
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „CRISTAL” ORADEA 

Str. Menumorut Nr. 41 

Tel/Fax: 0259/417495  

E-mail: grad.ambliopi@yahoo.com 
Nr. 2563 / 27.06.2022                                                                                                                       

  

                                                                                                                                            Avizat, 

                                                                                                                                                Director, 
prof. Vesa Maria Ramona 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

AL COMISIEI PENTRU PERFECŢIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 

An școlar 2021-2022 

 

 

Comisia pentru perfecționare și formare continuă din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă 
”Cristal” funcționează cu un număr de 4 membri și un coordonator. 

Comisia și-a desfășurat activitatea în acest an şcolar după cum urmează: 

• Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat popularizarea informațiilor, privind perfecționarea și 
formarea, venite din partea Compartimentului pentru Dezvoltarea Resursei Umane, al ISJBH, 
din partea CCDBH,  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 şi îndrumarea cadrelor didactice, care doresc să se înscrie sau sunt înscrise la 
gradele didactice,  asupra legislației în vigoare, asupra documentelor necesare la 
întocmirea/completarea dosarelor, asupra criteriilor ce trebuiesc îndeplinite, precum și asupra 
inspecțiilor curente și speciale ce trebuiesc realizate. 
 

• Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la grade didactice cu diverse documente 
cerute de ISJBH. Încărcarea pe platformă de diverse documente pentru completarea dosarelor 
cadrelor didactice, la cererea ISJBH. 
 

• La începutul anului şcolar s-a realizat chestionarea cadrelor didactice privind nevoia de 
formare profesională şi s-a întocmit, către conducerea instituţiei, informarea privind această 
nevoie de formare. 
 

• Pe toată durata anului şcolar s-a realizat activitatea de informare, diseminare şi de coordonare 
a participării cadrelor didactice doritoare la cursuri cofinanţate de instituţie.  
 

• În semestrul I s-a realizat echivalarea şi recunoaşterea creditelor profesionale transferabile, 
conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile aprobată prin OMEC nr. 5967/06.11.2020, pentru colegii care au 
solicitat aceste demersuri. 
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• Monitorizarea activității de participare la grade didactice a personalului didactic:  
 

- În anul şcolar 2021-2022 am avut un număr de 8 cadre didactice înscrise la grade 
didactice, după cum urmează: 

-  

Nr.crt. Grad didactic  Număr de persoane înscrise 

1 Definitivat 2 

2 Gradul didactic II 1 

3 Gradul didactic I 5 (4 + o colegă detașată ca 
Director la Școla Gimnazială din 
Sântandrei, județul Bihor, 
menționăm că dumneaei este 
înscrisă și la doctorat)  

 
- În semestrul I colegii noștri au susținut următoarele inspecții necesare obținerii 

gradelor didactice : 
➢ Prima inspecție specială, pentru obținerea definitivatului, susținută de 

colegele noastre: Haidu Ana Maria și Popa Oana Mihaela. 
 

- În al doilea semestru colegii noștri au continuat susținerea inspecțiilor necesare 
obținerii gradelor didactice, după cum urmează : 

➢ A doua inspecție specială, pentru obținerea definitivatului, susținută de 
colegele noastre: Haidu Ana Maria și Popa Oana Mihaela. 

➢ Inspecţie specială pentru obţinerea gradului didactic II, susţinută de 
colega noastră Bulgaru Cristina Mihaela. 

➢ Inspecţie curentă 1 pentru înscrierea la gradul didactic I, susţinută de 
colega noastră Chişe Angela Lăcrimioara.  

➢ Inspecție curentă 2, pentru obținerea gradului didactic I, susținută de 
colega noastră Tripon Bianca Maria.  

➢ Inspecţii speciale pentru obţinerea gradului didactic I, susţinute de 
colegele: Boroş Györgyi, Ardelean Ana Ioana, Copăcian Aurelia Florina 

Avem astfel următoarea repartiţie de grade didactice, deţinute de cadrele didactice din cadrul  
CŞEI Cristal, pentru anul şcolar 2021-2022: 

 

 

 

 

Repartiţia profesorilor din cadrul CŞEI Cristal pe grade 
didactice în anul şcolar 2021-2022

Gradul didactic I

Gradul didactic II

Definitivat

Fără definitivat



• Monitorizarea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecționare și formare 
continuă : 

-În acest semestru CȘEI ”Cristal” a cofinanțat un număr de 5 cursuri pentru angajații instituției la 
care au participat 16 cadre didactice şi un contabil şef,  după cum urmează:  

Nr.
crt. 

