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I.

ARGUMENT

Casa Corpului Didactic Gorj, unitate conexă a Ministerului Educaţiei Naţionale are ca
obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin
programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate
cu prevederile art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.
CCD Gorj îşi bazează întreaga activitate pe caracteristicile unei culturi organizaţionale care
asigură un cadru şi un mediu profesional prielnic pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar.
Recunoaşterea instituţiei ca autentic ofertant de formare continuă, derivă din calitatea şi
oportunitatea activităţilor, prin şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de
informare diverse, la schimburile de bune practici şi la dezvoltarea profesională și personală în
domeniul educației.
Preocuparea de bază va fi de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura
cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică,
standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi
strategiile naţionale în domeniul educaţiei.
În acest context, este necesar un management coerent și creativ pentru a realiza o cultură
organizaţională care să se adapteze rapid modificărilor legislative, direcţiilor strategiei MECS,
acțiuni care necesită implicarea activă a fiecărui membru al instituţiei.
Pentru perioada 2019-2023, obiectivul major al CCD Gorj este acela de a provoca schimbări
conceptuale şi practice în exercitarea profesiei didactice bazată pe dezvoltarea competenţelor
fundamentate într-un model profesional unitar, standardizat şi recunoscut în spaţiul naţional şi
european.
Misiunea Casei Corpului Didactic Gorj este de a asigura cadrul legal pentru dezvoltarea
personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar prin programe de
formare și perfecționare la standarde calitative ridicate, având la bază inovația, performanța,
promovarea valorilor europene, egalitatea de șanse pentru toți beneficiarii şi deschiderea spre
învățarea pe tot parcursul vieții.
Viziunea Casei Corpului Didactic Gorj este de a promova prin programele și activitățile de
formare continuă propuse, prin exemplelele de bună practică, prin profesionalism și seriozitate,
dimensiunea axiologică și politicile educaționale specifice societății contemporane
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II.

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

1. RESURSELE UMANE au fost atent selecţionate, potrivit specificului instituţiei şi în
concordanţă cu nevoile de formare identificate în vederea realizării strategiei de dezvoltare
a CCD Gorj. Instituţia dispune de o încadrare a profesorilor metodişti prin concurs, aspect ce
a asigurat continuitate, echilibru şi eficienţă în realizarea activităţilor propuse. Statul de
funcţii actual include 1 post de director, 4 posturi de profesor-metodist, 1 post de bibliotecar,
1 post de informatician şi 0,5 post de administrator financiar.

Compartiment

Posturi
(normă
întreagă sau
fracţiuni de
normă)

Numele şi
prenumele

Statutul:
titular(data
concursului)/
detaşat/
cumul/ plata
cu ora

1

Vulpe Daniela

Titular

Universitatea Constanin
Brâncuși – Târgu Jiu

Master ACUI

Teologie
pastorală Istorie

DIRECTOR

Studii

Specialitatea

Profesor
metodist

1

Popovici
Laurenţiu

Titular

Univ. Bucureşti,
Facultatea de Teologie
Univ. Craiova Fac. de
Istorie - Filozofie Geografie

Profesor
metodist

1

Dijmarescu
Simona

Titular

Univ. de Vest - Timişoara
Facultatea de Fizică

Fizică - chimie

Profesor
metodist

1

Suciu Monica

Titular

Universitatea Politehnică
„Traian Vuia” – Timişoara

Utilaj tehnologic
chimic

Profesor
metodist

1

Gorun Elena
Gabriela

Titular

Universitatea de Vest
Timişoara, Facultatea de
Matematică - Fizică

Matematică

Informatician

1

Fîcea Vasile

Titular

Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe
Economice

Informatica
economica

Bibliotecar

1

Firan Alina

Titular

Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe
Economice

Biblioteconomie

Titular

Universitatea Spiru Haret
– București

Contabilitate și
informatică de
gestiune

Administrator
financiar

0,5

TOTAL POSTURI

7,5

Popescu
Mariana
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2.

RESURSELE MATERIALE:


8 săli/spaţii:1 compartiment administrator financiaritate, 1 birou director, 2
compartimente profesori metodişti, 1 compartiment bibliotecă, ce deţine 26289
volume, până în prezent, 1 sală destinată depozitării de carte, 1 laborator
informatică, 1 sală de formare ;



mijloace moderne de comunicare şi informare (fax, e-mail, internet);



echipamente: 29 calculatoare tip desktop, 7 laptop-uri, 10 imprimante, 6
videoproiectoare, 2 camere video, 2 laminatoare, 3 multifuncţionale, scanner, 2
copiatoare, 1 video-recorder, 1 video – player, 1 retroproiector, 1 fax, 2 table
flipchart, 202 CD-uri cu soft educaţional;

Activităţile Casei Corpului Didactic Gorj se desfăşoară atât în sălile de formare din cadrul
instituţiei, cât şi în filialele din judeţ.

Unitatea şcolară / Localitatea

Profesor metodist
responsabil
(nume şi prenume)

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” - Târgu-Jiu

Laurenţiu Popovici

Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”- Târgu-Jiu

Gabriela Gorun

Colegiul Naţional “Spiru Haret”- Târgu-Jiu

Gabriela Gorun

Grupul Şcolar Tehnologic “Ion Mincu”- Târgu - Jiu

Laurenţiu Popovici

Colegiul Naţional “Tudor Arghezi”- Târgu - Cărbuneşti

Laurenţiu Popovici

Perioada 2019 - 2023

4

PROIECT DE DEZVOLATRE INSTITUȚIONALĂ
2019 - 2023

Colegiul Naţional „George Coşbuc”- Motru

Laurenţiu Popovici

Liceul Teoretic Novaci - Novaci

Simona Dijmărescu

Colegiul Tehnic „Gheorghe Tătărăscu”- Rovinari

Monica Suciu

Grădiniţa Nr. 8 (Centrul de Resurse Umane pentru
Învăţământ Preprimar) - Târgu - Jiu

Simona Dijmărescu

Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu - Jiu

Monica Suciu

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Târgu - Jiu

Monica Suciu

De asemeni, la nivelul judeţului Gorj funcţionează 21 centre de documentare şi informare.
Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ
în care există CDI

Localitatea

Nume şi prenume
responsabil CDI

1.

Liceul Tehnologic Bustuchin
OM 330 DIN 13.02.2007

Bustuchin

Vîlceanu Ion
prof. documentarist

2.

Colegiul Național ”Tudor Arghezi”
OM nr. 3994/21.09.2006

Tg-Cărbuneşti,
str. T. Arghezi,
nr.18

Lupulescu Teodora
prof. documentarist

3.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bumbești – Jiu
OM nr. 3994/21.09.2006

Bumbeşt-Jiu,
str. Al. Ghica,
nr. 2

Cilibiu Codruţa
bibliotecar

4.

Liceul Tehnologic “Constantin
Brâncuşi”
OM 330 DIN 13.02.2007

5.

Liceul Tehnologic Baia de Fier
OM 330 DIN 13.02.2007

6.

Peştişani

Susanu Ana
prof. documentarist

Baia de Fier

Bran Mariana
bibliotecar

Şcoala Gimnazială Glogova
OM 330 DIN 13.02.2007

Glogova

Popescu Violeta
învățător

7.

Liceul Tehnologic Turceni
OM 330 DIN 13.02.2007

Turceni

Vladu Margareta
bibliotecar

8.

Şcoala Gimnazială Câlnic
OM 330 DIN 13.02.2007

Câlnic

Stoian Elena Camelia
psihologie

9.

Liceul Tehnologic ”Constantin Șandru”
OM 330 DIN 13.02.2007

Bâlta

Andreescu Liliana
Prof. Lb. și lit. română

10.

Liceul Tehnologic Tismana
OM 330 DIN 13.02.2007

Tismana

Sârbu - Guşe Corina
Prof. documentarist
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Nr.
crt.

Unitatea de învăţământ
în care există CDI

11.

Şcoala Gimnazială Plopşoru
OM 330 DIN 13.02.2007

Localitatea

Nume şi prenume
responsabil CDI

Plopşoru

Cosacu Maria
Prof. documentarist

Polovragi

Zăvoianu Nicolae
Prof. învățământ primar

12.

Şcoala Gimnazială Polovragi
OM 3354 DIN 03.03.2008

13.

Liceul Teoretic Novaci
OM 3354 DIN 03.03.2008

Novaci, str.
Parângului,
nr. 57

Păun Tatiana
bibliotecar

14.

Colegiul Tehnic Motru
OM 3354 DIN 03.03.2008

Motru, str.
Molidului,
nr. 1

Pasăre Luminiţa
bibliotecar

15.

Colegiul ”Gheorghe Tătărescu”
OM 3354 DIN 03.03.2008

Rovinari,
str. Jiului,
nr. 1

Ungureanu Adina
Prof. documentarist

Marina Daniela
Prof. documentarist

16.

Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
OM 3354 DIN 03.03.2008

Tg-Jiu, str.
Loc. Col. Dtru
Petrescu,
nr.3

17.

