Organizarea şi funcŃionarea Comisiei de dezvoltare profesională
1. CADRU INSTITUłIONAL
Comisia de dezvoltare profesională are ca parte din atribuŃii recunoaşterea şi echivalarea
creditelor profesionale transferabile , ce funcŃionează conform Metodologiei nr.
5562/07.10.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 785/04.11.2011.
Comisia este alcătuită din următoarele persoane:
a) directorul unităŃii de învăŃământ ;
b) responsabilul cu dezvoltarea profesională;
c) un profesor metodist de la casa corpului didactic.
Descrierea activităŃilor şi responsabilităŃilor comisiei din unitatea şcolară
ActivităŃi / Etape Răspunde

Director
Constituirea
comisiei din
unitatea şcolară

Cadre didactice
CCD

Mod de desfăşurare / Termene

Riscuri
semnificative

-constituirea deciziei de funcŃionare a comisiei de
dezvoltare profesională- 1-3 septembrie

Decizie
incorect
constituită sau
nefuncŃională

-conceperea planului de activitate, cu precizarea
clară a activităŃilor, a reperelor orare, spaŃiilor,
resurselor umane, materiale şi a modalităŃilor de
evaluare-septembrie

ActivităŃi
neconforme
sau neclare

Prezentarea
Director
dosarelor cadrelor
Comisia de
didactice
lucru
Evaluarea
dosarelor depuse

-depunerea cererilor şi a dosarelor cadrelor
didactice ce solicită echivalarea-1-15 septembrie

Dosare
incomplete,

-evaluarea dosarelor depuse-20-30 septembrie

constituirea
defectuoasă a
comisiei;
neprecizarea
clară
a
atribuŃiilor
fiecărui
membru
al
comisiei

Prezentarea şi
aprobarea
adeverinŃelor în
CA

-aprobarea creditelor în CA- 21-25 septembrie

-constituirea
defectuoasă a
comisiei;
neprecizarea
clară a
atribuŃiilor
fiecărui
membru al

Director
Comisia
lucru

de -emiterea adeverinŃelor cadrelor didactice ce au
solicitat echivalarea- 25-30 septembrie

comisiei
Realizarea
analizei de
formare a
cadrelor
didactice,
derularea
activităŃilor
comisiei

Comisia de
lucru

-analiza nevoii de formare a cadrelor didactice octombrie

Cadre didactice

-înscrierea cadrelor didactice la cursuri/stagii de
formare- octombrie-noiembrie

Evaluarea
activităŃii
comisiei de
dezvoltare
profesională

Director

CCD
Parteneri
educaŃionali

Comisie
CCD
Cadre didactice

-derularea activităŃilor comisiei

constituirea
defectuoasă a
comisiei;
chestionare
neconforme,
neclare
sau
nefinalizate

-aplicarea instrumentelor de evaluare fnală-iunie

- instrumente
incorect
- prezentarea în CA a rezultatelor obŃinute în aplicate sau
urma derulării activităŃilor comisiei cu analiza concepute
comparativă între rezultatele propuse şi cele
obŃinute- august
- nefinalizarea
evaluării

Parteneri
Revizuirea şi
readaptarea
activităŃilor
comisiei pentru
următorul an
şcolar

Director
Comisie
Cadre didactice
Parteneri
Beneficiari

- prezentarea
septembrie

rezultatelor obŃinute

în

CP- -neadaptarea
corectă a
comisiei la
- prezentarea modalităŃilor de optimizare şi specificul
adaptare a activităŃilor comisiei pentru noul an unităŃii
şcolar- august-septembrie
şcolare sau a
cadrelor
didactice

1

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele
cadrului didactic
FuncŃia

Specialitatea Ultimul
grad
didactic
(anul
dobândirii)

Model de tabel nominal bază de date a formării continue

Cursuri

Proiecte

Total
Alte forme
credite
de
perfecŃionare dobândite

An şcolar............................................................

Stagii

