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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII 
Semestrul al II-lea – anul şcolar 2011-2012 

 
 

I. Având în vedere preocuparea pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și 
participarea personalului școlii la perfecționările obligatorii, pe parcursul semestrului al II-lea 
al anului școlar 2010-2011 s-au finalizat cursurile de formare continuă și s-au obținut grade 
didactice. Tot personalul didactic și nedidactic din școală a fost preocupat de perfecționarea 
profesională, fiind înscriși la multe forme de perfecționare.  

 
II. Lista activităţilor desfăşurate în sem. II al anului şcolar 2009-2010 (sub formă de 

tabel) 
Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Modalităţi de 
realizare 

Termen        Resp. Obs. 

1. Participarea la cursuri deformare 
continuă: 
Participarea cu lucrări științifice 
la simpozione naţionale şi 
internaţionale 
 

- cursuri 
 

- 15 iunie 2012 Deiac Carmen  

2. Schimb de bune practici între 
colegi 

- interasistențe - lunar Resp. perfecționare  
 

 

3. Aplicarea cunoștințelor 
dobândite la cursurile de formare 
în cadrul activităților instructiv – 
educative 
 

- lecții 
deschise  

- până la 31 mai 
2012 

Director 
Resp. perfecționare  
Resp. CM 

 

4. Inspecții  pentru obținerea 
gradelor didactice 

- activități 
instructiv - 
educative 

- până la 15 
iunie  2012 

Pop Oana 
Măierean Ovidiu 
Săsărman 
Alexandra 

 

5. Întocmirea dosarelor pentru 
echivalarea  competențelor 
învățătorilor 

- discuții - 31 martie 2012 Director 
Resp. perfecționare  
învățători 

 

6. Participarea cu lucrări științifice 
la simpozioane naționale și 
internaționale 
 

- susținerea 
lucrărilor 
- discuții 

- 15 iunie 2012 Pop Delia 
Cadrele didactice 

 

7. Curs de formare internă: - cursuri - până la 31 mai Konradi Simona  



„Dezvoltarea leadershipului” - discuții 2012 
 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei  
 

PUNCTE TARI 
 

• Preocuparea cadrelor didactice pentru 
autoperfecţionare 

• Obținerea gradului didactic I – SĂSĂRMAN 
ALEXANDRA 

• Obtinerea doctoratului în istorie – DĂNILĂ LIGIA 
• Participarea la cursuri dr formare continuă: 

DEIAC CARMEN 
      -CCD , proiect POSDRU 

-”Competențe cheie TIC în curriculum școlar” 
-ISJ Bihor 
-”Formarea profesorilor de matematică și științe în 
societatea cunoașterii” 
-ISJ Bistrita 
-Leadership si Management educațional în sistem 
descentralizat 
-CCD Bistrita 
-Tinerii impotriva violentei 
- Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 

ȘANTA SILVIA 
      -CCD Bistrita 
      -Re Form Transilvania 
LAZAR MARGARETA 
POP DELIA 
ZĂGREANU LIUȚA 
SIN CARMEN  
CORCEA FELICIA 
CORA EMILIA 
HORJ LILIANA 
      -ISJ Bihor 
      -Abilitatea pe curriculum la decizia scolii 
DANILA LIGIA 
 - Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 
-Programul de Perfectionare "Managementul 
educațional european" - Fundatia Cultural-Umanitara 
"Henri Coandă", din Oradea, Centrul de formare 
profesionala   "Henri Coandă" – Bistrița - Acreditat 
OMECTS nr.7430/28.12.2011 
-Formator-Fundația Cultural-Umanitara "Henri 
Coandă", Timișoara - autorizat CNFPA 
- Mentor - Fundația Cultural-Umanitara "Henri 
Coandă", Timișoara - autorizat CNFPA 

PUNCTE SLABE 
 

•  



KONRADI SIMONA 
- Mentor - Fundația Cultural-Umanitara "Henri 
Coandă", Timișoara - autorizat CNFPA 
- Management educațional european (60 credite) 
- Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 
- Utilizarea instrumentelor TIC în lecția de limba 
română 
LAZAR MARGARETA 
- Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 
POP DELIA 
- Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 
ZĂGREANU LIUȚA 
- Membru al Corpului Național de experti în 
managementul educațional; 
KEREKES MARIA 
SIMON RODICA 
- echivalarea competențelor în specialitate 

 

AMENINŢĂRI  
 

• Taxa pentru unele cursuri de formare 
• Suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentație 

OPORTUNITĂŢI  
 

• O bună dotare a şcolii cu 
aparatura necesară 
desfăşurării cursurilor de 
formare 

• Posibilitatea de a forma 
grupe prin atragerea 
cursanţilor din zone 
apropiate 

• Existenţa în şcoală a 
multor formatori: 
Konradi Simona, Danila 
Ligia, Deiac Carmen, Pop 
Delia, Lazăr Margareta, 
Fodor Alina 

  
IV. Soluţii posibile  

- realizarea unor cursuri de formare internă prin formatorii din școală sau alte cadre 
didactice care au dobândit competențe în urma participării la cursuri de formare 
continuă sau studii postuniversitare de specialitate. 
- aplicarea în mai mare măsură a cunoștințelor dobândite, prin cursurile de formare, în 
toate domeniile de activitate  

 
 
ÎNTOCMIT,  
Responsabilul comisiei, 
Delia Pop 


