RAPORT SEMESTRIAL PRIVIND PERFECŢIONAREA CADRELOR
DIDACTICE DIN ŞC. GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE SILAŞI” BECLEANsem. I/ an şcolar 2012-2013
În sem I / an şcolar 2012- 2013 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;
•
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.
SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE
LA ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE

Nr.
crt.
1.
Cursuri de

formare/
specializare
cu
CPT/ ORE

Denumirea activităţii

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din
clasele I-IV - program de formare continuă de tip
“blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar/ 35 CPT (POSDRU)
Perspective DIE- Dezvoltarea Inteligenţei
Emoţionale/ 25 CPT
Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare
continuă a didacticienilor din învățământul superior/
90 CPT(POSDRU)
Formare / perfecționare modulul I TIC în cadrul
proiectului „Reţea interregională de formare în
sistem e-learning a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar“/ 30 CPT (POSDRU)
Curs FORMATOR
Educați așa- program de educație a părinților / 30
ore

Nr./ nume cadre didactice
participante

Matyas Ildiko
3 Rus Mirela
Găncean Eniko
8 1 Marcu Adina
1 Trombitas Jeno

1 Dobrican Maria

1 Iuănuțiu Narcisa
1 Iuănuțiu Narcisa

2.

Perfecţionare prin grade didactice ( preinspecţii/ inspecţii pt.
definitivat, gr. II sau gr. I)

4

1

4

3

3.

definitivat
Tomoiagă Mihaela Rozalia
Țermure Alexandra
Gal Melinda
Podea Paula
gr. did II
Rus Mirela
gr. did I
Pop Sanda
Liber Iudit
Ola Ioan
Pop Cristian
preinspecţii/ inspecţii
Pop Sanda
Rus Andreea
Rus Mirela
Trombitaș Jeno

Conferinţa naţională de didactică ,, Problematizări în
didactica generală și didactica specialității”
1
Conferinţa anuală Conferința Understanding Land,
Trombitas Jeno
People and Environment ,, Research and Teaching
1
perspectives in Geograpy”
Conferinţa internaţională de didactica geografiei
1 Trombitas Jeno
8 2 Poenar Silvia
Simpozion național ,, Utilizarea creativă a noilor
tehnologii didactice”
Trombitas Jeno
Sesiunea de comunicări metodice ,, Învățarea bazată
3 Lazăr Margareta
pe proiect- creativitate în educație cu final deschis”
Pop Delia
Zăgreanu Liuța
,,
Limba
română
în
context
romanic”
1
Țermure Alexandra
Masterat
2 1 Rus Andreea
,, Consiliere școlară și asistență psihopedagogică”
1
Dănilă Ligia
Doctorat
1
Trombitas Jeno
Susținerea proiectului de cercetare științifică în cadrul Școlii
Doctorale a UBB Cluj- Napoca
1 Poenar Silvia
Rev. ,,Renașterea”
Articole/ studii de
2
specialitate în publicaţii cu
Rev. ,, Ecouri didactice”
1 Seserman Veturia
ISSN
1 Trombitas Jeno
Excursie de studii
programul ,, Sensul banilor”
1 Szasz Carmen
Training
organizat de JA programul ,, Orașul meu”
3 Blaga Margareta
5
pentru:
Fodor Eugenia
Seserman Veturia
programul ,, Familia mea”
1 Cristea Ileana
Alte activități- întâlnire metodică la nivel județean a resp. C.M.
1 Rician Livia
învățători cu tema ,, Predarea integrată’’
Manifestări
științifice

Responsabil perfectionare, prof.inv.primar Seserman Veturia

