ŞCOALA GENERALĂ ,, GRIGORE SILAŞI” BECLEAN

RAPORT ANUAL PRIVIND PERFECŢIONAREA CADRELOR
DIDACTICE DIN ŞC. GEN. GRIGORE SILAŞI BECLEAN
an şcolar 2010-2011
Planul managerial pentru anul şcolar 2010-2011 s- a axat pe orientarea
demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;
3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor
către şcoala noastră şi spre marea performanţă;
4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare
Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi
perfecţionarea reprezintă un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de
dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate
intr- o varietate de astfel de activităţi unele în concordanţă cu evoluţiile din planul
nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de
exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din
structurile/ procesele de educaţie.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră
s- a realizat astfel:
prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor
pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;
prin schimburi de experienţă profesională (la nivel preşcolar şi şcolar
organizat de ISJ/ BN cu unităţi similare din Hajduszoboszlo- Ungaria: Seserman
Veturia, Matyas Ildiko )
prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau
internaţionale, conferinţe ş. a. (Marcu Adina, Fodor Eugenia, Moldovan Raveca,
Cristea Ileana, Costin Gabriela, Seserman Veturia, , Szakacs Eva ş a)
prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în calitate de
autori, coautori sau colaboratori ( Szasz Carmen, Moldovan Raveca, Seserman
Veturia, Cristea Ileana, Blaga Margareta, Fodor Eugenia ş a)
prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online pentru
dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice de Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei în colaborare cu Centrul pentru Inovare în Educaţie (Seserman
Veturia).
prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă
organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice
( CCD, ISJ, MECTS).
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SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURI DE
PERFECŢIONARE
Nr.
crt.
1.

Denumirea activităţii

Nr cadre didactice înscrise

Şcoala incluzivă

2.
3.
4.
5.
6.

Curs pt. directori organizat de UNICEF şi MECTS
EDUEXPERT III, modulul “Management educaţional”
Abilitare curriculară – limba şi literatura română
Consiliere & orientare
Cursuri de perfecţionare prin grade didactice

7.

Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii
de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din
România prin implementarea standardelor de referinţă
Oferte de ed. incluzivă extraşcolară şi extracurriculară
pentru formarea stilului de viaţă sănătos în grupurile
dezavantajate- EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Metode interactive de grup
Dezvoltarea Carierei profesionale
Proiectul PRO MEP
Management de proiect

8.

9.
10.
11.
12

8 învăţători
Total: 23
15 profesori
1( Balasz E.)
1( Rus Vasile Gabriel)
1
1
Total:
6

definitivat- 1
(Deneş K)
gr. did. II- 2
(Liber I.; Marian C)
gr. did. I- 2
(Laurenţiu O.; Ola I)
4 (Marcu A., Orban
Moldovan R., Rus V. G. )

I,

2.( Szasz C.,. Rus V. G.)

2 ( Costin G., Pop A.)
2 (Costin G., Pop A)
1 ( Corcea Niculae)
3 (Ola I., Matyas I, Kerekeş I.)

În concluzie, perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul şcolii noastre este
pozitivă şi arată preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiveducativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltare
profesională personalizată, pentru inovarea practicii şcolare.

Resp. perf. Seserman Veturia

