Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt

PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE
DOMENIUL I: PERFECŢIONARE/FORMARE CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
Obiective specifice

Activităţi planificate

Indicatori de
eficienţă ai activităţii

1.Identificarea nevoilor
de formare a
personalului din
învăţământul
preuniversitar pentru
anul 2017-2018 şi
proiectarea activităţii
de formare şi
perfecţionare a
întregului personal din
învăţământul
preuniversitar

1.Analiza şi interpretarea rapoartelor
responsabililor cu perfecţionarea din
unităţile şcolare judeţene
1.2. studierea chestionarelor proprii;
1.3. interpretarea datelor;
1.4. studierea recomandărilor MEN şi
IŞJ;
1.5. corelarea ofertei de formare cu
politica educaţională a MEN şi IŞJ;
1.6. studierea propunerilor personalului
C.C.D. Olt;
1.7. realizarea ofertei de formare;
1.8. studierea ofertelor instituţiilor de
învăţământ superior;
1.9. întocmirea documentaţiilor necesare;
1.10. obţinerea acreditărilor;
1.11. monitorizarea
şi evaluarea
activităţii de proiectare;
1.12. organizarea, coordonarea activităţii
de formare continuă pentru bibliotecarii

1.1. Aplicarea
instrumentelor
de
identificare a nevoilor
de
dezvoltare
profesională
pentru
toate categoriile de
personal
didactic;corelarea
ofertei de formare cu
nevoile identificate şi
cu
politicile
educaţionale;
1.2. cuprinderea unui
număr cât mai mare
de
persoane
la
cursurile CCD.

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultat

-instrumente
de
identificare a nevoilor de
dezvoltare
profesională
pentru toate categoriile de
personal didactic;
- nevoile fundamentale de
dezvoltare profesională oferta de formare să
corespundă asigurării unui
învăţământ de calitate cu
adresabilitate unui număr
cât mai mare de cadre
didactice;
- participarea la cursuri
conform planificării.

1.1. Un set de
nevoi
de
dezvoltare
profesională
oferta de formare;
1.2. contracte de
colaborare cu alte
instituţii interesate
de
educaţia
adulţilor;
1.3.
rapoarte,
statistici, analize.
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Modalităţi de
corecţie /
monitorizare/
evaluare
Evaluare permanentă
în CP, CA – CCD
Plan managerial/
rapoarte de curs/
chestionare
de
evaluare/ raport de
activitate

Parteneri
IŞJ Olt,
MEN
Unităţile şcolare
din judeţul Olt
CCD SIBIU
CCD
HUNEDOARA
CCD GORJ
CCD DOLJ
CCD VÎLCEA
CCD
BUCUREŞTI
CCD
CONSTANŢA
CCD SUCEAVA
Institutul de
Ştiinte ale
Educaţiei
Bucureşti
Asociaţia EduLife

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
din unităţile şcolare

2.Desfăşurarea
activităţilor de formare
şi perfecţionare

2.1. promovarea activităţilor de formare
şi
perfecţionare,
identificarea
beneficiarilor şi repartizarea lor pe grupe;
2.2. contactarea formatorilor
2.3. stabilirea conţinuturilor, a suportului
de curs, a numărului de ore, a
modalităţilor de evaluare;
2.4. stabilirea perioadei;
2.5. desfăşurarea propriu - zisă
a
cursului;
2.6. întocmirea documentelor necesare;
2.7.
monitorizarea
cu
măsuri
ameliorative;
2.8. evaluarea cursului;
2.9. plata formatorilor;
2.10. eliberarea adeverinţelor.

2.1.îmbunătăţirea
colaborării
CCDformatori-formabili;
2.2.
creşterea
gradului
de
aplicabilitate practică
a
informaţiilor
dobândite
de
formabili;
2.3.
creşterea
raportului
ore/om
formare şi credite

2.1. organizarea de cursuri
cu
conţinuturi
adaptate
ultimelor cerinţe;
2.3. creşterea calităţii
actului educaţional;
2.4. îmbunătăţirea relaţiilor
în procesul instructiveducativ;

3. Acreditarea de
cursuri

3.1. întocmirea documentaţiei;
3.2. depunerea documentaţiei la Direcţia
Generală Învățământ Preuniversitar;
3.3. promovarea cursului în vederea
derulării.

