RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR
Perioada: 02.12.2010- 30.11.2013

Activităţi

Rezultate planificate

Procent
de
realizare

Rezultate atinse

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

Activitatea 1 - Dezvoltarea programului de formare continuă vizând abilitarea curiculară a cadrelor didactice în domeniul disciplinelor din aria curriculară „Om și
Societate”
Activitatea 1.1 - Analiza
specifică și în detaliu
Activitatea 1.2 - Elaborarea
instrumentelor
și
metodologiei
de
monitorizare și evaluare

Activitatea 1.3 - Elaborarea
curriculum-ului de formare

Activitatea 1.6 - Acreditarea
programului de formare

Program de formare
continuă
care
oferă
cursanților oportunități
de
dezvoltare
profesională
și
de
structurare
a
competențelor cadrelor
didactice - dezvoltat si
acreditat.
Vor mai rezulta:
 1 raport de analiză și
selecție
a
eleméntelor
de
abilitare curriculară,
a elementelor vizând
dezvoltarea
profesională
continuă,
a
elementelor
de
evaluare
profesională
 1 metodologie de
monitorizare
si
evaluare
a
programului
de
dezvoltare
profesionala;
 1
planificare
a
sesiunilor de formare
potrivit
grupului
ținta
stabilit
pe
judete;
 1 curriculum de
formare de 89 de ore
 84 de formatori
formați
 2 module de curs
specifice acreditate

Analiza specifică
detaliu (v. finală)

și

în

Instrumente si metodologie
de monitorizare si evaluare
a programului de dezvoltare
profesionala (v. finală)
Program
continua
acreditat

100%

Realizat

100%

Realizat

100%

Realizat

100%

Realizat

de
formare
dezvoltat
si

Curriculum de formare de
89 de ore
2 module de curs specifice
acreditate
84 de formatori formați
1 planificare a sesiunilor de
formare potrivit grupului
ținta stabilit pe judete;

Dosar de
finala)

acreditare

(v.

Activitatea 2 Dezvoltarea și implementarea de aplicații software destinate îmbunătățirii formării cadrelor diactice - mediu colaborativ virtual - “Portalul de colaborare
„Om și Societate”
Activitatea 2.1 Analiza și
proiectarea aplicațiilor
software
Activitatea 2.2. Dezvoltarea
componentelor majore ale
aplicațiilor software (portal
de colaborare, conținut
digital interactiv)

Aplicații
software
destinate
îmbunătățirii
formării
cadrelor
didactice
–
mediu
colaborativ – Portal de
colaborare
Om
și
societate – dezvoltate și
implementate, incluisv
conținut
digital
interactiv.
Vor
mai
rezulta specific pentru
2.1:
 1 raport de analiză
generală și detaliată

Activitatea 2.3.
Integrarea tuturor
componentelor în portal și
testarea finală

 1 raport de
integrare a
componentelor în
portal, testare și
instalare

1 raport de analiză generală
și detaliată

Raportul de dezvoltare al
conţinutului
digitalversiunea finala

100 %

Realizat

100%

Realizat

100%

Realizat

Raport de instalare şi testare

Manualul de utilizare

Manualul de administrare

Ghidul de utilizare a
platformei eLearning din
cadrul
portalului
http://socioumane.pmu.ro
versiunea finală
Lista conturi
portal

create

pe

1

Activitatea 2.4 Dezvoltarea
manualului de utilizare si
administrare a aplicatiilor
software create

Rapoartele de întreţinere
1 Manual digital realizat
Aplicații software destinate
îmbunătățirii formării
cadrelor didactice – mediu
colaborativ – Portal de
colaborare Om și societate –
dezvoltate și implementate,
incluisv conținut digital
interactiv

Activitatea 2.5 Instalarea si
configurarea portalului
Activitatea 2.6 Actualizarea
si intretinerea instrumentelor
informatice generate de
proiect

Activitatea 3 Implementarea programului de formare continuă vizând abilitarea curriculară a cadrelor didactice cu specializarea în domeniul disciplinelor din aria
curriculară „Om și Societate”

 Planificările
formatorilor cu privire
la
organizarea
sesiunilor de formare
locale
 5000
de
cadre
didactice participante
în
programul
de
formare

1 bază de date statistice cu
potențiali formabili la nivel
de județ

 4750
de
cadre
didactice certificate

Activitatea 3.1. Organizarea
sesiunilor de formare locale

100%

Realizat

 1 model validat de
instrumente și
metodologie de
monitorizare și
evaluare a
programelor de
dezvoltare
profesională


Planificarea sesiunilor de
formare (format standard)

2

1
set
de
documente
specifice
formării
și
certificării grupului țintă
Rapoarte pe categorii de
grup tinta la nivelul
judetelor
Raport regional pe categorii
de grup tinta - model
Raport centralizat pe
categorii de grup tinta –
model
Activitatea 3.2. Formare și
certificarea cadrelor
didactice din grupul țintă

5432 cadre didactice pa
participante în programul de
formare

100%

Realizat

100%

Realizat

5316 de cadre didactice
certificate
Procese verbale de evaluare
finala pentru 196 grupe de
formare.
Calendare de activitate
(mai-iulie) ale celor 66 de
formatori.
Calendare de activitate
(septembrie – noiembrie
2013) ale celor 67 de
formatori

Activitatea 3.3.
Monitorizarea și evaluarea
programului de dezvoltare
profesională în scopul
elaborării unui model validat
e instrumente și metodologie
de monitorizare și evaluare

Rapoarte
lunare
monitorizare
Chestionar
sustenabilitatea;

de
privind

Raport privind modelul
validat de instrumente si
metodologie
de
monitorizare si evaluare.

3

4