Denumirea cursului Semestrul  Număr 
participanţi  

Numele şi prenumele 
participanţilor la curs 

1 "Limbaj funcţional şi tehnici 
de logopedie în tulburările 
de dezvoltare", curs 
organizat de Aba Masters. 

I 6 Blaskó Ildikó Noémi, Boroş 
Györgyi, Chişe Angela 
Lăcrimioara, Dura Anca 
Teodora, Berinde Olivia Mirela 
Simona, Copăcian Aurelia 
Florina       (cadre didactice)          

2 "Evaluarea abilităţilor în 
tulburările de dezvoltare", 
curs organizat de ABA 
Masters. 

I 4 Chişe Angela Lăcrimioara, 
Boroş Györgyi, Chişe Angela 
Lăcrimioara, Boroş Györgyi 
(cadre didactice) 

3 „Intervenţii logopedice 
specifice-Mobilizarea 
orofacială", curs organizat 
de ASTTLR. 

I 3 Buboiu Lioara Bianca, Dura 
Anca Teodora, Tomozei 
Gabriela Dana (cadre 
didactice) 

4 "Aplicaţii interactive şi 
dezvoltarea competenţelor 
digitale" curs organizat de 
ASTTLR. 

I 6 Vesa Maria Ramona, 
Moldovan Mihaela Adriana, 
Lakatos Gyöngyike, Blaskó 
Ildikó Noémi, Crişan Adriana 
Lăcrămioara, Kövér Monica 
Florica (cadre didactice) 

II 3 Ardelan Ana Ioana, Bar 
Emőke şi Copăcian Aurelia 
Florina (cadre didactice) 

5 „Baze de date My SQL” I 1 Kis Erika Irén (contabil şef) 

-Pe baza datelor statistice furnizate de cadrele didactice din instituţia noastră, prezentăm în 
tabelele de mai jos cursurile de formare, conferințele și simpozioanele la care au participat cadrele 
didactice:  

Tabel – Cadre didactice participante la cursuri de formare: 

Nr. 
crt. 

Cursul de formare Număr de 
cadre 
didactice 
participante 

Numele și prenumele 
participanților 

1 "Limbaj funcţional şi tehnici de logopedie în tulburările 
de dezvoltare" 

6 Blaskó Ildikó Noémi, 
Boroş Györgyi, Chişe 
Angela Lăcrimioara, 
Dura Anca Teodora, 
Berinde Olivia Mirela 
Simona, Copăcian 
Aurelia Florina                 

2 "Evaluarea abilităţilor în tulburările de dezvoltare" 4 Chişe Angela 
Lăcrimioara, Boroş 
Györgyi, Chişe Angela 
Lăcrimioara, Boroş 
Györgyi 



 

3 „Intervenţii logopedice specifice - Mobilizarea 
orofacială" 

3 Buboiu Lioara Bianca, 
Dura Anca Teodora, 
Tomozei Gabriela Dana 

4 "Aplicaţii interactive şi dezvoltarea competenţelor 
digitale" 

9 Vesa Maria Ramona, 
Moldovan Mihaela 
Adriana, Lakatos 
Gyöngyike, Blaskó 
Ildikó Noémi, Crişan 
Adriana Lăcrămioara, 
Kövér Monica Florica, 
Ardelan Ana Ioana, Bar 
Emőke, Copăcian 
Aurelia Florina 

5 "Psihodrama pentru copii – Teorie si practica" 1 Bodea-Lung Diana 

6 "Psihopatologia din perspectiva adleriană. Tulburări 
de personalitate." 

1 Bodea-Lung Diana 

7 "Integritate și etică în școala românească" 1 Buboiu Lioara Bianca 

8 "Competențe cheie prin activitățile nonformale și 
extracurriculare" 

1 Buboiu Lioara Bianca 

9 "Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 
standardelor educaţionale" 

1 Burcă Emilia Ionela 

10 "Comunicare si  tehnici psihologice de influentare 
acomportamentului." 

3 Bodoni-Dombi Gabriela 
Andrea, Tanc Dorina 
Luminiţa, Moldovan 
Mihaela Adriana 

11 "Strategiile comunicării la nivelul unității de 
învățământ" 

2 Cuc Ioana Carmen, 
Mihuţ Florica 

12 "Competențe-cheie pentru activități nonformale și 
extracurriculare" - 

1 Durne Etelca 

13 "Evaluarea formativă online- curs online" 1 Kövér Monica Florica 

14 "Adaptarea activităților online la stilul de învățare al 
școlarilor mici" 

1 Kövér Monica Florica 

15 "Folosește tabla interactivă virtuală V Board" 1 Kövér Monica Florica 

16 "Educația în școala pentru toți” 1 Lakatos Gyöngyike 

17 "Utilizarea metodelor de predare creative și inovative 
în sala de clasă" 

2 Moldovan Mihaela 
Adriana, Lakatos 
Gyöngyike 

18 "Dezvoltarea abilităților cognitive" 1 Oprea Eva Magdalena 

19 Metode și tehnici de evaluare și intervenție în 
tulburările de neurodezvoltare (TSA, ADHD) conform 
DSM V 

1 Rada Elisabeta 

20 Metode și tehnici de evaluare și psihodiagnostic la 
adulți și copii în conformitate cu DSM V 

1 Rada Elisabeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Tabel – Cadre didactice participante la conferințe, congrese, simpozioane: 
 

Nr. 
crt. 

