei pentru dezvoltare 

profesională şi evoluţie în cariera didactică 

  (Nume și prenume, semnătură)                                    

 

Directorul unității de învățământ, 

          (Nume și prenume, semnătură)              

 

   

 