3.1.întocmirea
documentaţiilor
conform legislaţiei în
vigoare

3.1.
acceptarea
documentaţiei de către
Direcţia
Generală
Învățământ Preuniversitar

2.1. cursuri de
formare ;
2.2. cursuri de
perfecţionare;
2.3. suporturi de
curs ;
2.4. număr de
cursanţi
–min.
20/grupă;
2.5. dosare pentru
fiecare curs;
2.6. rapoarte de
monitorizare,
evaluare pentru
fiecare curs;
2.7.
creşterea
indicatorului
număr
ore/om
formare şi credite
3.1. acreditarea a
minim 3 cursuri;
3.2.
creşterea
numărului
de
cadre
didactice
participante
la
cursuri acreditate
de
Direcţia
Generală
Învățământ
Preuniversitar

Actualizarea/
completarea bazei de
dacte privind
formabilii și
formatorii
Oferta de programe
de formare/
chestionare de
evaluare, de impact,
de satisfacție
Raport de activitate
Focus grupuri

Oferta de programe
de formare
Chestionare/ Focus
grupuri
Raport de activitate

Asociaţia
Alte instituţii de
învăţământ
superior
Institutul de
Ştiinte ale
Educaţiei
Bucureşti
Inspectoratul
Şcolar JudeţeanOlt
Direcţia Generală
Învățământ
Preuniversitar
MEN
Universitatea din
Craiova
Universitatea din
Piteşti
Alte instituţii

Direcţia Generală
Învățământ
Preuniversitar

DOMENIUL II: INFORMARE, DOCUMENTARE ŞI CONSULTANŢĂ
Obiective specifice

Activităţi planificate

Indicatori de

Rezultate aşteptate
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Indicatori de

Modalităţi de

Parteneri

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
eficienţă ai activităţii

1. Acordarea de
consultanţă, de
informare şi
documentare
metodologică a cadrelor
didactice privind
proiectele educaţionale,
lucrările metodicoştiinţifice, auxiliarele
didactice, realizarea de
expoziţii, organizarea
de simpozioane,
publicarea de articole

2. Asigurarea accesului
la informare şi
documentare în CDI

1.1. stabilirea normelor de elaborare a
lucrărilor depuse la C.C.D.;
1.2. monitorizarea întocmirii
documentelor;
1.3. îndrumarea metodologică în vederea
întocmirii documentelor;
1.4. înregistrarea documentelor la C.C.D.;
1.5. realizarea serviciilor de asistenţă
pentru cadrele didactice;
1.6. modernizarea CDI-ului;
1.7. procurarea periodică a publicaţiilor;
1.8. asigurarea accesului la informaţie prin
INTERNET;
1.9. promovarea ultimelor apariţii de carte
didactică;
1.10. actualizarea spaţiului de afişare a
materialelor informative;
1.11. întocmire de dosare tematice şi liste
bibliografice la cerere;
1.12. organizare de simpozioane, expoziţii;
1.13. acordarea asistenţei metodologice de
specialitate pentru bibliotecarii din şcoli;
1.14. acordarea asistenţei metodologice
pentru personalul din CDI
2.1. realizarea în condiţii optime a
serviciilor de consultanţă şi asistenţă psiho
– pedagogică şi metodică;
2.2. acordarea de consultanţă în vederea
înfiinţării şi implementării de CDI-uri în
unităţi şcolare;
2.3. organizarea cursurilor cu specific CDI;
2.4. realizarea parteneriatelor educaţionale
cu CDI-urile din judeţ;
2.5. monitorizarea derulării activităţilor în
CDI;

rezultate

1.1. creşterea
numărului şi a
calităţii activităţilor
din domeniul
informării,
documentării şi al
consultanţei

