
Document propus de CCD Constanţa 

 

STATISTICA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE 

Anul şcolar……………………. 

*MODALITĂŢI DE ORGANIZARE  

A FORMĂRII CONTINUE 

 

PERSOANELE CARE AU PARTICIPAT 

Activităţi metodico-ştiinţifice/psihopedagogice  

la nivelul comisiei metodice 

 

 

Activităţi metodico-ştiinţifice/psihopedagogice 

 la nivelul cercului metodic 

 

 

Sesiuni de comunicări, simpozioane, schimburi de 

experienţă, parteneriate educaţionale pe probleme de 

specialitate/psihopedagogice 

 

 

Stagii de informare ştiinţifică/ în ştiinţele educaţiei   

Cursuri organizate de societăţi ştiinţifice/ organizaţii 

profesionale 

 

Cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, 

metodice şi psihopedagogice  

 

Cursuri de formare pt dobândirea de noi competenţe şi 

calităţi/funcţii 

 

Cursuri de pregătire a examenelor de grade didactice  

Cursuri de pregătire/perfecţionare pt personalul de 

conducere, de îndrumare şi control 

 

Burse de perfecţionare/ stagii de studiu şi documentare în 

străinătate 

 

Cursuri postuniversitare de specializare  

Studii de master (absolvenţii de 4 ani)  

Programe postuniversitare  

Studii universitare de doctorat  

Dobândirea de noi specializări didactice diferite de 

specializarea/specializările curentă/e 

 

 

*conform cu Metodologia privind formarea continuă –OM 5561/2011- art.75(1)



Document propus de CCD Constanţa 

 

STATISTICA  PUBLICAŢIILOR 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE* CĂRŢI/MANUALE/ 

CULEGERI/GHIDURI 

 

ARTICOLE 

 

 

Titlul 

Oraş:Editură 

An apariţie 

ISBN 

  

 

 

Titlul 

Publicaţia  

Nr./An 

ISSN 

 

*se va face precizarea: autor/coautor 
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ACTIVITĂŢI DE VALORIFICARE A FORMĂRII CONTINUE 

CINE CE ÎMPĂRTĂŞEŞTE PENTRU CINE TIPUL 

ACTIVITĂȚII* 

DATA 

Exemplul 1 

A.I 

Utilizarea instrumentelor digitale în activitatea de 

predare-învățare-evaluare 

(din cursul CCD – „Instrumente digitale de 

evaluare”) 

(din cursul CCD - „Integrarea aplicațiilor G Suite 

în activitatea didactică”) 

F.M care pregăteşte o lecţie 

deschisă în cercul pedagogic şi 

I.I care se pregăteşte pt o 

inspecţie de specialitate 

  

6.05.2023 

Exemplul 2 

M.V 

Metoda ...................................  

(din cursul CCD – „Consiliere și orientare”) 

Comisia diriginţilor  23.11.2022 

 

*De ex.  - consiliere, activitate metodico-științifică, schimb de experiență, etc. 
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FIŞĂ  DE  INTERVIU 

Impactul formării asupra calităţii educaţiei 

 

Numele şi prenumele…………………………………………….. 

 

Cursul/Activitatea la care a participat 

………………………………………………………………… 

 

Competenţa/competenţele câştigate au fost (ceva ce a învăţat a fost) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ceva ce a aplicat la clasă/ ceva ce a folosit în activitatea profesională 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ce a obţinut cu elevii/ cu ce s-a modificat activitatea didactică 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sugestie: interviul poate fi sub forma unei discuţii colegiale, de recreaţie 


