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RAPORT  SEMESTRIAL PRIVIND  PERFECŢIONAREA  CADRELOR DIDACTICE  

DIN  ŞC. GIMNAZIALĂ  ,,GRIGORE SILAŞI”  BECLEAN- sem. I/ an şcolar 2017-2018 
 

 

În sem I/an şcolar 2017 - 2018 formarea şi perfecţionarea continuă a avut următoarele direcţii de 

acţiune: 

 difuzarea permanentă a informaţiei ştiinţifice de specialitate psihopedagogice, metodica predării 

şi de cultură generală ( cerc pedagogic, consfătuiri, catedre sau comisii metodice); 

 recunoaşterea şi echivalarea gradelor didactice/masteratelor/cursurilor în credite profesionale 

transferabile; 

 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. 
 

Comisiei de recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale  transferabile a analizat, 

evaluat şi validat un număr de 14 dosare depuse de  cadrele didactice din şcoală care au achiziţionat 

competenţe profesionale în urma parcurgerii unor programe/forme de organizare a  formării 

continue prevăzute la art. 8 şi art. 9 din Ordinul MECTS nr. 5562/07.10 2011 şi derulate în perioada 

01.09.2016-31.08.2017. 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume cadru didactic evaluat Nr. credite acordate 

1.  Ţermure Alexandra Ioana 90 

2.  Horoba Roxana Daniela 90 

3.  Budişan Laura-Anca 90 

4.  Vaida Henrietta-Ibolya 90 

5.  Cora Emilia-Nelia   3 

6.  Horoba Daniela   6 

7.  Cristea Ileana   6 

8.  Iuanuţiu Narcisa Mihaela   3 

9.  Pop Angela Maria   3 

10.  Pop Sanda Cristina   3 

11.  Reman Ana Maria   3 

12.  Costin Gabriela-Maria   3 

13.  Hognogi Mariana Ionela   6 

14.  Roman Lavinia   6 
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Pentru programele de formare continuă derulate de CCD BN au fost identificate la nivelul şcolii 

noastre nevoi/interese de formare, cum ar fi: 

 nevoia de aplicare a unor strategii eficiente incluzive de management al procesului de predare 

învățare-evaluare, de management al grupei/clasei de elevi și de management al carierei 

didactice, în scopul creșterii calității în educație; 

 necesitatea cunoașterii temeinice a perspectivelor moderne în adoptarea metodelor de lucru cu 

elevii, a atitudinii comunicative, a relațiilor eficiente; 

 necesitatea completării formării inițiale a profesorilor diriginți (indiferent de specialitate) cu 

noile abordări metodologice, conceptuale și evaluative impuse de ora de consiliere și orientare; 

 schimbări în plan educaţional; 

 evoluţie în carieră. 

Programele de formare continuă care nu se află în oferta CCD  BN şi care corespund intereselor 

participanţilor au avut la bază interese/nevoi de formare cum ar fi: 

 formarea competenţelor de dialog social şi leadership ale cadrelor didactice şi punerea lor în 

practică în contextul sistemului educaţional; 

 formarea profesorilor de clasa a V-a în domeniul metodologiei curriculumului integrat; 

 formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice de comunicare interpersonală a personalului 

didactic în scopul creşterii performanţei și eficienței didactice; 

 necesitatea unor informaţii si abilităţi de utilizare a tehnicilor proiective; 

 necesitate organizării unor activităţi privind siguranta online, astfel ca utilizarea internetului de 

către copii și adolescenți să se realizeze într-un mod creativ, util şi sigur; 

 familiarizarea cadrelor didactice cu scopurile şi cu misiunea eTwinning, cu oportunităţile de 

evoluţie în carieră, precum şi dezvoltarea capacităţilor de bază pentru utilizarea instrumentelor 

oferite de acest program european. 

 

Managementul carierei și al dezvoltării personale pentru sem. I an şcolar 2017/2018 se 

prezintă astfel: 

 Dezvoltarea carierei-inspecții curente/speciale  

 

 Formare continuă:  

Nr. 

crt. 

DENUMIREA CURSULUI/ 

TIPUL/ORGANIZATOR 

Anul 
absolvirii 

 

Nr.credite  

profesionale 

transferabile/ 

Nr.ore 

 

Profesor 

1.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Costin Gabriela 

2.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Pop Angela 

                           INSP. 