Liceul Tehnologic Bârseşti
OM 3354 DIN 03.03.2008

Tg-Jiu, str.
Cartier
Bârseşti,
nr.8

Cărăgui Ramona
Prof. Lb. și lit. engleză

18.

Şcoala Gimnazială Hurezani
OM 3354 DIN 03.03.2008

Hurezani

Grama Simona
Prof. învățământ primar

Bâlteni

Coica Iuliana
Prof. Lb. și lit. română

20.

Liceul Tehnologic Roşia de
Amaradia
OM 3354 DIN 03.03.2008

Roşia de
Amaradia

Răducu Cornelia
Prof. învățământ primar

21.

Şcoala Gimnazială Ţânţăreni
OM 3354 DIN 03.03.2008

Ţânţăreni

-

19.

Liceul Tehnologic Bâlteni
OM 330 DIN 13.02.2007
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3. Analiza SWOT (analiza nevoilor educaţionale şi de formare)

PUNCTE TARI:
Statutul Casei Corpului Didactic, acela de centru de resurse si
asistenta educaţională şi managerială pentru cadrele didactice
si didactice auxiliare, pentru personalul de conducere,
îndrumare şi control.
Recunoaşterea misiunii casei corpului didactic de a "promova
inovaţia si reforma in educaţie"

PUNCTE SLABE:

Insuficienta informare, documentare şi
preocupare a cadrelor didactice şi
managerilor pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile în vederea
dezvoltării instituţionale;

Concordanţa programelor acreditate de către DGMSN cu nevoile
de formare ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi a Neconcordanţa între statul de funcţii şi
personalului de conducere, îndrumare şi control din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a casei corpului didactic
învăţământul preuniversitar din judeţul Gorj;
OMECTS nr. 5554/2011 din 07/10/2011
Orientarea ofertei de formare-cursuri avizate spre domeniile de
Nevoi de formare neacoperite pentru
interes identificate în urma interpretării chestionarelor
unele categorii de personal didactic,
completate de către personalul didactic din judeţul
didactic auxiliar,profesori
Gorj;Realizarea unei monitorizări de impact a programelor de
formare, asigurând astfel un feedback reglator real al activităţii documentarişti, consilieri şcolari, etc.;
de formare;
Dificultăţi în ceea ce priveşte
Creşterea interesului cadrelor didactice pentru implicarea în
parteneriate şi proiecte internaţionale.
Existenţa unei baze materiale dotată cu echipamente
multimedia competitive (laptop, videoproiector, imprimante,
softuri educaţionale).

comunicare cu unităţile de învăţământ
din judeţ şi mai ales cu responsabilii cu
formarea continuă;

Colaborarea bună cu ISJ Gorj şi alte instituţii similare din ţară;
Existenţa unui sistem informaţional modern de vizibilitate a CCD Lipsa de responsabilitate a unor
Gorj pentru toate cadrele didactice (site www.ccdgorj.ro );
manageri şcolari faţă de formarea
continuă.
Accesarea de către cadrele didactice a site-ului CCD Gorj, în
vederea înscrierii la cursuri/programe de formare ofertate;
Lipsa finanţării în vederea achiziţionării
de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Dezvoltarea de parteneriate la nivel judeţean, regional, naţional
şi internaţional.
Lipsa unor spaţii proprii pentru
desfăşurarea de programe de formare
Crearea unei platforme pentru responsabilii cu dezvoltarea
profesională din unităţile şcolare din judeţ
Numărul redus de programe de formare
acreditate
Includerea analizei de nevoi în formularul de înscriere la
programele de formare continuă/perfecţionare
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

Întărirea rolului şi locului Casei Corpului Didactic, ca furnizor de
formare continuă, OMECTS 5554/2011;

Existenţa altor furnizori acreditaţi de
Descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a actului formare continuă, ceea ce poate duce la
educaţional
scăderea interesului cadrelor didactice
Interesul echipelor ministeriale care coordonează activităţile pentru cursurile organizate de CCD Gorj;
caselor corpului didactic pentru eficientizarea acestora.
Reforma sistemului de formare continuă prin modificarea şi
completarea Metodologiei de formare continuă a personalului
din învăţământul preuniversitar (OMECTS nr. 5561/2011);
Existenţa unei metodologii privind acreditarea si evaluarea
periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de
formare oferite de aceştia (OMECTS nr. 5564/2011);
Posibilitate de informare şi consultanţă eficientă cu MECŞ;

Reticenţa faţă de nou şi schimbare a
unor cadre didactice;
Existenţa sentimentului că formarea
continuă nu ajută cadrele didactice
decât la completarea punctajului fişei
de evaluare;
Resurse financiare insuficiente alocate
de la buget programelor de formare/
cursuri subvenţionate de la buget;

Posibilitatea implicării personalului didactic în programe de
Dezechilibre funcţionale în activitatea
cooperare naţionale şi internaţionale;
CDI-urilor, ca urmare a lipsei de
Conştientizarea de către cadrele didactice a faptului că
încadrare a profesorilor documentarişti.
formarea continuă oferă oportunitatea dezvoltării carierei ;
Legislaţia în vigoare stipulează obligaţia angajatorului de a
susţine accesul periodic al angajaţilor la formare profesională.

III.

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

O activitate bine desfăşurată, este în primul rând, rezultatul unei proiectări viabile,
demersul având la baza analiza mediului intern şi extern şi a nevoilor de formare/perfecţionare
a cadrelor didactice din judeţ, cu atât mai mult cu cât, aşa cum prevede Legea Educaţiei
Naţionale, „personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control
din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare
continuă, astfel încât să acumuleze la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data
promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale
transferabile” (Art. 245, alin. (6)). În acest sens, Casa Corpului Didactic Gorj trebuie să vină cu
o ofertă de programe de formare acreditate. C.C.D. Gorj îşi propune să acrediteze programe de
formare/ perfecţionare care să răspundă nevoilor personale, profesionale şi organizaţionale ale
personalului didactic şi didactic auxiliar.
În activitatea de marketing ipoteza de la care s-a pornit în analiza de nevoi a fost aceea
că, dacă furnizăm servicii / oferte educaţionale de calitate, în care să implicăm comunitatea
locală, factorii economici şi sociali, precum şi diferite categorii de beneficiari, atunci eficienţa
procesului educaţional va fi sporită.
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Metodele şi tehnicile utilizate în marketing-ul educaţional sunt:
-

ancheta prin chestionar;

-

interviurile focalizate de grup (cu profesorii, cu formatorii pe domenii de interes, cu
responsabilii cu formarea continuă, pentru valorificarea percepţiei asupra şcolii şi a
tipurilor de relaţie educaţională existentă la nivelul unităţilor şcolare);

-

rapoartele responsabililor cu dezvoltarea profesională;

-

analiza SWOT (pentru evidenţierea punctelor tari şi punctelor slabe existente la nivel de
şcoală şi comunitate);

-

rezultatele rapoartelor inspecţiilor şcolare realizate de inspectorii şcolari din cadrul ISJ
Gorj

-

Cunoaşterea grupurilor de interese (prin participarea la consfătuirile cadrelor didactice
şi la cercurile pedagogice );