1.1. creşterea numărului de
materiale
didactice
auxiliare;
1.2. creşterea numărului de
volume achiziţionate;
1.3. creşterea numărului de
cadre didactice ce solicită
consultanţă;
1.4. creşterea numărului de
colaborări
în
vederea
organizării simpozioanelor
judeţene,
naţionale,
expoziţiilor tematice

1.1. număr de
materiale
didactice
auxiliare;
1.2.
număr de
volume
achiziţionate;
1.3. număr de
cadre
didactice
care
solicită
consultanţă;
1.4. număr de
simpozioane;
1.5. număr de
expoziţii;
1.6. număr de
articole publicate

2.1.sensibilizarea
comunităţii locale
pentru înfiinţarea şi
dotarea CDI-urilor;
2.2. desfăşurare de
activităţi cât mai
atractive în CDI.

2.1. creşterea numărului de
CDI-uri funcţionale;
2.2. creşterea numărului de
activităţi în CDI

2.1. achiziţii noi;
2.2. activităţi în
CDI- 2/semestru;
2.3. informări ale
cadrelor didactice
cu privire la
noutăţile
editoriale;
2.4. cursuri cu
specific CDI;
2.5. bancă de date
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corecţie /
monitorizare/
evaluare
Analize ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate

Analize ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate
Proiect de buget

Edituri
Unităţi de
învăţământ
Unităţi de
cultură.

Unităţi de
învăţământ
Inspectoratul
Şcolar JudeţeanOlt
MEN
Comunităţi
locale

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt

3. Transformarea siteului C.C.D. într-un
mijloc eficient de
comunicare

2.6. construirea unei bănci de date
cuprinzând legislaţia şcolară;
2.7. realizarea de activităţi pentru educaţia
adulţilor.
3.1. actualizarea site-ului CCD Olt;
3.2. folosirea site-ului CCD pentru
îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile
partenere şi cu alţi factori interesaţi.

cu legislaţia
şcolară

3.1. calitatea site-ului

3.1. vizitarea site-ului;
3.2. eficientizarea
comunicării
interinstituţionale şi cu alţi
factori interesaţi.

3.1 minim 2
actualizări

Analize ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de actictvitate
Actualizarea site-ului
CCD Olt

Instituţiile
partenere
Beneficiari ai
serviciilor oferite
de CCD Olt

DOMENIUL III: ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE, METODICE, CULTURALE
Obiective specifice
1. Organizarea
activităţilor ştiinţifice,
metodice, culturale

Activităţi planificate
1.1. organizarea de sesiuni de referate şi
comunicări, simpozioane:
- simpozion naţional” Strategii moderne,
calitate, perfecţionare, formare continuă”
ed. a VII-a;
- 1.2. organizarea de activităţi culturale în
parteneriat cu şcolile;
1.3. evaluarea activităţilor;
1.4. organizarea „Festivalului şanselor tale”
;
1.5. organizarea de activităţi cu ocazia Zilei
Internaţionale a Educaţiei;
1.6. organizarea de expoziţii, festivaluri,
spectacole, prezentări de carte şcolară;
1.7. organizarea şi susţinerea unui club de
excelenţă al cadrelor didactice;
1.8. organizarea Cercului pedagogic al
laboranţilor şcolari;
1.9. organizarea Cercului pedagogic al
secretarilor şcolari;
1.10. organizarea cercului pedagogic al
bibliotecarilor şcolari;
1.11. organizarea cercului pedagogic al
personalului din CDI

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
1.1. antrenarea unui
număr cât mai mare
de cadre didactice;
1.2. realizarea
activităţilor cu
caracter ştiinţific şi
metodic inovativ

Rezultate aşteptate
1.1. cooptarea şi
implicarea mai multor
cadre didactice în
activităţi extraşcolare;
1.2. realizarea
activităţilor metodice şi
ştiinţifice în vederea
creşterii calităţii educaţiei;
1.3. formarea şi
dezvoltarea unor
competenţe generale din
perspectivă europeană;
1.4. valorificarea
experienţei cadrelor
didactice
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Indicatori de
rezultate
1.1. sesiuni de
referate şi
comunicări
interjudeţene şi
naţionale;
1.2. dezbateri,
seminarii, mese
rotunde;
1.3. cercuri
pedagogice;
1.4. activităţi
culturale în
parteneriat;
1.5. rapoarte de
evaluare a
activităţilor;
1.6. portofolii
ale activităţilor