   GRAD 
Inspecție curentă 1 Inspecție curentă 2 

Inspecție 

specială 

GRAD I 

1 Țermure 

Alexandra 

4 Rus Mirela 

Sfechiş Florica 

Reman Ana Maria 

Rus Andreea 

 

GRAD II    

DEFINITIV 
2 Kolosvari Eva 

Costin Iulia 
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3.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Iuănuţiu Narcisa 

4.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Roman Lavinia 

5.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Rus Andreea 

6.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Lorincz Lidia 

7.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Vîrtic Ecaterina 

8.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Marian Corina 

9.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Purcea Miuţa 

10.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Matyas Ildiko 

11.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Şimon Eva 

12.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Sfechiş Florica 

13.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Rusu Melinda 

14.  Management şi comunicare în instituţiile 

educaţionale/UBB 

2017 30 CPT Şinar Valer 

15.  Leaderschool: management, 

leadership,comunicare/Centrul Naţional de 

Training EDUEXPERT 

2017 30 CPT Ola Ioan 

 

16.  Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a 

V-a/program de formare continuă/CCD 

Brăila 

05.10- 

24.11. 

2017 

15 CPT Şanta Silvia 

17.  Ambasador european eTwinning/platforma 

moodle eTwinning 

2018 80 ore Seserman Veturia 

18.  Values-based education in daily teaching 

and project workprogramul Erasmus+ şi 

eTwinning 

2017 15 ore Cristea Ileana 

19.  Our Fragile Planet/European Comission 

Grant 638653 /European School Academy 

2017 16 ore Marcu Adina 

20.  Progresiv Technology-Enhanced Teacher –

MENTEP/Erasmus+/European School e 

Academy 

2017 12 ore Marcu Adina 

21.  Erasmus+funding opportunities for 

School/School Educațion Gateway Teacher 

Academy/Erasmus+ 

2017 20 ore Marcu Adina 

22.  Five Strategies for Learning 

Online/Erasmus+/School Educațion 

Gateway Teacher Academy; 

2018 16 ore Marcu Adina 

23.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Costin Gabriela 

24.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Pop Angela 

25.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Iuănuţiu Narcisa 

26.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Roman Lavinia 

27.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Rus Andreea 

28.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Reman Ana Maria 
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29.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Purcea Miuşa 

30.  Tehnici proiective/Centrul de training şi 

psihologie ,,Confident” 

dec. 2017 35 ore Dobrican Maria 

31.  Educaţia preşcolară diferenţiată în contextul 

mediului social 

febr. 2018  Szanto Katalin 

32.  Educaţia preşcolară diferenţiată în contextul 

mediului social 

febr. 2018  Liber Iudit 

33.  Utilizarea manualului digital în activitatea 

didactică  

Octombrie-

Decembrie 

2017 

 Ţermure Alexandra 

34.  Techniques d’animation de séquences de 

compréhension et production orales/  

organizator: ISJ BN și Institutul francez din 

Cluj-Napoca 

Octombrie 

2017 

12 ore Horoba Daniela 

35.  Techniques d’animation de sequences de 

comprehension et de production orale / 

organizator: ISJ BN și Institutul francez din 

Cluj-Napoca 

Octombrie 

2017 

12 ore Budișan Laura-Anca 

36.  Implementarea eficientă a curriculumului 

gimnazial la disciplina „Educaţie 

tehnologică şi aplicaţii practice/activitate 

metodică/CC 

23.11. 

2017 

4 ore Şanta Silvia 

37.  Limba română în context european – 

program de studii masterale – Facultatea de 

Litere Baia Mare 

2017-2019 Masterat Szasz Carmen 

Valeria 

 

 Participare la simpozioane, publicații 

Nr. crt. 

 

 

cadru 

did. 

Denumire activitate Tip activitate conferinţă, 

webinar, atelier de lucru, 

workshop simpozion, 

publicaţie,articol) 

Profesor 

1. Abordări actuale în educaţia timpurie -simpozion  Dobrican Maria 

2. Abordări actuale în educaţia timpurie -simpozion  Iuănuţiu Narcisa 

3. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

 

-simpozion national şi publicaţie Găncean Eniko 

4. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

Slow peace as an approach to diversity, 

human rights and nonviolence. 