Utilizarea acestor strategii permite identificarea culturii şi climatului organizaţional
existent la nivelul unităţilor şcolare, care îşi personalizează nevoile şi în funcţie de particularităţile
locale / zonale de educaţie.
Investigaţia sociologică derulată a avut ca obiectiv general determinarea nevoilor de
formare a cadrelor didactice din judeţul Gorj, plecând de la răspunsurile lor la chestionar.
Chestionarul a fost construit pe mai multe dimensiuni, urmărind să determine acele
domenii ale activităţii didactice în care se manifestă cu o anumită intensitate nevoia îmbunătăţirii
competenţelor profesionale. El a fost particularizat pentru fiecare categorie de respondenţi:
personal didactic, personal didactic auxiliar, personal de conducere, îndrumare şi control
La nivel judeţean CCD Gorj este principalul furnizor de educaţie, responsabil de
dezvoltarea profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar, prin programe de formare continuă şi activităţi de perfecţionare.
Strategia de dezvoltare promovată la nivelul judeţului asigură coerenţă programelor de
formare continuă, prin plierea acestora într-un sistem flexibil şi compatibil între pregătirea
profesională a personalului didactic şi didactic auxiliar şi cerinţele unui sistem educaţional
modern. Activitatea de formare planificată la nivel judeţean s-a bazat pe analiza nevoilor
educaţionale şi de formare a personalului din învăţământul preuniversitar gorjean.
Formarea continuă a permis să se răspundă, în mare parte, nevoilor ce au vizat
dezvoltarea personală şi profesională. Ţinând seama de obiectivele formării continue au fost
iniţiate, organizate şi derulate diverse programe şi activităţi la nivel de judeţ, care sunt efectul
investigaţiei nevoii de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar au beneficiat de o ofertă bogată de
formare, materializată atât în programe acreditate oferite de către CCD Gorj, cât şi în programe
avizate şi activităţi de perfecţionare. De asemenea, cadrele didactice din judeţul nostru au
beneficiat gratuit de programe de formare continuă acreditate în cadrul proiectelor POSDRU,
implementate în calitate de parteneri.
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Interesul cadrelor didactice pentru perfecţionarea continuă şi dezvoltarea personală este
în creştere, după cum a rezultat din numărul mare al solicitărilor de înscriere la programele din
oferta CCD Gorj. La finele perioadei de înscriere online la programele de formare propuse pentru
anul şcolar 2014-2015 s-a înregistrat un număr de 1762 de cadre didactice şi didactice auxiliare
(în creştere faţă de anul școlar precedent). Motivaţia a fost atât intrinsecă (nevoia de cunoaştere,
relationare, perfectionare/ formare, autodepăşire), dar şi extrinsecă (reperele legislative în
vigoare). Suntem conştienţi însă de faptul că motivaţia intrinsecă trebuie să primeze, putând fi
susţinută de calitatea programelor de perfecţionare/formare.
Investigarea nevoii de formare a cadrelor didactice şi didactice auxiliare din învăţământul
preuniversitar gorjean s-a făcut în perioada 1 septembrie - 5 septembrie 2014 de către profesorii
metodişti cu ajutorul unui chestionar şi a interviului de tip focus - grup.
Chestionarul construit pe mai multe dimensiuni a fost aplicat pe un eşantion de 195 cadre
didactice din învăţământul preuniversitar, alese în mod aleatoriu provenind din 20 unităţi şcolare
din judeţ şi a urmărit să identifice acele domenii ale activităţii didactice în care se manifestă cu
o anumită intensitate nevoia îmbunătăţirii competenţelor profesionale.
Interviul de tip focus-grup s-a desfăşurat la CCD Gorj şi a fost realizat de către profesorii
metodişti, cu scopul identificării la nivel judeţean a nevoilor de formare continuă pentru
personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar. În cadrul acţiunii au fost prezente 14
persoane: 3 bibliotecari, 4 secretari, 2 pedagogi şcolar, 1 laborant şi 4 administrator financiari. Sau organizat sesiuni de brainstorming, pe grupuri de lucru, pe următoarele domenii de interes
vizând nevoia de formare şi de perfecţionare. În urma dezbaterilor s-a constatat interesul
personalului didactic auxiliar pentru programe de formare destinate bibliotecarilor şi profesorilor
documentarişti, laboranţi, dar şi cursuri practice pentru administrator financiar şi secretariat
(EDUSAL, REVISAL).
În urma analizei rapoartelor inspecţiilor şcolare efectuate de către inspectorii şcolari de
specialitate în unităţile şcolare ale judeţului Gorj şi a discuţiilor purtate cu aceştia au reieşit
următoarele recomandări:
 Optimizarea metodelor de evaluare care să reflecte nivelul atingerii standardelor de către
elevi
 Diversificarea strategiilor educaţionale centrate pe elev
 Utilizarea unor strategii didactice pentru dezvoltarea creativităţii elevilor
 Stimularea interesului elevilor pentru învăţătură
 Abordări interdisciplinare ale conţinuturilor învăţării
 Implicarea mai activă a cadrelor didactice în activităţi extracurriculare
 Creşterea numărului de programe pentru părinţi
 Participarea la cursuri de formare în specialitate
 Participarea la cursuri pentru dezvoltarea competenţelor de a aplica metode activ –
participative
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Prin aceste instrumente de marketing, nevoile de dezvoltare profesională şi personală a
personalului din învăţământul preuniversitar gorjean au fost identificate în mare măsură.
Rezultatele stau la baza proiectării şi planificării pe termen scurt, mediu şi lung.
În afara acestor instrumente de investigare, s-au mai utilizat concluziile discuţiilor cu cadrele
didactice care au avut loc într-un cadru organizat: cercuri metodice, şedinţe cu directorii şi
responsabilii cu formarea continuă, consfătuiri.
IV.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAȚIEI ȘI DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE
1. Misiune
Misiunea Casei Corpului Didactic Gorj este de a asigura cadrul optim pentru
dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul
preuniversitar prin programe de formare şi perfecţionare la standarde calitative
ridicate, având la bază inovaţia, performanţa, promovarea valorilor europene,
echitatea de şanse pentru toţi beneficiarii şi deschiderea spre învăţarea pe tot
parcursul vieţii.
2. Viziunea Casei Corpului Didactic Gorj
Intr-o societate a cunoaşterii, noi vom veni în întâmpinarea nevoii de
formare şi perfecționare a beneficiarilor. Ca autentic ofertant de formare
continuă, vom promova, prin programele şi activităţile de formare continuă
propuse, prin exemplele de bună practică, prin profesionalism şi seriozitate,
dimensiunea axiologică şi politicile educaţionale specifice societăţii
contemporane.
3. Ţinte strategice
 Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare
continuă
 Dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate
 Eficientizarea activităţii prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi
financiare în concordanţă cu statutul şi rolul instituţiei
 Valorificarea competenţelor dobândite ale cadrelor didactice prin participarea la
programele de formare oferite de Casa Corpului Didactic Gorj
Direcţiile strategice de acţiune ale Casei Corpului Didactic Gorj urmăresc creşterea calităţii

procesului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare continuă, prin urmărirea
impactului formării continue şi prin dezvoltarea de proiecte şi parteneriate în scopul creşterii
competitivităţii resursei umane din învăţământul preuniversitar.
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4. Obiective generale ale activităţii CCD Gorj, în domeniul resurselor umane şi al perfecţionării/
formării continue a cadrelor didactice
Dezvoltarea resursei umane este punctul de pornire al tuturor politicilor şi măsurilor de
restructurare şi modernizare economico - socială în tranziţia spre un nou tip de societate. Drept
urmare, activităţile proiectate vor ţine cont de profesionalismul şi competenţa celor implicaţi,
dar şi de angajarea tuturor factorilor educaţionali şi sociali.
Proiectarea activităţii se bazează pe diagnoza mediului intern şi extern şi a nevoilor de
perfecţionare/ formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar gorjean şi are in
vedere:
 Strategia de dezvoltare a CCD, elaborată pe baza diagnozei mediului intern/extern şi a
nevoilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din judeţ
 Obiective generale ale activităţii CCD, corelate cu obiectivele ISJ în domeniul resurselor
umane şi al perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice
 Direcţiile prioritare de dezvoltare instituţională
In elaborarea ofertei manageriale, am ţinut cont de:


Direcţiile strategice ale M.E.C.S;



Strategia managerială a I.S.J Gorj;

 Planul de Dezvoltare Instituţională al C.C.D Gorj.
OBIECTIVELE GENERALE ALE CCD GORJ:
OG 1. Asigurarea calităţii formării continue prin diversificarea ofertei de formare adaptată
nevoilor reale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar
OS 1. Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar gorjean pentru anul şcolar 2015-2016;
OS 2. Elaborarea Ofertei de formare pentru anul şcolar 2015-2016;
OS 3. Promovarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2015-2016;
OS 4. Coordonarea înscrierilor la activităţile de formare/perfecţionare din anul şcolar
2015-2016;
OS 5. Implementarea activităţilor de formare în anul şcolar 2015-2016;
OG 2. Consolidarea rolului CCD Gorj ca centru de resurse educaţionale prin implementarea
proiectelor şi parteneriatelor educaţionale
OS 1. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale
OS 2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la programele derulate prin proiectele
strategice ale ISJ/CCD Gorj;
OS 3. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte C.C.D-uri din ţară pentru asigurarea
unui schimb de bune practici;
OS 4. Editarea de publicaţii şi de materiale didactice şi informative.
OG 3. Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar
OS 1. Coordonarea activităţii în filialele C.C.D Gorj;
OS 2. Eficientizarea activităţii specifice centrelor de documentare şi informare şi bibliotecilor
şcolare;
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OS 3. Coordonarea metodologică a activităţii responsabililor cu formarea continuă;
OS 4. Îmbunătăţirea bazei materiale a C.C.D Gorj;
OS 5. Dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor C.C.D Gorj în domeniile specifice
activităţii instituţiei;
OG 4. Monitorizarea şi evaluarea impactului activităţilor de formare continuă/perfecţionare
asupra calităţii actului educaţional
OS 1. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional;
OS 2. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue;
OS 3. Colectarea nevoilor de formare continuă pentru anul şcolar 2015-2016;
OG 5. Creşterea capacităţii instituţionale a C.C.D.- ului pentru îmbunătăţirea calităţii şi
diversificarea ofertei de formare, pornind de la aspecte locale specifice şi de la cerinţele
generate de priorităţile naţionale de dezvoltare a învăţământului
OS 1. Asigurarea unor activităţi de formare continuă diversificate, cu accent pe reforma
sistemului educaţional;
OS 2. Desfăşurarea unor activităţi care să faciliteze dezvoltarea competenţelor de
evaluare ale cadrelor didactice;
OS 3. Sprijinirea derulării activităţilor de formare/perfecţionare privind combaterea
absenteismului şi violenţei în şcoală, a prevenirii fenomenului de corupţie în sistemul
educaţional;
V. DIRECŢII PRIORITARE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
Direcţiile prioritare ale CCD Gorj sunt stabilite în concordanţă cu obiectivele generale. În
acest sens, se pot distinge trei mari direcţii:
D.P. 1.Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţilor de formare
continuă
OG 1. Creşterea calităţii formării continue prin diversificarea ofertei de formare adaptată
nevoilor reale ale personalului didactic din învăţământul preuniversitar gorjean;
OG 2. Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar;
OG 3. Creşterea capacităţii instituţionale a C.C.D-ului pentru îmbunătăţirea calităţii şi
diversificarea ofertei de formare, pornind de la cerinţele generate de priorităţile naţionale
de dezvoltare a învăţământului.
D.P. 2. Valorificarea programelor de formare derulate
OG 1. Monitorizarea şi evaluarea impactului activităţilor de formare
continuă/perfecţionare asupra calităţii actului educaţional
D.P. 3. Dezvoltarea instituţională prin proiecte şi parteneriate
OG 1. Asigurarea cadrului adecvat pentru dezvoltarea personală şi profesională a
personalului din învăţământul preuniversitar;
OG 2. Consolidarea rolului C.C.D Gorj prin implementarea proiectelor şi parteneriatelor
educaţionale.
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VI. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE
Perfecţionarea / formarea continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective
Specifice