Modalităţi de corecţie
/ monitorizare/
evaluare
Analize ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de actictvitate
Chestionare de
impact/ satisfacție
Feed-back
Focus grupuri

Parteneri
IŞJ-Olt
Unităţi şcolare
CCD –uri
alte instituţii
ONG-uri
Universități

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
DOMENIUL IV: EDITARE ŞI DIFUZARE DE CARTE ŞI PUBLICAŢII
Obiective specifice
1. Editare şi difuzare de
carte şi publicaţii

Activităţi planificate
1.1. editarea de carte metodică la
solicitarea cadrelor didactice;
1.2. editare de materiale pentru activităţile
desfăşurate de CCD, şcoli, persoane fizice diplome, calendare, pliante;
1.3. editarea revistei proprii a CCD
„Proeducaţia”;
1.4. realizarea schimbului de publicaţii cu
alte instituţii;
1.5. colaborare cu Biblioteca Naţională a
României;
1.6. publicarea în volum a lucrărilor
prezentate la simpozioanele organizate în
judeţ
1.7. editarea Ghidului Responsabilului cu
formarea continuă
1.8. Colaborarea cu edituri

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
1.1. creşterea
calităţii materialelor
editate şi publicate

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultate

1.1. creşterea numărului de
publicaţii;
1.2.
creşterea
numărului de colaborări
pentru obţinerea
veniturilor extrabugetare;
1.3. creşterea calităţii
serviciilor
oferite.

1.1. publicaţii ale
cadrelor didactice;
1.2. număr de
volume
difuzate în
unităţile şcolare;
1.3. pliante;
1.4.diplome;
1.5. ISBN, ISSN;
1.6. asistenţă şi
sprijin
pentru editare de
carte şi publicaţii
1.7 Ghid RFC
1.8 Publicaţii
diverse

Modalităţi de corecţie
/ monitorizare/
evaluare
Analize ameliorative/
rapoarte periodice

Parteneri
IŞJ Olt
CCD–uri
edituri
unităţi şcolare

DOMENIUL V: PARTENERIAT EXTERN
Obiective specifice

Activităţi planificate

1.Realizarea de
parteneriate externenaţionale şi internaţionale

1.1.
încheierea de protocoale de
colaborare cu alte instituţii în vederea
realizării de cursuri, activităţi ştiinţifice,
metodice, culturale – şcoli, universităţi,
asociaţii, ONG-uri, fundaţii, parteneri
externi;
1.2.
promovarea imaginii şi activităţii
CCD;
1.3.
accesare proiecte europene.

Indicatori de
eficienţă ai
activităţii
1.1. eficientizarea
colaborării

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultate

Modalităţi de corecţie /
monitorizare/ evaluare

Parteneri

1.1 creşterea numărului
de colaborări cu alte
instituţii;
1.2 participarea instituţiei
în cadrul unor proiecte
naţionale, internaţionale;
1.3 diversificarea
activităţilor CCD.

1.1 Număr
parteneriate
pentru cursurile
de perfecţionare;
1.2 Număr
parteneriate
educaţionale,
internaţionale;
1.3 Număr
participări la
activităţile CCDurilor din ţară;

Rapoarte periodice
Seminare de
diseminare, valorizare,
informare

Prefectură
Consiliul Judeţean
Olt
Primăria Slatina,
CCD-uri din ţară
Universităţi
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Direcţia Generală
Învățământ
Preuniversitar
Inspectoratul
Şcolar Judeţean-

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Olt,
MEN
Federaţia Română
de Şah
ClubSoroptimist
Internaţional
Slatina

DOMENIUL VI: PROIECTE EUROPENE DERULATE DE C.C.D. OLT ÎN CALITATE DE APLICANT/PARTENER
Denumire proiect/
Obiective specifice
Formarea profesională
și dezvoltarea personală
a personalului didactic
și didactic auxiliar în
contextul politicilor
europene și Agendei
2020

