ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 TURLUIANU
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RAPORT ANUAL
COMISIA DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
AN ŞCOLAR 2010- 2011

RESPONSABIL: înv. BALABAN IONELA- NICOLETA

Perfecţionarea/ formarea continuă este o componentă esenţială a activităţii cadrelor
didactice. Este imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă
de a o face, trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la
curent cu tot ceea ce apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic.
Comisia de perfecţionare şi formare continuă, pe tot parcursul anului şcolar 2010- 2011:
-a popularizat Oferta de formare propusă de CCD Bacău;
-a analizat nevoia de formare a cadrelor didactice prin diverse chestionare ,ghiduri de interviu;
-a furnizat informaţii şi materiale informative cadrelor didactice ale şcolii privind formarea
continuă şi centrele de perfecţionare din judeţ şi din ţară;
-a realizat o bază de date privind formarea cadrelor didactice din şcoală;
-a întocmit planul de activitate al comisiei;
-a întocmit fişele individuale de formare continuă, care au fost actualizate permanent;
-a întocmit rapoartele semestriale şi cel anual cu privire la situaţia formării cadrelor didactice ;
Cadrele didactice de la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Turluianu şi Stuctura acesteia
Şcoala cu Clasele I-IV Nr.2 Turluianu au înţeles foarte bine că propria formare este o condiţie
absolut necesară activităţii de formare pe care o desfăşoară în clasă, aşa că au participat la
multiple şi variate activităţi de perfecţionare. Dintre acestea, cităm:

-perfecţionarea prin grade didactice:
- au obtinut gradul didactic II- 1 (ed. Cioloca Anuţa)
- au susţinut inspecţii:
-finale gradul didactic II- 2 (ed. Iojă Maricica, ed. Lovin Nicoleta)
-preinspecţii gradul didactic I- 2 (prof înv. primar Ioja Angela,
înv.Balaban Ionela- Nicoleta
-inspecţii gradul didactic definitiv- 1 (prof. Diac Ioan)
-preinspecţii gradul didactic II- 1 (prof. Vrote Liliana)
-colocviu de admitere la gradul didactic I- 2 ( inv. Dârlau Finica,
înv.Moţei Felicia)

-absolvirea unor studii universitare:
-înv. Moţei Felicia- licenţă , Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Litere,
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Specializarea Romana- Franceză, iunie 2011;
-prof. Ţuţuianu Paula, prof. Marişca Ramona- absolvirea Modulului I- DPPD- 30 credite,
Universitatea”Vasile Alecsandri”, Bacău;

-participări la simpozioane:
-ed. Ladaru Victoriţa, ed. Lovin Nicoleta- Simpozion Internaţional , Gradiniţa Avicola, Bacău
-înv. Balaban Ionela- Simpozion Naţional ”Marţişorul românesc”, ediţia 2011, Roman;

-activitati metodico- stiintifice în cadrul Comisiilor pedagogice:
-referate: ed. Lovin Nicoleta, ed. Ladaru Victoriţa;
-lecţie demonstrativă: ed. Teriş Elena;

-cursuri perfecţionare CCD, ISJ, UB:
-PRET (Proiect pentru reforma educaţiei timpurii), ISJ Bacău: ed. Ladaru Victoriţa,
ed. Lovin Nicoleta
-Pedagogia diversităţii, CCD Bacău - ed. Ladaru Victoriţa
- ed. Lovin Nicoleta
- înv. Iojă Maricica
-Fonduri structurale, CCD Bacău

- ed. Ladaru Vicoriţa
- ed. Lovin Nicoleta
- înv. Iojă Maricica
-înv.Teriş Gheorghi

-Ritualul lecturii şi scrierii creative, CCD Bacău - ed. Ladaru Victoriţa
- ed. Lovin Nicoleta
- înv. Balaban Ionela- Nicoleta
-Psihopedagogia de la teorie la practică, CCD Bacău -ed. Ladaru Victoriţa
- prof .înv. primar Iojă Angela
- înv. Balaban Ionela
-Program de formare:”Profesionalizarea carierei didactice”, Universitatea Transilvania,
CCD,Bacău -ed. Ladaru Victoriţa
-ed. Lovin Nicoleta
-ed.Teriş Elena
-Lucrător în arte combinate, CCD Bacău - înv.Moţei Felicia,
- prof .înv. primar Iojă Angela
-Intel Teach

- prof .înv. primar Iojă Angela

-TGV (Turul galeriei virtual)

- prof .înv. primar Iojă Angela

-Curs engleză avansaţi - prof .înv. primar Iojă Angela
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-Copii cu dificultăţi de învăţare
- prof .înv. primar Iojă Angela
-Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile - înv. Balaban Ionela
În calitate de responsabil cu perfectionarea, am participat, în anul şcolar
2010-2011, la întâlnirile organizate de CCD Bacau, având ca scop iniţierea şi
menţinerea unei colaborări cu această instituţie, cât şi identificarea unor nevoi reale
de perfecţionare în rândul cadrelor didactice.
De asemenea, am stat la dispoziţia colegilor din scoala pentru informaţii privind
posibilităţile de formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de
perfecţionare.
ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE
PUNCTE TARI
-C. C. D. Bacău iniţiază şi organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice,
educative
cu impact pozitiv asupra beneficiarilor;
- suportul direcţiunii şcolii în vederea participării la cursuri de formare /
perfecţionare în ţară ;
- comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice au conştietizat
importanţa formării profesionale pe tot parcursul vieţii ;
PUNCTE SLABE
-alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de
dezvoltare personală ;
OPORTUNITATI
- oferta variata a CCD şi a altor furnizori de formare ;
- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc a
Universităţii Bacău ;
- oferta stagiilor de formare în străinatate ( Comenius, Grundvig, etc).

Director,
formare continuă ,
Prof.Teşulă Lenuţa

Resposabil Comisie perfecţionare şi
Înv. Balaban Ionela- Nicoleta