Conferințe, simpozioane: 
 

Număr 
de 
cadre 
didactic 
ce 
particip
ante 

Numele și 
prenumele 
participanților /cu 
lucrare / titlul lucrării 

Numele și 
prenumele 
participanților /ca 
auditoriu 

 Simpozion naţional - ”Educație pentru 
viitor” - X 2021  

1 Cuc Ioana Carmen / 
cu lucrarea 
”Importanța jocului 
în dezvoltarea 
limbajului la vârsta 
preșcolară a copiilor 
cu CES”       

 

 Simpozion naţional "Educaţie pentru 
viitor" - V 2022  

5 Berinde Olivia Mirela 
Simona / cu lucrarea 
"Program 
deinterventieasupra
bullying-uluiin scoli" 

 

Butcovan Lucica / cu 
lucrarea ”Studiu 
privind legătura 
dintre practicile 
parentale și 
tulburările anxioase  
în preșcolaritate” 

 

Copăcian Aurelia 
Florina / cu lucrarea 
"Dezvoltarea 
abilitatilor de 
comunicare in 
contextul 
dizabilitatilor intel.". 

 

Kövér Monica 
Florica / cu lucrarea 
"Activități de 
dezvoltare 
socioemoțională prin 
intermediul 
poveștilor 
terapeutice" 

 

Bar Emoke / 
"Program de 
interventie 
asuprabullying-ului 
în scoli" 

 

 Simpozion naţional "Educaţie pentru 
viitor" - V 2022  

1  Cuc Ioana Carmen 

 Simpozion național ”Citeşte-mi 100de 
poveşti!” - 17.02.2022-auditoriu 

1 Bodoni-Dombi 
Gabriela Andrea 

 

 Conferința națională ,, Captivează prin 
educație” - 18.11.2021 

3 Bulgaru Cristina 
Mihaela, Cuc Ligia 
Corina, Cotuna 
Natalia Monica 

auditoriu 



 Simpozion naţional - "Activităţile 
extraşcolare - Tradiţii şi obiceiuri de 
Paşte" - 18 04.2022  
 

1 Burcă Emilia Ionela / 
cu lucrarea 
"Importanţa 
activităţilor 
extraşcolare in 
educaţia şi 
recuperarea 
copiilor cu C.E.S." 

 

 Simpozion județean - ”Școala modernă-
perspective în educație”   
 
 

1 Butcovan Lucica / cu 
lucrarea ”Asigurarea 
calității  în educație-
bune practici”                                                                                  

 

 Simpozion interjudețean - ”Abordări 
inovative de predare -învățare-evaluare 
prin aplicarea metodelor preluate din 
cercetarea educațională de profil” - mai 
2022 

1 Butcovan Lucica / cu 
lucrarea”Metode de 
intervenție în 
tulburările  de limbaj 
 în preșcolaritate”                                                                

 

 Simpozion județean - „Mândru-i portu 
strămoșesc”-iunie 2022 
                                                                          
 

1 Butcovan Lucica / cu 
lucrarea ”Crăciunul 
și Anul Nou- 
obiceiuri și tradiții 
românești” 

 

 Simpozion național - mai 2022-
”Educație pentru viitor”  
 
 
 

1 Butcovan Lucica / cu 
lucrarea ”Studiu 
privind legătura 
dintre practicile 
parentale și 
tulburările anxioase  
în preșcolaritate” 

 

 Simpozion național ”Exemple de bună 
practică în dezvoltarea competențelor 
socio-emoționale la preșcolari”- iunie 
2022 
 
                                                       

1 Butcovan Lucica /  
cu lucrarea 
”Domeniul 
dezvoltare 
emoțională 
model orientativ de 
curriculum adaptat 
pentru copilul 
preșcolar” 

 

 Conferința Europeană de Psihiatrie și 
Sănătate mintală GALATIA 2022 - 
internațională - martie 2022  

1  Butcovan Lucica 

 Conferinţă naţională cu participare 
internaţională - ” Logopedia și practica 
logopedică”  - 18. IX. 2021         