Activităţi

Elaborarea ofertei de
programe de formare
continuă în concordanţă
cu nevoile identificate în
concordanţă cu nevoile
identificate

- elaborarea curriculumului
pentru programele de
formare propuse în oferta
educaţională

Valorificarea rezultatelor
inspecţiei şcolare.

- consultanţă acordată de
metodiştii CCD Gorj cadrelor
didactice cu vulnerabilităţi
profesionale, identificate în
cadrul inspecţiilor şcolare

Identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională a
personalului didactic şi
didactic auxiliar din
unităţile de învăţământ.

- conceperea, aplicarea, şi
interpretarea de chestionare
ca metode de cunoaştere a
opiniei publice
- aplicarea altor instrumente
de identificare a nevoilor de
dezvoltare profesională,
precum: discuţii, focus grup

Indicatori de eficienţă ai
activităţii

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri

- creşterea interesului
privind implicarea
activă, participativă în
programele de formare

- participarea efectiva
la programele de
formare continuă

- programe de formare
pentru cadrele
didactice si didactice
auxiliare

ISJ Gorj
Unităţi şcolare
din judeţul Gorj

- creşterea participării
la activităţile de
dezvoltare profesională
a cadrelor didactice
- creşterea calităţii
actului didactic
- aplicarea instrumentelor
de identificare a nevoilor
de dezvoltare profesională
pe eşantioane
reprezentative de
respondenţi
- respectarea
principalelor etape ale
unei cercetări de
marketing

- cadre didactice
consiliate şi integrate în
activităţi de
dezvoltare profesională
- creşterea calităţii actului
didactic
- instrumente de
identificare a nevoilor de
dezvoltare profesională
diversificate, accesibile,
utile, neformalizate
- nevoi de dezvoltare
profesională într-un mod
reprezentativ, capabile să
fundamenteze strategic
demersurile CCD Gorj

- consilierea a acel
puţin 70% din cadrele
didactice
nominalizate în
rapoartele de
inspecţie ale ISJ Gorj

ISJ Gorj
Unităţi şcolare
din judeţul Gorj

- instrumente de
cercetare în marketing
educaţional

Unităţile şcolare
din judeţul Gorj
ISJ Gorj
CJRAE Gorj
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Nr.
crt.

4.

5.

Obiective
Specifice

Cunoaşterea şi selectarea
ofertanţilor de formare
continuă pentru
grupurile ţintă
identificate

Asigurarea participării
grupurilor ţintă
identificate la
programele de formare
continuă.

Activităţi

- încheierea de parteneriate
strategice de colaborare
între CCD Gorj şi ofertanţi
locali, regionali, naţionali şi
internaţionali, acreditaţi, cu
expertiză recunoscută în
educaţia adulţilor şi
popularizarea ofertelor de
formare

- conceperea unui plan de
monitorizare şi evaluare a
participării efective a
grupurilor ţintă identificate
la activităţile de formare
continuă
- monitorizarea şi evaluarea
programelor de formare
- întocmirea fiselor si
rapoarte de monitorizare

CCD Gorj

Indicatori de eficienţă ai
activităţii

- creşterea calităţii şi
diversificarea ofertei de
formare continuă pentru
grupurile ţintă
identificate

- creşterea interesului
privind implicarea
activă, participativă în
programele de formare
continuă

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri

- parteneriate reale,
efective, concretizate în
activităţi cu impact
semnificativ în rândul
grupurilor ţintă

ISJ Gorj
Unităţi şcolare
- cel puţin 10
Consiliul
parteneriate strategice
Judeţean Gorj
de colaborare locale
ONG-uri locale
- cel puţin 3
cu expertiză în
parteneriate strategice
formare
de colaborare
Profesională
regionale/naţionale
Asociaţii
- cel puţin 1
parteneriat strategic de culturale
Institute de
colaborare
cercetare
internaţionale
Centre de
cultură

- participarea efectivă
la programele de
formare continuă
- reducerea
absenteismului.

- rezultatele şi
produsele finale ale
programelor de
formare
- plan de monitorizare
si evaluare a
participării
formabililor la
activităţile de formare
continuă
-raport de evaluare al
stagiului de formare

ISJ Gorj
Universităţi
Siveco
Romania S.A,
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Nr.
crt.

6.

7.

Obiective
Specifice

Activităţi

Coordonarea activităţilor
filialelor şi ale CDI-urilor.

- conceperea şi
implementarea unui plan de
monitorizare şi evaluare a
activităţilor filialelor CCD şi
ale CDI-urilor de la nivelul
judeţului Gorj

Organizarea,
monitorizarea şi
evaluarea activităţii de
formare.

- conceperea unui plan de
monitorizare si evaluare a
activităţilor de formare
continuă
- monitorizarea si evaluarea
activităţilor de formare
continuă
- întocmire de rapoarte de
finalizare a programelor

CCD Gorj

Indicatori de eficienţă ai
activităţii

- creşterea eficienţei şi a
interesului pentru
implicarea în activităţile
structurilor funcţionale
ale CCD Gorj, dezvoltate
la nivel local

- creşterea interesului
privind planificarea,
organizarea,
desfăşurarea,
monitorizarea şi
evaluarea programelor de
formare continuă.

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri

- dezvoltarea activităţilor
filialelor CCD Gorj şi ale
CDI- urilor

- plan de monitorizare
şi evaluare a
activităţilor filialelor
CCD şi ale CDI-urilor
de la nivelul judeţului
Gorj
- cel puţin câte 2
activităţi coordonate
de CCD Gorj la nivelul
filialelor CCD Gorj şi al
CDI-urilor

ISJ Gorj
Şcolile-filiale
ale CCD Gorj
Şcolile in care
funcţionează
CDI-uri

- programe/activităţi
de formare continuă
adaptate nevoilor
grupurilor ţintă.

- 1 plan de
monitorizare si
evaluare a activităţilor
de formare continuă

ISJ Gorj
Şcolile-filiale
ale CCD Gorj
Şcolile in care
funcţionează
CDI-uri
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INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective
specifice

Activităţi

Valorificarea şi
diversificarea
tuturor resurselor
necesare
îmbunătăţirii
activităţii de
documentare,
informare şi
consultanţă

- Dezvoltarea unor modalităţi
de informare a personalului
didactic, a unităţilor de
învăţământ şi a comunităţii cu
noutăţile din sfera
educaţională, prin toate
mijloacele (buletine
informative, prezentări la
reuniunile cu directorii, la
cercurile pedagogice, e-mail,
pagină WEB, materiale
multimedia-filme, CD-uri
inscripţionate);
- Elaborarea de tematici şi
bibliografii orientative pentru
activităţile metodico-ştiinţifice
din unităţile de învăţământ

Extinderea
reţelelor de
comunicare
formală şi
informală la nivel
interinstituţional

- Actualizarea site-ului CCD
- Actualizarea bazelor de date
cu resursa umană implicată în
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor instituţiei;

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

- Sporirea fondului de
carte

- Creşterea numărului
solicitanţilor şi
materialelor
educaţionale

- Creşterea numărului
de beneficiari şi
utilizatori
- Creşterea numărului
de programe de
formare şi dezvoltare
profesională

Rezultate aşteptate

- Satisfacerea cererilor
de informare –
documentare –
consultanţă
- Creşterea nivelului
de creativitate în
activitatea didactica
- Formarea şi
dezvoltarea unor
comportamente şi
atitudini
psihopedagogice şi
profesionale specifice

- Fluidizarea circuitului
informaţional intre
CCD si CDI-uri, privind
monitorizarea
activităţilor
desfăşurate

Indicatori de
rezultat

Propuneri şi iniţiative de
organizare şi derulare a unor
proiecte educaţionale
diversificate (implicarea în cât
mai multe activităţi educative)

Propuneri şi iniţiative de
organizare şi derulare a unor
proiecte educaţionale
diversificate (implicarea în cât
mai multe activităţi educative)

Parteneri

I.S.J.Gorj
Unităţi şcolare
Filiale CCD
CDI-uri

I.S.J. Gorj
Primăriile şi
Consiliile locale
Filiale CCD
CDI-uri
Unităţi şcolare
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Nr.
crt.

