RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI "FORMARE CONTINUĂ ŞI
PERFECŢIONARE"
AN ŞCOLAR 2017-2018
Responsabil comisie: prof. Cismaş Manuela
Membrii comisiei: prof. Floricică Daniela
prof. Bradea Simona
secretar şef Medrea Tatiana
În anul şcolar 2017/2018 personalul şcolii este format din 71 de persoane din care:
53- cadre didactice, 7 – personal didactic auxiliar şi 11 personal nedidactic.
Din cele 53 de cadre didactice în acest an şcolar funcţionează 43 cadre didactice,
restul fiind cu contractul de muncă suspendat, detaşaţi, în concediu fără plată sau în
concediu de îngrijire a copilului.
Din cele 43 de cadre didactice: 36 sunt titulare, 3 suplinitori pensionari, 3 suplinitori
calificaţi (1 în regim plata cu ora) şi 1 suplinitor necalificat - în curs de calificare.
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Din analiza datelor prezentate mai sus, reiese că în unitatea noastră şcolară 97,67%
din personalul este calificat. De asemenea se remarcă faptul că 65,12% din cadrele
didactice titulare au gradul didactic I.
Preocuparea cadrelor didactice pentru perfecţionare şi formare continuă reiese şi din
următoarele date:
 14 cadre didactice au studii postuniversitare (Bradea Simona, Cioc Bianca, Cismaş
Manuela, Floricică Daniela, Lazăr Carmen, Mălăncrăvean Ovidiu, Muşunoi Daniela,
Pavel Aurelian, Pop Aurelia, Rusu Joszef, Sârbu Ion, Tarţa Ana, Tittes Mihaela, Zaharia
Eugen)
 7 cadre didactice au studii de master (Cioc Bianca, Ciuchină Adela, Iosif Dorina, Maior
Angela, Mălăncrăvean Ovidiu, Medrea Ovidiu, Tittes Mihaela)
 1 cadru didactic are doctoratul (Filip Maria)(concediu îngrijire copil)
 2 cadre didactice au urmat cursuri postuniversitare de reconversie profesională
(Mălăncrăvean Ovidiu, Sârbu Ion)
 11 cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional de experţi în management
educaţional (Cioc Bianca, Cismaş Manuela, Iosif Dorina, Maior Angela, Mălăncrăvean
Ovidiu, Noaghiu Daniela, Rusu Joszef, Sârbu Ion, Ştef Ioan, Tittes Mihaela, Zaharia
Eugen)
 3 cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional de Mentori (Iosif Dorina,
Mălăncrăvean Ovidiu, Tittes Mihaela)
 2 cadre didactice sunt membri în Comisia naţională de specialitate – aria curriculară
Tehnologii (Cismaş Manuela, Maior Angela)
 2 cadre didactice sunt responsabili de cercuri pedagogice la nivel de zona Sighişoara
(Maior Angela, Tittes Mihaela)
 1 cadru didactic este responsabil comisie de formare continuă la nivel de zona
Sighişoara (Iosif Dorina)
 1 cadru didactic este autor SPP şi curriculum (Cismaş Manuela)
 2 cadre didactice sunt autori de auxiliare curriculare (Cismaş Manuela, Zaharia
Eugen)

 21 persoane sunt formatori (Bartha Cristian, Cismaş Manuela, Coşara Adina, Deac
Cristina, Drăgan Cristina, Drăghici Cătălina, Floricică Daniela, Iosif Dorina, Ivaniţchi
Monica, Lazăr Carmen, Maior Angela, Mălăncrăvean Ovidiu, Medrea Ovidiu, Noaghiu
Daniela, Pavel Aurelian, Pop Aurelia, Rusu Joszef, Sârbu Ion, Ştef Ioan, Tittes Mihaela,
Zaharia Eugen)
 6 cadre didactice sunt mentori (Cismaş Manuela, Muşunoi Daniela, Rusu Joszef, Sârbu
Ion, Ştef Ioan, Zaharia Eugen)
 10 cadre didactice posedă permis de conducere a calculatorului ECDL(Bartha Cristian,
Cismaş Manuela, Lazăr Carmen, Maior Ghicu, Mălăncrăvean Ovidiu, Medrea Ovidiu,
Rusu Joszef, Ştaier Ioana,Tarţa Ana, Tittes Mihaela)
 1evaluator ARACIP-Registrul experţilor în evaluare şi acreditare (Iosif Dorina)
 1 formator național ARACIP - Registrul formatorilor în domeniul calității educației (Iosif
Dorina)
În anul şcolar 2017/2018, la nivelul comisiei s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 Prezentarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a
creditelor profesionale transferabile,
 Participarea RFC la activităţile Comisiei pentru echivalarea în credite transferabile a
formelor de organizare a formării continue - analizarea dosarelor personalului didactic,
de conducere, de îndrumare şi de control care au solicitat recunoaşterea şi echivalarea
creditelor transferabile:
~ d-na prof. Drăghici Cătălina – echivalarea cu 90 CPT a gradului didactic II,
~ dl prof. Medrea Eugen Ovidiu – echivalarea cu 90 CPT a gradului didactic I,
 participarea responsabilului de comisie la întâlnirile lunare şi activităţile desfăşurate cu
responsabilii de comisii de perfecţionare la nivel de zona Sighişoara, cu participarea
reprezentanţilor CCD Mureş
 completarea fişei individuale şi întocmirea machetei de dezvoltare profesională, formare
continuă şi perfecţionare periodică a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar şi
nedidactic din unitatea şcolară
 informarea cadrelor didactice în legătură cu metodologia de înscriere şi susţinere a
gradelor didactice.
 informarea cadrelor didactice în legătură cu oferta CCD Mureş privind cursurile de
formare
 întocmirea planului managerial şi a planului operaţional al comisiei
 întocmirea calendarului activităţilor comisiei pe sem. I şi sem. II
 întocmirea situaţiei creditelor profesionale acumulate în perioada 2012-2017 şi
planificarea în vederea acumulării celor 90 CPT obligatorii la intervale succesive de 5
ani
 participarea d-nei prof Iosif Dorina în calitate de formator la cursurile Managementul
educaţional în învăţământul preuniversitar şi Managementul calităţii serviciilor
educaţionale în organizaţiile şcolare
 participarea d-nei prof Cismaş Manuela în calitate de formator la cursurile Inovaţie şi
performanţă în managementul instituţiilor de educaţie şi Managementul calităţii
serviciilor educaţionale în organizaţiile şcolare
 participarea cadrelor didactice la programme de formare continuă:
Programe de formare continuă la care au particiat cadrele didactice în anul
şcolar 2017/2018
Programe acreditate
Instituţia
Număr
Numele cadrului
Denumirea
furnizoare (CCD,
Credite
didactic
programului
universităţi)
Profesionale