Activităţi planificate
1.
2.

atragerea de finanțări europene;
implementarea proiectelor cu finanțare
europeană;

Indicatori de
eficienţă ai activităţii
1.1.
dezvoltarea
unor proiecte
europene;
1.2.
atragerea de
finanțări
nerambursabile
(POSDRU, POCU,
ERASMUS+) pentru
realizarea
activităților de
perfecționare din
ofertă;

Rezultate aşteptate
Atragerea unor finanțări
europene pentru
dezvoltarea proiectelor;

Str. Ionaşcu, Nr. 38, Slatina, Olt, C.P. 230 081, România
Telefon : 0249 406 103 ; Fax: 0249 406 203
E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro

Indicatori de
rezultate
1.1.
cel puțin
un proiect
elaborat și depus
în cadrul
programului
ERASMUS+;
1.2.
cel puțin
un proiect
elaborat și depus
în cadrul
POSDRU/ POCU;
1.3.
valorizar
ea și diseminarea
exemplelor de
bună practică și a
rezultatelor
proiectelor
finalizate;

Modalităţi de
corecţie /
monitorizare/
evaluare
Rapoarte periodice
Seminare de
diseminare,
valorizare,
informare

Parteneri

C.C.D. Olt
I.Ș.J. Olt
Unități școlare din
județul Olt
CDI-uri din județul
Olt
ANPCDEFP
OIPOSDRU
MEN
Parteneri externi

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
Proiectul „Curriculum
relevant,
educatie
deschisa pentru toti CRED”

In curs de elaborare.

MEN
IȘE
CCD Olt
Alte CCD – uri
ISJ - uri

DOMENIUL VII: MARKETING EDUCAŢIONAL, PUBLICITATE/DISEMINARE
Activităţi planificate

Indicatori de
eficienţă ai activităţii

Rezultate aşteptate

1. Prospectarea nevoii
de formare la nivelul
judeţului

1.1. solicitare către şcoli cu privire la analiza
nevoii proprii de formare;
1.2. aplicarea de chestionare proprii CCD;
1.3. colaborarea cu sociologi, psihologi
pentru întocmirea şi interpretarea ştiinţifică
a chestionarelor;
1.4. elaborarea materialelor informative;

1.1. elaborarea
ştiinţifică a
chestionarelor;
1.2. interpretări
ştiinţifice ale datelor,
analiza cantitativă,
calitativă.

2. Mediatizarea şi
promovarea ofertei de
programe pentru anul
şcolar 2017-2018, a
imaginii şi activităţii
CCD

2.1. întâlniri de lucru cu RFCŞ;
2.2. participarea la şedinţele cu directorii;
2.3. realizarea ghidului responsabilului cu
formarea continuă
2.4. realizarea planului de prezentare a
ofertei de formare;
2.5. distribuirea pliantului şi a tuturor
materialelor informative în şcoli;
2.6. ”ZILELE PORŢILOR DESCHISE”;
2.7. scrisori metodice;
2.8. comunicate de presă/ conferinţe de
presă;
2.9. emisiuni TV;

2.1. varietate de
produse şi modalităţi
de modernizare;
2.2. costuri reduse
pentru produsele de
mediatizare şi
promovare

1.1. receptivitatea cadrelor
didactice
1.2. aplicarea
chestionarelor în unităţile
şcolare;
1.3. discuţii individuale cu
inspectorii şcolari;
1.4. corelarea ofertei
manageriale a CCD cu
direcţiile strategice ale IŞJ
şi MEN
2.1. promovarea ofertei şi a
imaginii CCD;
2.2. realizarea unor
produse de promovare cât
mai atractive ca formă şi
conţinut;
2.3. asigurarea unor canale
de comunicare cu
exteriorul instituţiei;
2.4. asigurarea schimbului
eficient de informaţii