Obiective
specifice

Activităţi

CCD Gorj

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

Parteneri

- Dezvoltarea şi monitorizarea
activităţii filialelor şi centrelor
de documentare şi informare
- Stimularea activităţii a CDIurilor prin organizarea de
cercuri pedagogice
semestriale cu responsabilii
CDI
- popularizarea programului
cu publicul, al bibliotecii şi al
tuturor compartimentelor din
CCD Gorj

3.

Facilitarea
accesului la
informaţii şi
documentare
pentru toate
cadrele didactice şi
didactice auxiliare

- întocmirea planului de
activităţi al compartimentului
bibliotecă
- organizarea de expoziţii cu
cele mai recente publicaţii
achiziţionate de CCD Gorj
- organizarea de lansări de
carte în colaborare cu edituri
locale sau naţionale de
prestigiu

- adaptarea
programului cu
publicul la nevoile
grupului ţintă
- parteneriate cu
instituţii
reprezentative la nivel
naţional şi
internaţional

- program de lucru
cunoscut, flexibil
- planuri de activităţi
concrete, adaptate
nevoilor identificate
- parteneriate
interinstituţionale
active, care să
contribuie la creşterea
calităţii educaţiei de-a
lungul întregii vieţi

- program de lucru cu publicul
pentru compartimentele CCD,
popularizat prin toate
mijloacele de comunicare in
mediul şcolar
- 1 plan anual de activităţi al
compartimentului bibliotecă
- cel puţin 1 expoziţie cu cele
mai recente publicaţii
achiziţionate de CCD Gorj

ISJ Gorj
Biblioteca
Judeţeană
Unitati scolare din
judet
CDI-uri

- cel puţin 1 lansare de carte în
colaborare cu edituri locale
sau naţionale de prestigiu
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ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE ŞI CULTURALE
Nr.
crt.

1.

Obiective
specifice

Optimizarea
perfecţionării
curente realizată
prin activităţile
metodico –
ştiinţifice,
culturale

Activităţi
- Organizarea de activităţi metodico
– ştiinţifice care să ofere experienţe
şi modele educaţionale diversificate:
simpozioane naţionale,
internaţionale, interjudeţene,
seminarii,mese rotunde , întâlniri
tematice cu specialişti în domeniul
educaţional, cu scriitori;
- Marcarea unor manifestări
tematice din calendarul MECS

Indicatori de
eficienţă ai activităţii

Atragerea de finanţări
nerambursabile
pentru susţinerea
activităţilor
metodico-ştiinţifice

Rezultate
aşteptate

Sporirea calităţii
şi diversităţii
activităţilor
metodicoştiinţifice

Indicatori de rezultat

I.S.J. Gorj
Cel puţin o activitate
metodico-ştiinţifică realizată
cu finanţare obţinută din alte
surse de venit decât cele
proprii

- Participarea la activităţile metodice
din şcoli: cercuri pedagogice, comisii
metodice, consilii profesorale

2.

Extinderea
relaţiilor de
colaborare cu
celelalte CCD-uri
din ţară pentru
asigurarea unui
schimb de bune
practici care să

- Încheierea de protocoale de
colaborare cu CCD-uri din ţară
- Desfăşurarea de activităţi
comune ( implicarea în
implementarea de proiecte în
parteneriat)
- Desfăşurarea de activităţi de
schimb de experienţă şi bune

- protocoale de
colaborare şi
parteneriate
implicate în
implementarea de
proiecte comune

- protocoale de
colaborare
încheiate anual
- proiecte
implementate în
parteneriat
- schimb de
experienţă si

Parteneri

- cel puţin 3 protocoale de
colaborare încheiate cu CCDurile de la nivelul Regiunii SV
Oltenia
- un schimb de experienţă şi
exemple de bune practici cu
instituţii similare din sistem

Reprezentanţi ai
instituţiilor locale,
ai unităţilor
şcolare, ai
universităţilor,
institutelor de
cercetare.

ISJ Gorj
CCD-urile de la
nivelul Regiunii SV
Oltenia
MECS
Comunitatea locală
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Nr.
crt.

Obiective
specifice
favorizeze
dezvoltarea
întregului sistem
educaţional.

3.

Susţinerea
activităţilor de
dezvoltare
profesională prin
accesarea a
diferite surse de
finanţare

Activităţi

CCD Gorj

Indicatori de
eficienţă ai activităţii

practici (conferinţe, mese, rotunde,
dezbateri)

- Obţinerea de fonduri din diferite
surse de finanţare pentru susţinerea
activităţilor de dezvoltare
profesională (scriere şi depunere de
proiecte pe linii de finanţare active)

Rezultate
aşteptate

Indicatori de rezultat

Parteneri

exemple de bune
practici

- atragere de finanţări
nerambursabile
pentru susţinerea
activităţilor de
perfecţionare, prin
proiecte

- proiecte
aprobate

- cel puţin un proiect de grant
scris, depus şi aprobat pe o
linie de finanţare în cadrul
POSDRU

Consiliul Judeţean
Gorj
Consiliul Local TgJiu
ISJ Gorj

EDITAREA ŞI DIFUZAREA DE CARTE ŞI PUBLICAŢII
Nr.
crt.

Obiective specifice

1.

Întărirea relaţiilor
de colaborare cu
diferite edituri
pentru difuzarea
cât mai multor cărţi
şi materiale
informative.

Activităţi
- Organizarea de expoziţii cu
publicaţii recente
achiziţionate de CCD Gorj
- Organizarea de lansări de carte în
colaborare cu edituri locale sau
naţionale

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
- expoziţii vizitate
de un număr
semnificativ de
cadre didactice
- lansări de carte
organizate în
sistem colaborativ

Rezultate aşteptate

Evenimente riguros
organizate, cu impact
semnificativ asupra
grupurilor ţintă vizate

Indicatori de rezultat

- cel puţin o expoziţie cu cele
mai recente publicaţii
achiziţionate de CCD Gorj

Parteneri
Edituri
locale sau
naţionale
Biblioteca
Judeţeană
„Christian Tell”
ISJ Gorj
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Nr.
crt.

2.

Obiective specifice

Activităţi

Promovarea
elementelor vizibile
ale culturii
organizaţionale în
vederea exprimării
şi întăririi valorilor,
modelelor
educaţionale

- Elaborarea şi difuzarea publicaţiei
Buletinul de perfecţionare şi formare
continuă, care conţine activităţile de
perfecţionare şi formare continuă de
la nivelul judeţului, precum şi
noutăţi în domeniul educaţiei şi al
pregătirii în vederea obţinerii
gradelor didactice;
- Editarea revistelor CCD Gorj ”Motivaţii educaţionale”
- Editarea de broşuri, suporturi de
curs.

CCD Gorj

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Promovarea şi
încurajarea schimbului
de experienţă didactică
şi a ideilor novatoare
Valorificarea
potenţialului creativ în
domeniul educaţional

-cel puţin o lansare de carte
în colaborare cu edituri
locale sau naţionale
- articole de specialitate,
publicaţii interdisciplinare

Rezultate

Indicatori de

aşteptate

rezultat

Parteneri

Edituri locale şi
centrale
I.S.J. Gorj
Edituri locale şi
centrale

PARTENERIAT EXTERN
Nr.
crt.

1.

Obiective
specifice

Dezvoltarea
parteneriatului
interinstituţional şi
promovarea
imaginii proprii

Activităţi

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

- Elaborarea unei strategii de
dezvoltare a unor parteneriate reale,
viabile, interesate de implicare reală
în educaţie şi formare profesională încheierea de parteneriate/
protocoale de colaborare între
instituţii implicate/interesate de
educaţie la nivel judeţean, regional,
naţional şi internaţional

Implicarea
instituţiilor
interesate de
educaţie in
activităţi comune,
de interes major şi
cu impact
semnificativ

parteneriate
pro-active

- cel puţin câte un tip de
parteneriat încheiat
(judeţean, regional, naţional
şi internaţional)

Parteneri

ISJ Gorj
Şcolile-filiale ale
CCD Gorj
CDI-uri
MECŞ ANPCDEFP
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Nr.
crt.

Obiective
specifice

Activităţi

CCD Gorj

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

Rezultate

Indicatori de

aşteptate

rezultat

Parteneri

- Elaborarea strategiei instituţionale
de atragere a fondurilor europene
nerambursabile prin proiecte

2.