New frameworks, narratives and policies 

of cultural creativity 

Rewarding School Activity  in eTwinning 

Board game based learning 

Emigration and Immigration in Europe 

How to inspire learners with digital culture 

-simpozion national şi publicaţie 

 

-seminar 

 

-seminar 

 

-seminar 

-webinar 

-seminar 

-seminar 

Cristea Ileana 

5. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

simpozion national şi publicaţie Fodor Eugenia 

6. ,Scoli prietenoase cu Natura"-promovarea 

biodiversității SOR București 

 

,,Promovarea imaginii scolii"-Esential 

Media Press - decembrie 2018 

 

 

-conferinţă 

 

 

-simpozion national şi publicaţie 

ISSN -2448-0511/ SCEsential 

Media Press SRL Ploiesti 

 

Marcu Adina 
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,,Învățarea creativa-aplicatii 

experimentale" 

-articol publicat în revista,,Esențial 

în Educație"-ISSN2458-

0511/ISSN-L 2067-2675,Ploiesti 

7. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

Slow peace as an approach to diversity, 

human rights and nonviolence. 

New frameworks, narratives and policies 

of cultural creativity 

Rewarding School Activity  in eTwinning 

Board game based learning 

Emigration and Immigration in Europe 

How to inspire learners with digital culture 

Steps for quality certificate 

The importance of emotional intelligence 

in school 

School Education Gateway & Erasmus+ 

Programme 

Gender-neutral pedagogy in Swedish 

preschools 

The World Is Not Flat: Building a 

Multidimensional Learning Environment 

Twice exceptional children 

simpozion national şi publicaţie 

 

-seminar 

 

-seminar 

 

-seminar 

-webinar 

-seminar 

-seminar 

-organizator eveniment eTwinning 

-seminar 

 

-seminar 

 

-seminar 

 

-seminar 

 

-seminar 

Seserman Veturia 

8. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

Promovarea imsginii scolii prin proiecte si 

parteneriate educationale 

 

Serbarile scolare-Modalitati eficiente de 

promovare a traditiilor si obiceiurior 

folclorice" - revista ,,Educatia face 

diferenta"  

 

 

 

,,Toamna-n gradina s-acorda vioara" - 

proiect tematic educational publicat in 

revista Smart Education - Simpozion 

National ,,Rapsodii de toamna" Nr. 8 2017, 

vol. 4 pag. 173 

 

simpozion national şi publicaţie 

 

publicaţie ISSN -2448-0511/ 

SCEsential Media Press SRL 

Ploiesti 

ISSN-2599-0502, ISSN-L 2344-

2689 : ISBN 978-606-8842-56-1/ 

Editura D'Art; S.C. Editura D’Art 

Media S. R. L. - D J03/1048/2013; 

CUI: 32110184 PITEŞTI, jud 

ARGEŞ 

 

ISSN -2501-1170/ Smart Education 

Zăgreanu Liuţa 

9. Proiectarea didactică și management 

european în spatiul românesc 

simpozion national şi publicaţie Blaga Margareta 

10. Descrierea , analiza și interpretarea 

peisajului geografic proiectat pe hartia 

fotosensibilă 

 

Valori patrimoniale locale în Vadul 

Crișului 

simpozion 

 

 

 

articol 

 

Trombitas Jeno 

 
 Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei: 

- participare la proiectul INDUCAS- proiect pilot finanțat de Uniunea Europeană și coordonat de 

European Schoolnet (Cristea Ileana, Marcu Adina, Seserman Veturia) 

- raportare pentru obţinerea certificatului de şcoală eTwinning- distincție care se acordă în urma 

unui proces de evaluare ( raportarea a presupus pe lângă activităţi de siguranţă pe internet, activităţi 

de dezvoltare profesională pe platforma eTwinning şi obţinerea a cel puţin unui certificat de calitate 
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pentru proiectele eTwinning derulate în anul şcolar 2016/2017- cadre didactice active: Cristea 

Ileana, Seserman Veturia, Szasz Carmen, Rus Vasile Gabriel) 

Comisia de formare şi dezvoltare profesională va monitoriza şi evalua impactul programelor de 

formare asupra activității din școală a cadrelor didactice prin: 

 raport individual ; 

 raportare CEAC/ARACIP; 

 completarea anuală a centralizatorului de cursuri pentru CCD BN; 

 asistenţe/interasistenţe; 

 exemple de bune practici prin referate, comunicări în cadrul Comisiilor metodice, a unor 

simpozioane/conferinţe. 
 

Comisia de perfecţionare  

Seserman Veturia, Szasz Carmen, Pop Delia, Găncean Eniko, Şinar Cristina, Pop Sanda 

 