Obiective specifice
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Indicatori de
rezultate
1.1. număr de
chestionare
aplicate;
1.2. număr mai
mare de
solicitări/
participanţi;
1.3. analiza de
nevoi; 1.4.
interpretări;
2.1. pliante;
2.2. comunicate
de presă;
2.3. articole de
presă;
2.4. articole în
reviste de ştiinţă
şi educaţie;
2.5. documente
personalizate;
2.6. apariţii TV

Modalităţi de
corecţie /
monitorizare/
evaluare
Analize
ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate
Actualizarea bazei
de date
Actualizarea
paginii web a
CCD Olt

Inspectoratul Şcolar
Judeţean-Olt
CCD -uri
Edituri
Unităţi şcolare

Analize
ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate

Unităţi şcolare
Instituţii
deconcentrate
Parteneri media

Parteneri

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
2.10. personalizarea documentelor instituţiei
2.11. prezentarea ofertei în mass-media
locală;
2.12 updatarea siteului CCD Olt
3. Mediatizarea şi
promovarea ofertei de
cursuri de formare şi
servicii

3.1. promovarea activităţilor în mass-media;
3.2. realizarea pliantelor cu oferta de
formare;
3.3. difuzarea pliantelor în şcoli;
3.4. întâlniri de lucru cu responsabilii cu
formarea continuă;
3.5. popularizarea serviciilor prestate de
CCD Olt – laminare, perforare, legare,
consultanţă, expoziţii, lansare de carte

3.1. diversificarea
activităţilor de
publicitate/diseminare

3.1. actualizarea paginii
web;
3.2. formarea unei imagini
reale despre activitatea
CCD;
3.3. îmbunătăţirea
sistemului de promovare a
activităţii CCD;
participarea unui număr
mai mare de cadre
didactice la activităţi de
formare, culturale,
metodice

3.1. pagina web;
3.2. articole în
presa locală şi
reviste de ştiinţă
şi educaţie;
3.3. emisiuni
TV;
3.4. comunicate
de presă;
3.5. interviuri;
3.6. pliante.

Analize
ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate
Focus grupuri

Unităţi şcolare
Instituţii
deconcentrate
Parteneri media

DOMENIUL VIII: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI INSTITUŢIEI
Obiective specifice
1. Dezvoltarea
profesională proprie a
întregului personal din
CCD; formarea
competenţelor necesare
în calitate de profesor
metodist

Activităţi planificate
1.1 identificarea nevoii de
formare/perfecţionare pentru fiecare
salariat;
1.2 asigurarea participării la
activităţi de formare şi dezvoltare
profesională;
1.3 monitorizarea participării;
1.4 adaptarea competenţelor
dobândite în activitatea CCD;
1.5 elaborarea strategiei de
formare prin corelarea nevoie-ofertă;
1.6 participarea la simpozioane,
târguri de carte, etc.

Indicatori de eficienţă
ai activităţii
1.1. preocupare
permanentă pentru
dezvoltare
profesională;
1.2. creşterea calităţii
prestaţiei personalului
CCD;
1.3. creşterea
numărului de
participări la stagii de
formare

Rezultate aşteptate

Indicatori de
rezultate

1.1
participarea la
cursuri de formare şi
perfecţionare
1.2. participarea la
schimburi de experienţă
interjudeţene şi naţionale;
1.1.
participarea la
cursuri de master şi
postuniversitare;
1.2.
participarea la
târguri şi expoziţii
naţionale şi internaţionale;
1.3.
participarea la
simpozioane

1.1
.
instrumente şi
proceduri care să
eficientizeze
activitatea;
1.2
.
inspecţii în
echipa IŞJ;
1.3 . cursuri de
formare/
perfecţionare;
1.4 . informări;
1.5 . chestionare;
1.6 . solicitări din
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Modalităţi de
corecţie /
monitorizare/
evaluare
Analize
ameliorative/
rapoarte periodice/
raport de activitate
Plan managerial
Proiect de buget
Adaptrea Ofertei
de formare

Parteneri

MEN
Inspectoratul Şcolar
Judeţean-Olt
Instituţii de
învăţământ superior
Institutul de Ştiinţe
ale Educaţiei
CCD-uri din ţară

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Olt
Casa Corpului Didactic Olt
partea
personalului
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