Implicarea reală în
educaţia şi
formarea
profesională a
personalului
interesat de
educaţie

- Constituirea echipelor şi
parteneriatelor pentru accesarea
fondurilor europene pentru educaţie
şi formare profesională continuă
- Depunerea de proiecte pentru
accesarea fondurilor europene
pentru educaţie şi formare
profesională continuă

ISJ Gorj

- atragere de
finanţări
nerambursabile
pentru susţinerea
activităţilor de
perfecţionare, prin
proiecte

proiecte aprobate

- cel puţin un proiect de
grant scris, depus şi aprobat

- implicarea în
vederea asigurării
documentării şi
informării cadrelor
didactice
participante la
programele de
perfecţionare şi
formare continuă
- implicarea în
scopul pregătirii
psihopedagogice şi
metodice a

- creşterea diversităţii
intereselor,
disponibilităţii de
învăţare şi a abilităţilor
formabililor

- înscrierea la cât mai multe
programe de formare
realizate în parteneriat cu
alte instituţii
- creşterea numărului de
proiecte eligibile

CCD-uri din ţara
Instituţii
autorizate în
educaţia adulţilor

- Implementarea proiectelor
aprobate.

3.

Valorificarea
oportunităţilor
oferite de furnizori
de programe
educaţionale

- Colaborarea cu alte CCD - uri şi
instituţii similare in educaţia
adulţilor
- Colaborare şi parteneriat cu Univ.
”Constantin Brâncuşi”, Biblioteca
Centrală Universitară „ Tudor
Arghezi „ şi cu Biblioteca Judeţeană
„Christian Tell”
- Colaborare cu DPPDP din cadrul
Universităţii „Constantin Brâncuşi”
Tg-Jiu
- Parteneriat cu CCD Alba, ISJ Alba,
CCD Sibiu, CCD Vâlcea, CCD Dolj, CCD

I.S.J.
Universităţi
SIVECO
C.J.R.A.E.
Biblioteci
CCD-uri
Unităţi şcolare
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Nr.
crt.

Obiective

CCD Gorj

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

Activităţi

specifice

Mehedinţi, CCD Caras-Severin, CCD
Olt, CCD Călăraşi, CCD Hunedoara.

Rezultate

Indicatori de

aşteptate

rezultat

Parteneri

personalului
didactic, prin
participarea
personalului CCD la
inspecţiile privind
obţinerea gradelor
didactice
- derularea unor
proiecte şi
programe culturale

MARKETING EDUCAŢIONAL, PUBLICITATE/DISEMINARE
Nr.
crt.

Obiective
specifice

1.

Promovarea imaginii
CCD Gorj în relaţiile cu
toţi partenerii,
comunitatea, massmedia.

2.

Aplicarea cu succes a
metodologiei
marketingului, având

Activităţi
- Elaborarea şi punerea în practică a strategiei de
marketing proprie instituţiei.
- Actualizarea permanentă a site-ului CCD publicarea în
mass-media a iniţiativelor şi rezultatelor obţinute
- Menţinerea legăturii cu toate categoriile de
beneficiari.
- Elaborarea de materiale de informare şi diseminare a
ofertei CCD Gorj şi a experienţelor de bună practică.
- Participarea întregii echipe a CCD Gorj la stagii de
formare ce vizează promovarea imaginii instituţiei.
- Identificarea nevoilor de formare prin structurarea
acestora pe categorii de beneficiari, utilizând
instrumente şi tehnici specifice (analiza chestionarelor,

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

Parteneri
implicaţi
ISJ Gorj
Şcolile-filiale
ale CCD Gorj
Şcolile in care
funcţionează
CDI-uri
Universitatea
din Craiova

- materiale de
informare
diverse, atractive
cu impact
semnificativ în
rândul publicului
interesat

optimizarea
marketingului
educaţional

- 1 strategie
de marketing
a CCD Gorj
- 1 site
instituţional
actualizat

Cuprinderea unui
număr cât mai

Realizarea unei
oferte de programe
diversificate în

Creşterea
numărului de
solicitanţi şi

I.S.J. GORJ
C.J.A.P.
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Nr.
crt.

Obiective
specifice
în vedere apariţia
concurenţei între
diferite filiere de
formare

CCD Gorj

Activităţi
analiza organizaţională, cunoaşterea grupurilor de
interese şi analiza complexă a comunităţii, analiza
SWOT).
- Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea
programelor de formare;
- Realizarea unei broşuri cu oferta de formare şi
difuzarea ei în şcoli

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
mare de şcoli în
analiza de nevoi
Cuprinderea unui
număr cât mai
mare de şcoli în
analiza de nevoi

Rezultate aşteptate
funcţie de analiza de
nevoi şi creşterea
calităţii educaţiei în
şcolile investigate
Creşterea numărului
de cursanţi şi
beneficiari

Indicatori de
rezultat
participări la
activităţile şi
programele
CCD

Parteneri
implicaţi
C.J.R.A.E.

Unităţi şcolare

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI
Obiective

Nr.
crt.

specifice

Activităţi

Indicatori de eficienţă
ai activităţii

Rezultate
aşteptate

Indicatori de

Parteneri
implicaţi

rezultat

MECŞ
- Studiu individual
Dezvoltarea competenţelor

1.

2.

profesionale în condiţiile vieţii
reale, pentru personalul CCD
Gorj.

Manifestarea unei conduite
profesioniste prin formarea de
atitudini, dezvoltarea de
competenţe, prin schimbări la

- cunoașterea cadrului legislativ
specific
- Asigurarea participării la
programe de formare continuă şi
perfecţionare în ţară şi în
străinătate

- Participarea directorului CCD şi a
personalului instituţiei în
programe specifice de formare
continuă şi educaţie permanentă;

- personal CCD cu
competenţe şi
expertiză în domenii
variate

- Profesionalizarea
carierei

Universitati

- cel puţin 70% din
- Personal informat personalul CCD Gorj
participant la
si format la
- promovarea
activităţi de
standarde
experienţei de
perfecţionare
nationale si
dezvoltare profesională
europene
la nivel judeţean
Optimizarea
rezultatelor şi a
relaţiilor
interumane

Furnizarea de
programe şi
activităţi de
calitate, credibile

Obţinerea de
diplome, certificate,
atestate, adeverinţe
de studiu, necesare

ISJ Gorj
Şcolile-filiale ale
CCD Gorj
Şcolile in care
funcţionează
CDI-uri

M.E.C.S.
I.S.J Gorj
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nivel atitudinal şi
comportamental

3.

VII.

CCD Gorj

- Selectarea formei de
perfecţionare corespunzător
exigenţelor proprii raportate la
exigenţele postului sau
specialităţii.

Asigurarea formării specifice şi
a consultanţei pentru
personalul financiar administrativ

- cunoasterea cadrului legislativ
specific

şi adaptate
nevoilor şi cererii

Creşterea abilităţilor şi
a nivelului de
pregătire profesională

Personal calificat

profesionalizării
carierei

- cel puţin un
program de formare
si perfectionare

M.E.C.S.,
I.S.J. Gorj
Universitati., etc

MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Modalităţi şi instrumente de monitorizare a activităţilor şi de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor
Activităţi planificate
Raportul de activitate
Semestrial
Raport de activitate anual

Evaluarea performanţelor
profesionale individuale

Termen
Ianuarie - 2016

August - 2016

Ianuarie Septembrie 2016

Indicatori de eficentă a activităţii
Respectarea termenelor stabilite şi
corecta
utilizare a resurselor
Respectarea termenelor stabilite şi
corecta
utilizare a resurselor

Aplicarea obiectivă a criteriilor de
evaluare

Rezultate asteptate

Indicatori de rezultat

Raport semestrul I

Realizarea activităţilor propuse

Raport anual

Îndeplinirea obiectivelor propuse

Calificative care să
reflecte în mod obiectiv
performanţele individuale
corelate cu gradul de
realizare a obiectivelor
instituţionale

Respectarea legislaţiei în vigoare
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Activităţi planificate

Termen

CCD Gorj

Indicatori de eficentă a activităţii

Rezultate asteptate

Evidenţa financiară a
programelor de formare
derulate conform
prevederilor legale în
vigoare

August -2016

Prelucrarea ritmică şi corectă a
datelor

Inventarierea anuală a
patrimoniului

Decembrie - 2015

Asigurarea integrităţii patrimoniului Listele de inventar, procese verbale la
instituţiei
finalizarea inventarierii

Decembrie - 2015

Stabilirea corectă a necesarului de
credite
bugetare

Proiectul de buget pentru
anul financiar 2016

Urmărirea derulării
contractelor şi
parteneriatelor încheiate

Şedinţe operative

August - 2016

Permanent

Evidenţa financiară la zi

Indicatori de rezultat

Corectitudinea datelor înscrise în
evidenţa financiară

Concordanţa între faptic şi scriptic.
Regularizarea diferenţelor.