3  Copăcian Aurelia 
Florina, Moldovan 
Mihaela Adriana, 
Lakatos Gyöngyike 

 Simpozion naţional "Cei 7 ani de 
acasaRolul parintilor si alscolii in 
educatia copiilor" - III 2022  

1 Cuc Ioana Carmen / 
cu lucrarea "Cei 7 
ani de acasă" 

 

 Conferința națională cu participare 
internațională -”Terapia tulburărilor de 
limbaj – Provocări interdisciplinare”  - 
26.02.2022       
 
 
 
 

2  Moldovan Mihaela 
Adriana, Lakatos 
Gyöngyike 



 Conferința națională cu participare 
internațională -”Terapia tulburărilor de 
limbaj – Provocări interdisciplinare”  - 
26.02.2022       

1 Oprea Eva 
Magdalena / cu 
lucrarea “Terapia 
tulburărilor de limbaj 
în contextul 
dizabilității 
senzoriale multiple”                                                                                                              

 

 Conferința națională ”Educaţia copiilor 
cu surdocecitate – Din nou împreună!”    
- Sense Internaţional România - 22-
24.03.2022  

3 Lakatos Gyöngyike - 
cu lucrarea ”Model 
de program 
terapeutic în 
intervenția timpurie 
la copilul cu 
dizabilități senzoriale 
multiple”        

 

Moldovan Mihaela 
Adriana / cu lucrarea 
”Contribuţii în 
elaborarea unor 
resurse educaţionale 
digitale pentru copiii 
cu dizabilităţi. 
Modalităţi de 
organizare eficientă 
a acestora” 

 

Oprea Eva 
Magdalena / cu 
lucrarea ” Aspecte 
ale intervenției 
timpurii în contextul 
Sindromului 
Branchio-otic"            

 

 Conferință de diseminare proiect 
Erasmus+      Servicii de intervenție 
timpurie pentru familii și copii cu 
dizabilitate vizuală și dizabilități 
multiple: Priorități și acțiuni - 
03.06.2022  

4  Vesa Maria 
Ramona, Todea 
Rodica Stela, 
Moldovan Mihaela 
Adriana, Lakatos 
Gyöngyike 

 Simpozion euroregional ”Teorie și 
practică în abordarea elevului de azi” - 
XI 2021  

1 Rada Elisabeta /  cu 
lucrarea " Terapia 
prin muzică" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiză SWOT asupra activităţii 

Comisie pentru perfecţionare şi formare continuă: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- sprijinirea colectivului de cadre didactice, dar 
şi a personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic în activitatea de perfecţionare şi 
formare continuă 

- sprijinirea cadrelor didactice în obţinerea 
gradelor didactice 

- realizarea activităţii de echivalare şi 
recunoaştere a creditelor profesionale 
transferabile 

- asigurarea de cursuri cofinanţate, de 
instituţie, personalului 

- interesul crescut al unui grup de cadre 
didactice faţă de formarea continuă 

- dezinteresul unor cadre didactice faţă de 
activităţile de perfecţionare 

- dezinteresul unor colegi de a oferi 
informaţii sau de a oferi informaţii în timp 
util comisiei de perfecţionare, acest lucru 
influenţând negativ realizarea de diverse 
rapoarte, statistici etc., care să redea cât 
mai fidel situaţia reală din instituţie  

Oportunităţi Ameninţări 

- asigurarea de cursuri cofinanţate, de 
instituţie, personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic din unitatea noastră de 
învăţământ 

- implementarea de noi metode de lucru, de 
mijloace didactice şi terapeutice noi, de noi 
filosofii/abordări în instituţie ca urmare a 
formării profesionale 

- creşterea numărului de oferte în domeniul 
formării profesionale  

- schimbarea mentalităţii cadrelor didactice 
- schimbarea mentalităţii părinţilor asupra 

metodelor de intervenţie terapeutică ce pot fi 
folosite cu copiii dumnealor 

- îmbunătăţirea imaginii instituţiei 

- volumul foarte mare de lucru în cadrul 
comisiei: redactarea de situaţii statistice 
variate, într-un timp foarte scurt; 
stăpânirea tuturor detaliilor legislative în 
ce priveşte perfecţionarea şi formarea 
continuă; adaptarea permanentă la noile 
cerinţe 

- cursurile de formare profesională nu 
acoperă toată plaja de interes a cadrelor 
didactice din învăţământul special / 
special integrat 

- costurile multor cursuri de formare sunt 
foarte ridicate 

 
 
 
 
Data:                                                                                                           Întocmit, 
27.06.2022                                                                     Coordonator Comisie pentru Perfecționare  
                                                                                                          și Formare Continuă: 
                                                                                                      prof. Lakatos Gyöngyike 
 
 


