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RAPORT  SEMESTRIAL PRIVIND  PERFECŢIONAREA  
CADRELOR DIDACTICE  DIN  ŞC. GEN. GRIGORE SILAŞI 

BECLEAN- sem. I/ an şcolar 2011-2012 
 

 
Conform planului managerial pe sem. I an şcolar 2011- 2012 activitatea de 

perfecţionare metodico - ştiinţifică şi psihopedagogică s-a axat pe următoarele 
coordonate: 
• la nivelul şcolii;  
• la nivelul catedrelor şi comisiilor metodice;  
• la nivelul superior şcolii; 

Obiectivele urmărite au fost: 
• perfecţionarea gândirii de ansamblu şi a acţiunilor iniţiate pentru implementarea cu 

succes a reformei învăţământului; 
• dezvoltarea competenţelor profesionale specifice în scopul obţinerii unor 

performanţe observabile şi măsurabile  în activităţile cu elevii; 
În sem I, an şcolar 2011- 2012 formarea şi perfecţionarea continuă a avut 

următoarele direcţii de acţiune: 
• difuzarea permanentă a informaţiei ştiinţifice de specialitate psihopedagogice, 

metodica predării şi de cultură generală ( consfătuiri, catedre sau comisii metodice); 
• pregătirea temeinică în domeniul evaluării rezultatelor învăţării; 
• perfecţionarea tehnicii didactice de educaţie, a practicilor şi deprinderilor de lucru, 

creşterea capacităţii de creaţie şi inovaţie didactică; 
• elaborarea unor proiecte, modele, instrumente necesare promovării unui învăţământ 

cu prioritate formativ-educativ; 
• pregătirea şi susţinerea unor lecţii, activităţi şcolare sau extraşcolare; 
• elaborarea de proiecte didactice sau schiţe de lecţii pentru activităţile didactice şi 

extracurriculare de către cadrele didactice debutante până la obţinerea definitivatului în 
învăţământ; 
• organizarea şi desfăsurarea unor activităţi formativ-educative extraclasă sau şcoală;  
• participarea cadrelor didactice- învăţători şi profesori- la acţiunile metodice şi de 

perfecţionare la nivelul zonei sau judeţului; 
• participarea cadrelor didactice la cursuri de formare pentru activitate educaţională; 
• înscrierea cadrelor didactice la programe de formare si dezvoltare continuă (cursuri ce 

se finalizează sau debutează în sem. II). 
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SITUAŢIA  CADRELOR DIDACTICE   PARTICIPANTE  LA  ACTIVITĂŢI 

PERFECŢIONARE 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Nr./ nume cadre didactice  
participante 

1 Curs POSDRU ,, A doua şansă” / 90 ore 1– Balasz Eva 
2 Perfecţionare prin grade didactice (definitivat, gr. II sau gr. I) 4- 

definitivat 
Pocol Elisabeta 
Gedeon Susana 
Pop Oana 
Grigore Anica 

2- gr. II Pop Cristian 
Moldovan Nicoleta 

2- gr. I Costin Gabriela 
Pop Aurelia 

3. Admitere la doctorat în geografie 1- Trombitas Jeno 
4. Conferinţa internaţională ,, Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea 

geografiei” participant şi organizator 
1 – Trombitas Jeno 

5. Simpozioane naţionale ,, Geografia orizontului local” 
participant şi organizator 

1 – Trombitas Jeno 

,,Utilizarea creativă a noilor 
tehnologii didactice” 

4 Trombitaş Jeno 
Budişan Anca 
Blaga Margareta 
Rus Mirela 

,,Modern şi tradiţional în şcoala 
românească” 

1- Seserman Veturia 

6. Cursuri de formare organizate 
pe  platforme online organizate de 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
în colaborare cu Centrul pentru 
Inovare în Educaţie 

Introducere în eTwinning- 20 ore 
de formare la distanţă şi activităţi 
practice 

3 Blaga Margareta 
Fodor Eugenia 
Szasz Carmen 

Proiecte internaţionale de 
colaborare educaţională- 60 ore 
de formare la distanţă şi activităţi 
practice 

1- Seserman Veturia 

Intel Teach Elements: Abordari 
bazate pe proiecte- 60 ore de 
formare la distanţă şi activităţi 
practice 

1- Fodor Eugenia 

7. Publicaţii în domeniul managementului educaţional ,,Idei eco” şi  
,, Cărticica de decembrie” 

Autor -  Seserman Veturia 
Colaboratori: Blaga Margareta, 
Cristea Ileana, Szasz Carmen 

8 2 excursii tematice 1 – Trombitas Jeno 
Responsabil perf.: 

Seserman Veturia 
 
  