Proiectul de buget documentul care stă la
baza stabilirii necesarului
de credite bugetare

Buna gestionare a fondurilor
bugetate
alocate

Respectarea clauzelor înscrise în
contracte şi acordurile de
parteneriat

Buna funcţionare a instituţiei

îndeplinirea în timp util a
angajamentelor asumate prin
contracte şi acordurile de
parteneriat

Raportări punctuale pe sarcinile de
lucru

îndeplinirea obiectivelor
din planul managerial/
operaţional

încadrarea în termenele stabilite
Disponibilitatea asumării de noi
Sarcini
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Activităţi planificate

Actualizarea bazelor de
date

Termen

Permanent

CCD Gorj

Indicatori de eficentă a activităţii

Rezultate asteptate

1. Baza de date înscrieri la programe de
formare
2. Baza de date programe şi activităţi de
formare continuă
3. Baze de date cu absolvenţi programe
acreditate/ atestate de
formare continuă
4. Baze de date cu directorii unităţilor de
Completarea datelor conform
învăţământ
machetei
5. Baza de date formatori/ colaboratori
specifice pentru fiecare bază de date 6. Baze de date cu grupurile ţintă (RDP,
bibliotecari, responsabili
CDI)
7. Baza de date a publicaţiilor editate la CCD
Gorj
8. Baza de date autori Gorjeni, cadre didactice
9. Baza de date cu metodiştii asociaţi ISJ Gorj
10. Baza de date cu informaticienii/ analistii programatori din judeţ

Indicatori de rezultat

Funcţionalitatea informaţiilor
pentru
realizarea rapoartelor de
activitate, a rapoartelor
intermediare, a
rapoartelor financiare, a
statisticilor necesare pentru luarea
unor decizii la nivel instituţional
etc.
informarea rapidă şi eficientă a
angajaţilor prin accesul la bazele
de
date stocate pe serverul instituţiei.
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CCD Gorj

4.2. Graficul raportărilor (pe semestre ale anului bugetar)
Tipul de raport
Raportul semestrial de activitate
al CCD Gorj
Raportul anual de activitate al
CCD Gorj
Raportul serviciilor şi
compartimentelor
Raportul de activitate anual
(individual)
Raportările pe activităţi

Raportul financiar privind
activităţile de perfecţionare/
formare continuă

Termen

Responsabilitate

Semestrul 1 / ianuarie 2016

Director

August 2016

Director

Conform graficului

Director - profesori
metodişti CCD

Iulie-august 2016

Individual

Permanent - la finalul oricărei activităţi Individual
planificate (simpozion, conferinţă,
colocviu etc, întâlniri cu responsabilii
cu formarea continuă, inspecţii
tematice în echipa ISJ Gorj)
Semestrul I, semestrul II

Administrator
financiar

Măsuri de corecţie/ ameliorare a activităţii
Măsurile de ameliorare a activităţii Casei Corpului Didactic Gorj pot viza:
 îmbunătăţirea şi diversificarea modalităţilor şi instrumentelor de realizare a
analizelor de nevoi de formare a personalului didactic şi auxiliar
 studiu de analiză a datelor colectate prin chestionarele de analiză de nevoi în
vederea identificării priorităţilor de formare continuă pentru anul şcolar următor.
 elaborarea unei strategii mai complexe de monitorizare a impactului programelor
de formare la nivelul activităţilor instructiv-educative în şcoală
 acreditarea şi autorizarea de noi programe de formare continuă;
 dezvoltarea bazei de date cu formatori judeţeni pe diverse arii tematice
 stabilirea de noi parteneriate (locale şi naţionale) capabile să conducă la activităţi
structurate pe eficienţă şi diversitate;
 creşterea numărului de programe de formare derulate în mediul rural;
 analizarea şi distribuirea sarcinilor la nivelul instituţiei în condiţiile numărului redus
de personal
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CCD Gorj

 îmbunătăţirea bazei materiale prin achiziţia de echipamente, în special laptopuri,
computere şi videoproiectoare
În acest scop, sunt planificate următoarele activităţi:

Activităţi

Termen

îmbunătăţirea continuă a
Permanent
instrumentelor şi tehnicilor de stabilire
a nevoii de formare
Participarea profesorilor metodişti,
împreună cu inspectorii de
specialitate, la inspecţiile generale
din unităţile de învăţământ
Creşterea numărului de programe
acreditate derulate în calitate de
furnizor de formare
Valorizarea rezultatelor pozitive
obţinute în activitatea CCD Gorj.

Permanent

îmbunătăţirea bazei materiale a CCD
Gorj

Permanent

Indicatori de rezultat
Realizarea, împreună cu responsabilii cu
dezvoltarea profesională din unităţile de
învăţământ, a unor chestionare specifice
pentru: cadrele didactice, personalul de
conducere
didactic-auxiliar.
In echipele şidepersonalul
inspecţii generale
să fie cooptat
câte un profesor metodist.

Permanent

3 programe noi acreditate

Permanent

Iniţierea de activităţi pentru diseminarea şi
popularizarea exemplelor de bună practică din
activitatea serviciilor şi compartimentelor CCD
Gorj.
Realizarea de venituri extrabugetare şi
achiziţionarea de noi echipamente
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CCD Gorj

VIII.

PLANUL OPERATIONAL

A. Perfecţionarea/formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar (programe acreditate de CNFP şi programe avizate de
MECŞ)
Nr.
crt.

Activităţi

Termen

1.

- consultanţă acordată de metodiştii CCD
Gorj cadrelor didactice cu vulnerabilităţi
- permanent
profesionale, identificate în cadrul
inspecţiilor şcolare

2.

- conceperea, aplicarea, şi interpretarea
de instrumente privind identificarea
- semestrial
nevoilor de dezvoltare

4.

- Popularizarea ofertelor de formare ale
ofertanţilor locali, regionali, naţionali şi
internaţionali, acreditaţi, cu expertiză
recunoscută în educaţia adulţilor

5.

- conceperea unui plan de monitorizare
şi evaluare a activitatii de formare
continua

permanent

Rezultate aşteptate

- cadre didactice consiliate
şi integrate în activităţi de
dezvoltare profesională
- nevoi de dezvoltare
profesională
identificate pentru cadrele
didactice din judetul Gorj
- oferta de formare
diversificata, adaptata
nevoilor de formare

Indicatori de rezultat
- consilierea a acel puţin 70%
din cadrele didactice
nominalizate în rapoartele de
inspecţie ale ISJ Gorj
- organizarea de cercuri
- instrumente de identificare a
nevoilor de
formare/perfectionare aplicate
cercetare în marketing
educaţional
- oferte de cursuri transmise de
alte institutii de formare si
postate pe site-ul CCD Gorj

Responsabili

Profesori
metodişti

Profesori
metodisti
Profesori
metodisti
Informatician

-anual, până la
sfârşitul
semestrului I

-programe/activitati de
formare continua de
calitate adaptate nevoilor
grupurilor tinta

- plan de monitorizare si
evaluare a participării
formabililor la activităţile de
formare continuă
-fisa de monitorizare a
programelor de formare
continua

Profesori
metodisti
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Nr.
crt.

6.

7.

8.

9.

Activităţi

CCD Gorj

Termen

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

- intocmirea rapoartelor de finalizare a
cursurilor

- maximum 2
saptamani de la
finalizarea
programului de
formare

- programe/activitati de
formare continua de
calitate.

- raport de finalizarea
programelor de formare
inregistrate in registrul de
evidenta al programelor de
formare

-elaborarea de materiale didactice,
resurse educationale adecvate

- permanent pe
parcursul anului
scolar

- materiale didactice
adecvate si adaptate noului
curriculum

- suporturi de curs pentru
programele de formare

- dezvoltarea activitatii
filialelor CCD

- plan de monitorizare si
evaluare a activitatii filialeor

- programe/activitati de
formare continua de
calitate adaptate nevoilor
de grupurilor tinta

Cursuri avizate si acreditate
organizate de CCD Gorj

- conceperea şi implementarea unui
plan de monitorizare şi evaluare a
- anual sau la
activităţilor filialelor CCD şi ale CDI-urilor termenul stabilit.
de la nivelul judeţului Gorj

- organizarea cursurilor/ programelor de
formare continua

- permanent in
functie de
inscrierile
electronice la curs

Responsabili

Profesorii
metodisti
Formatori

Profesorii
metodisti
Formatori

Profesorii
metodisti

Profesori
metodisti
Formatori
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CCD Gorj

B. INFORMARE, DOCUMENTARE, CONSULTANŢĂ
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Activităţi

Termen

- activitati de acordare a consultatiei in
toate domeniile specifice ala CCD Gorj

- permanent
conform
programului de
lucru aprobat de
directorul CCD Gorj

- permament

Actualizarea site-ului CCD
Actualizarea bazelor de date cu resursa
umană implicată în organizarea şi
desfăşurarea activităţilor instituţiei
- popularizarea programului cu publicul,
al bibliotecii şi al tuturor
compartimentelor din CCD Gorj

Dezvoltarea unor modalităţi de
informare a personalului didactic, a
unităţilor de învăţământ şi a comunităţii
cu noutăţile din sfera educaţională, prin
toate mijloacele
Organizarea de activitati de dezvoltare
profesionala cu alte institutii

- anual,
- semestrial

Periodic

Periodic

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Responsabili

- consultanta eficienta

Programe de lucru pentru
oferirea de consultanta

Profesori metodisti
Director
Bibiliotecar

- sistem informational
transparent , accesibil,

- Creşterea numărului de
beneficiari şi utilizatori

- program de lucru cunoscut,
flexibil
- adaptarea programului cu
publicul la nevoile grupului
ţintă

-program de lucru cu
publicul al
compartimentelor CCD al
bibliotecii,

- Satisfacerea cererilor de
informare – documentare –
consultanţă
- Activitati eficiente
desfasurate in cadrul unor
parteneriate active, reale
viabile

Profesori metodisti
Informatician
Bibliotecar
Profesori metodisti
Informatician
Bibliotecar

Creşterea numărului
Bibliotecar
solicitanţilor de informaţii şi
materiale educaţionale
- activitati derulate in
cadrul parteneriatelor
incheiate

Director Profesori
metodisti
Bibliotecar
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C. ACTIVITĂŢI METODICE, ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE
Nr.
crt.

