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RAPORT DE ACTIVITATE  

AL COMISIEI PENTRU PERFECŢIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 

SEMESTRUL I 

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). 

• 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 . 

• Actualizarea fișelor de perfecționare privind situația creditelor profesionale transferabile pe 

ultimul bloc de 5 ani de la obținerea definitivatului.  

• Monitorizarea participării cadrelor didactice la diverse forme de perfecționare și formare 
continuă pe parcursul semestrului I.  

• Organizarea a trei cursuri de formare finanțate de instituția noastră:  ”Copilul dificil în 
clasă/grupă. Tehnici de intervenție”, ” Metode inovative de evaluare și dezvoltare a limbajului la 
copii/copii cu TSA și adulți” și ” Managementul stresului în context educațional”. 

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

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

cum urmează : 

- În acest semestru au susținut prima inspecție specială pentru obținerea definitivatului în 

învățământ colegele noastre: Haidu Ana Maria și Mihuț Florica. 

- A susținut prima inspecție curentă pentru înscrierea la gradul didactic I colega noastră 

Borzași Simona Maria. 

- Au depus dosare de înscriere la gradul didactic I colegele noastre: Ardelean Ana Ioana, 

Boroș Györgyi, Borzași Simona Maria, Copăcian Aurelia Florina,  Șerfezi Ioana Aurelia. 

• În acest semestru instituția noastră a decontat cheltuieli aferente pentru obținerea gradelor 
didactice următorilor profesori: Borzași Simona Maria.  

 

Data:                                                                                                         Întocmit, 

20.12.2019                                                                                             Coordonator:   

                                                                                                    Prof. Lakatos Gyöngyike 
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