RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR
Perioada: 01 august 2010 – 30 septembrie 2013

Activităţi

Rezultate planificate

Rezultate atinse

Procent
de
realizare

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire
la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

1. Dezvoltarea programului de formare continua vizand dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin utilizarea instrumentelor TIC avansate
Analiza specifică si in
1.1.
Program de formare continua
detaliu
destinat dezvoltarii profesionale a Analiză specifică a nevoilor de
Elaborarea
instrumentelor
si cadrelor didactice prin utilizarea formare a cadrelor didactice metodologiei
de instrumentelor TIC avansate - v.finală;
monitorizare
si dezvoltat si acreditat.
Instrumente si metodologie de
1.2.
evaluare
a Vor mai rezulta:
monitorizare si evaluare a
 1 planificare a sesiunilor de programului de dezvoltare
programului
de
formare potrivit grupului ţinta profesională – v.finale;
dezvoltare
stabilit pe judete;
profesională
Curriculum de formare de 89
100%
Realizat
Elaborarea
 1
metodologie
de de ore si continut stiintific al
curriculum-ului si a
monitorizare si evaluare a cursului de formare (2 module
1.3.
conţinutului stiinţific
programului de dezvoltare de curs);
al cursului de formare
profesională;
4.500
de
exemplare
Multiplicarea
 curriculum de formare de 89 multipicate ale modulelor de
formare;
1.4. modulelor de formare
de ore
in 4.500 exemplare
 2 module de curs specifice Bază de date persoane care
doresc să fie formatori;
Selecţia si formarea
acreditate
1.5.
Criteriile
de
selecţie
a
formatorilor

1.6.

Acreditarea
programului
formare

de

formatorilor;
Metodologie de selecţie;
84 formatori selectați;
și formați (în 4 grupe, pe
parcursul a 4 sesiuni, 1
sesiune/grupă);
Dosar al programului de
formare finalizat și depus spre
acreditare;
Program de formare continuă
destinat
dezvoltarii
profesionale
a
cadrelor
didactice
prin
utilizarea
instrumentelor TIC avansate dezvoltat si acreditat.

2. Dezvoltarea si implementarea de aplicatii software destinate programului de dezvoltare profesională si utilizarii instrumentelor TIC avansate
2.1.

2.2.

2.3

2.4.

Analiza şi proiectarea
aplicatiilor software
Dezvoltarea
componentelor
software si integrarea
acestora in portal
Instalarea,
configurarea
si
testarea
finala
a
portalului
Elaborarea manualului
de
utilizare
si
administrare
a
aplicaţiilor software

Aplicatii
software
destinate
imbunataţirii
calificarii
cadrelor
didactice – dezvoltate si implementate,
inclusiv aplicatie eLearning si conţinut
digital interactiv.
Vor mai rezulta (specific pentru 2.1.):
 1 raport de analiza generala si
detaliata;
1
raport
de
dezvoltare
a
componenţelor software (continut
digital interactiv, aplicaţia pentru
coordonarea
si
monitorizarea
procesului de formare) si de

Raport
de
analiza
generala a aplicatiilor
software;
1 raport de dezvoltare a
componentelor software;
1 raport de instalare,
configurare si testare
finală;
1 portal de proiect cât și
lecții interactive ce pot fi
accesate la adresa web:
www.ticavansat.pmu.ro
1 manual de utilizare si
administrare
a

100%

Realizat

integrare a acestora si a aplicaţiei
eLearning in portal, inclusiv kit-ul
de instalare aferent;

2.5.

Actualizarea
întreţinerea
instrumentelor
informatice

şi

 1 raport de instalare, configurare si
testare finala;
1
manual
de
utilizare
si
administrare a aplicaţiilor software;

aplicatiilor software;
Portal
de
proiect
actualizat și funcțional;
5 rapoarte de întreținere
trimestrial/final;
5221
de
utilizatori
înregistrați;

 5 rapoarte periodice de actualizare
si intreţinere a instrumentelor
informatice generate de proiect;

 5000 utilizatori inregistrati.
A3. Implementarea programului de formare continuă
3.1.

3.2.

3.3.

Organizarea sesiunilor
de formare locale
Formarea, evaluarea si
certificarea cadrelor
didactice din grupul
ţinta

Monitorizarea
si
evaluarea programului
de
dezvoltare
profesională

3.990 de cadre didactice certificate cu
25 de credite profesionale transferabile
in urma parcurgerii programului de
formare
continua
–
detinand
competenţe digitale avansate, de
utilizare a tehnologiei informatiei
inclusiv abilitatea de a utiliza
instrumentele de tehnologia informaţiei
în procesul de predare-învăţareevaluare.
Vor mai rezulta:
 4200 de cadre didactice
participante in programul de
formare;
 1 model validat de instrumente
si metodologie de monitorizare
si evaluare a programelor de
dezvoltare profesională.

Locații
de
formare
stabilite
în
urma
activității de organizare
a formării în județe;
Situație privind viitorii
cursanți;
Materiale suport pentru
curs,
prezentări
PowerPoint, exemple de
întrebări pentru testul
grilă;
Instrumente
și
metodologie
de
monitorizare și evaluare
a
programelor
de
dezvoltare profesională;
Rapoarte
de
monitorizare;
1 model validat de
instrumente
si

100%

Realizat

metodologie
de
monitorizare si evaluare
a
programelor
de
dezvoltare profesională;
4227 de cadre didactice
participante
în
programul de formare;
4180 de cadre didactice
certifícate;

