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RAPORT DE ACTIVITATE  

AL COMISIEI PENTRU PERFECŢIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

SEMESTRUL II 

Anul școlar 2019-2020 

Comisia pentru perfecționare și formare continuă din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

”Cristal” și-a desfășurat activitatea în acest semestru după cum urmează: 

• Comisia pentru perfecționare și formare continuă funcționează cu un număr de 4 membri și un 
coordonator.  

• Pe tot parcursul semestrului s-a realizat popularizarea informațiilor, privind perfecționarea și 
formarea, venite din partea Compartimentului Dezvoltarea Resursei Umane, al ISJBH precum 
și din partea altor instituții și organizații (atât la avizierul dedicat activității de perfecționare cât 
și prin întâlniri directe sau e-mail/messenger, WhatsApp). 

• Informarea cadrelor didactice ce doresc să se înscrie sau sunt înscrise la gradele didactice,  

asupra legislației în vigoare, asupra documentelor necesare la completarea dosarelor, asupra 

criteriilor ce trebuiesc îndeplinite, precum și asupra inspecțiilor curente și speciale ce trebuiesc 

realizate. 

• Consilierea cadrelor didactice în întocmirea, verificarea şi completarea dosarelor  necesare 

pentru susţinerea gradelor didactice . 

• Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la grade didactice cu diverse documente 

cerute de ISJBH. Încărcarea de diverse documente pentru completarea dosarelor cadrelor 

didactice, la cererea ISJBH. 

• Realizarea unei statistici asupra formării personalului CȘEI Cristal, în domeniul competențelor 
digitale, la cererea direcțiunii CȘEI Cristal. S-au realizat, de asemenea și o analiză asupra 
competențelor digitale ale personalului didactic, un plan de măsuri pentru îmbunătățirea 
competențelor digitale și s-a modificat planul de formare profesională pe perioada suspendării 
cursurilor. 

• Monitorizarea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecționare și formare 
continuă pe parcursul semestrului II. S-a realizat și o situație statistică asupra numărului de 
colegi care au participat la cursuri de formare finanțate de instituția noastră:  

-  ”Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție” : 37 de cadre didactice 
- ” Metode inovative de evaluare și dezvoltare a limbajului la copii/copii cu TSA și adulți” :   

24 de cadre didactice 
-  ” Managementul stresului în context educațional” : 29 de cadre didactice 
- ,,Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă’’: două cadre didactice 

• Monitorizarea activității de participare la grade didactice. În semestrul II al acestui an școlar 

colegii noștri au continuat susținerea inspecțiilor necesare obținerii gradelor didactice, după 

cum urmează : 

- În acest semestru a  susținut inspecția specială pentru obținerea gradului didactic II, 

colega noastră Chișe Angela Lăcrimioara. 

- La începutul lunii iunie, colegele noastre Haidu Ana Maria și Mihuț Florica și-au depus 

portoliul profesional pentru evaluare, în vederea obținerii definitivatului în învățământ. 

• În acest semestru instituția noastră va deconta cheltuieli aferente pentru obținerea gradelor 
didactice următorilor profesori: Ardelean Ana Ioana, Boroș Györgyi, Borzași Simona Maria, 
Copăcian Aurelia Florina. 
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