Activităţi

Termen

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Responsabili

1.

-elaborarea strategiei de promovare,
monitorizare si evaluare a activităţilor /
programe metodico – ştiinţifice si
Semestrial
culturale care să ofere experienţe şi
modele educaţionale diversificate

Sporirea calităţii şi
diversităţii activităţilor
metodico-ştiinţifice

Plan de monitorizare a
activitatilor de perfectionare
derulate

2.

- elaborarea regulamentului de
oganizare si desfasurare a activitatilor
de perfectionare la nivel judetean

- regulament clar conceput,
cunoscut si respectat

- 1 regulament de organizare si
defasurare a activitatilor de
perfectionare la nivel judetean

Profesor
metodist

3.

- Obţinerea de fonduri din diferite surse
de finanţare pentru susţinerea
activităţilor de dezvoltare profesională

Demersuri pentru atrageri
de fonduri extrabugetare

atragere de finaţări
nerambursabile pentru
susţinerea activităţilor de
perfecţionare, prin proiecte

Profesori
metodisti

4.

Intocmirea calendarului judetean al
activitatilor de perfectionare pentru
anul scolar curent

Septembrie

Calendar judetean al
activitailor de perfectionare
pentru adulti

Calendar judetean al activitailor
de perfectionare pentru adulti
promovat pe site-ul institutiei

Profesori
metodisti

5.

Monitorizarea si evaluarea activitatilor
de perfectionare la nivel judetean
incluse in calendarul pentru anul scolar
curent

La cel mult 2
saptamani de la
finalizare.

Activitati desfasurate,
monitorizate si evaluate

Rapoarte de monitorizare si
evaluare a activitatilor
repartizate din calendarul
judetean al activitatilor de
perfectionare

Profesori
imetodisti

-septembrie

- periodic pe
parcursul anului

Profesori
metodisti
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Nr.
crt.

6.

CCD Gorj

Activităţi

Incheierea de protocoale de colaborare
cu unitati scolare si alte institutii

Termen

Semestrul I

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Responsabili

Extinderea relatiilor de
colaborare pentru
asigurarea unui schimb de
bune practici care sa
favorizeze dezvoltatrea
institutionala

Protocoale de colaborare
incheite

Director
Profesori
imetodisti

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Responsabili

- Valorificarea potenţialului
creativ în domeniul
educaţional

Articole de specialitate,
publicaţii interdisciplinare

Profesori
imetodisti

2 reviste editate

Bibliotecar

Documente de promovare

Bibilotecar

D. EDITAREA ŞI DIFUZAREA DE CARTE ŞI PUBLICAŢII
Nr.
crt.

1.

Activităţi

Termen

- consilierea cadrelor didactice care
doresc sa publice articole in revistele
CCD Gorj

noiembrie
februarie

- ”Motivaţii Educaţionale”

2.

3.

Organizarea de expoziţii cu publicaţii
recente achiziţionate de CCD Gorj

Organizarea de lansări de carte în
colaborare cu edituri
locale sau naţionale de prestigiu

Semestrul II

Expozitii vizitate de cadre
didactice si reprezentanti ai
comunitatii
-

Semestrul II

lansări de carte
organizate în sistem
colaborativ

lansare de carte în colaborare cu
edituri locale sau naţionale de
prestigiu

Bibilotecar
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E. PARTENERIAT EXTERN
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Activităţi
- Elaborarea unei strategii de
dezvoltare de parteneriate
interinstitutionale

Termen

Permanent

Încheierea de parteneriate/ protocoale
de colaborare între instituţii
implicate/interesate de educaţie la
Semestrul I
nivel judeţean, regional, naţional şi
internaţional
- Elaborarea strategiei instituţionale de
atragere a fondurilor europene
Permanent
nerambursabile prin proiecte
- scrierea de proiecte pentru
accesarea fondurilor europene pentru
educaţie şi formare profesională
continuă
Implementare proiectelor cu finantare
european destinate cadrelor
didactoice din invatamântul
preuniversitar
- Colaborarea cu alte CCD - uri şi
instituţii similare in educatia adultilor

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

- parteneriate reale, viabile,
interesate de implicare
reală în educaţie şi formare
profesională

- cel puţin câte un tip de
parteneriat încheiat
(judeţean, regional, naţional
şi internaţional)
Parteneriate de colaborare
pentru derulare cursurilor de
formare/activitatilor de
perfectionare cursurilor de
formare

parteneriate reale, viabile,
interesate de implicare
reală în educaţie şi formare
profesională

Responsabili

Director
Profesori metodisti

Director
Profesori metodisti

- atragere de finaţări
nerambursabile pentru
susţinerea activităţilor de
perfecţionare, prin proiecte

- strategie institutinala de
Director CCD
atragere de fonduri europene

Permanent

Atragerea de fonduri

- cel putin un proiect scris

Permanent

Cadre didactice formate
prin programe complexe,
inovative

Permanent

Creşterea disponibilităţii de
învăţare şi a abilităţilor
formabililor

Director
Profesori metodisti
Expertii pe termen
lung din cadrul
proiectelor

Înscrierea la cât mai multe
programe de formare
realizate în parteneriat cu
alte instituţii

Profesori metodisti
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F. MARKETING EDUCAŢIONAL, PUBLICITATE/DISEMINARE

Nr.
crt.

Activităţi

Termen

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Responsabili

optimizarea
marketingului
educaţional

Elaborarea şi punerea în
practică a strategiei de
marketing proprie instituţiei.

Director CCD
Gorj

Permanent

Diseminarea
informatiei

Mailu-ri, corepondenta,
contacte telefonice

Personalul CCD
Gorj

Elaborarea de materiale de informare şi
diseminare a ofertei CCD Gorj şi a experienţelor
de bună practică

Permanent

Diseminarea
informatiei

Prezentari electronice

Profesori
metodisti

4.

- Actualizarea permanentă a site-ului CCD
publicarea în mass-media a iniţiativelor şi
rezultatelor obţinute

Permanent

Diseminarea
informatiei

site instituţional actualizat

Informatician

5.

Identificarea nevoilor de formare prin
structurarea acestora pe categorii de beneficiari
şi aspecte ale procesului de învăţământ,
utilizând instrumente şi tehnici specifice

Semestrul I

optimizarea
marketingului
educaţional

Instrumente de marketing

Profesori
metodisti

6.

Elaborarea de materiale informative de
promovarea cursurilor/ programelor de formare Semestrul I
continua / activitati de perfectionare

optimizarea
marketingului
educaţional

broşuri cu oferta de formare şi
difuzarea ei în şcoli

- Activitate de diseminare a bunelor practici
acumulate la nivelul CCD Gorj

Permanent

2.

- Menţinerea legăturii cu toate categoriile de
beneficiari.

3.

1.

Informatician

Informatician

Profesori
metodisti
Informatician
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G. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI
Nr.
crt.

Activităţi

1

- Participarea personalului instituţiei
la programe specifice de formare
continuă şi educaţie permanentă;

2

3

Cunoasterea cadrului legislativ specific

Cunoasterea cadrului legislativ specific

Termen

Rezultate aşteptate

Indicatori de rezultat

Permanent

Personal informat si
format la standarde
nationale si europene

Obţinerea de diplome,
certificate, atestate,
adeverinţe de studiu,
necesare profesionalizării
carierei

Permanent

Permanent

- Profesionalizarea
carierei

Personal calificat

Responsabili

Director
Profesori metodisti
Bibliotecar
Administrator financiar
Informatician
Director
- cel puţin 70% din personalul Profesori metodisti
CCD Gorj participant la
Bibliotecar
activităţi de perfecţionare
Administrator financiar
Informatician
- cel puţin un program de
formare si perfectionare

M.E.C.S.,
I.S.J. Gorj
Universitati., etc
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