Transferabile
Medrea Ovidiu

Bradea Simona
Cismaş Manuela
Curcji Irina
Floricică Daniela
Lazăr Carmen
Suciu Elena
Rusu Jozef
Ştaier Ioana
Cioc Bianca
Ciuchină Adela
Curcji Irina
Drăgan Cristina
Floricică Daniela
Ivaniţki Monica
Maior Angela
Noaghiu Daniela
Popa Ianina
Rusu Jozsef
Soneriu Mihai
Ştaier Ioana
Tarţa Ana
Tittes Mihaela
Thiesz Robert
Cioc Bianca
Lazăr Carmen
Pop Aurelia
Popa Ianina
Şoneriu Mihai
Ştaier Ioana
Tarţa Ana
Tittes Mihaela

Managementul
educaţional în
învăţământul
preuniversitar
Dezvoltarea profesională
a cadrelor didactice în
domeniul evaluării
examenelor şi
concursurilor naţionale
din învăţământul
preuniversitar

CCD Mureş

22

CCD Mureş

30

Fizica Altfel

Centru de
Evaluare şi
Analize
Educaţionale

20

Inovaţie şi performanţă
în managementul
instituţiilor de educaţie

CCD Mureş

23

CCD Mureş

22

Managementul calităţii
serviciilor educaţionale
în organizaţiile şcolare

Programe avizate MECS
Numele cadrului
Denumirea programului
didactic
Cismaş Manuela
Managementul formării continue
Iosif Dorina
Alte programe de formare
Numele
Denumirea programului
Drăgan Cristina
Maior Ghicu

Curs de pregătire profesională pentru
profesori de legislaţie rutieră
Curs de pregătire profesională pentru

Instituţia furnizoare
(CCD, universităţi)

Număr
ore

CCD Mureş

20 ore

Instituţia
furnizoare

Număr
ore
90
90

Popa Ianina

Ivaniţchi Monika

instructori auto
Curs Formator
Cursuri Vocaționale
 Protecția Consumatorilor în domeniul
Financiar Bancar
 Protecția Consumatorilor în domeniul
Financiar Nebancar
 Protectia Consumatorilor

150

Infocons

Cursuri
online

Evoluţia în carieră – înscriere la grade didactice
 1 cadru didactic (d-na. prof. Ciuchină Adela) este înscris la gradul didactic I - sesiunea
2016-2018
 2 cadre didactice (d-na. prof. Coşară Adina şi d-na. prof Ivaniţki Monika) sunt înscrise la
gradul didactic II - sesiunea 2017-2019
Participare la conferinţe/simpozioane/seminarii, publicare de articole
 Dl prof. Thiesz Robert - simpozion “Cornel Regman în actualitate” Daneş
 D-na Cioc Bianca, d-na Iosif Dorina, d-na Tittes Mihaela, d-na Popa Ianina şi dl Sîrbu
Ion – Conferinţa cu participare naţională – “Creativitate şi inovaţie în educaţie sub
semnul Marii Uniri” – Tg. Mureş
Analiza SWOT














PUNCTE TARI ( S. )
În şcoala noastră personalul didactic este format din
cadre didactice calificate, majoritatea titulare sau cu
completare de catedră
62,26% din cadrele didactice au gradul didactic I,
9,43 % au au gradul didactic II, 24,53% au
definitivatul
Număr mare de cadre didactice cu studii
postuniversitare, de master, de reconversie
profesională
1 cadru didactic are doctoratul
Număr mare de cadre didactice - membri ai Corpului
Naţional de experţi în management educaţional şi ai
Corpului Naţional de Mentori
cadre didactice - metodişti ai ISJ Mureş sau membri
în Comisia naţională de specialitate
cadre didactice - responsabili de cercuri pedagogice
autori SPP şi curriculum şi auxiliare curriculare
Număr mare de cadre didactice – formatori şi
mentori
Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare
şi formare continuă prin înscrierea la grade didactice
Majoritatea cadrelor didactice au urmat cursul de
„Orientare şi consiliere”
Majoritatea cadrelor didactice lucrează pe calculator,
un număr mare participând la cursurile AEL sau au
permis ECDL
Au loc acţiuni de modernizare a infrastructurii şcolii,
de dotare cu echipamente, mijloace didactice








PUNCTE SLABE (W. )
Insuficienta colaborare
dintre comisii
Neorganizarea de cursuri
de perfecţionare pentru
maiştri instructori
Numărul insuficient de
acţiuni prin care să se
urmărească înlăturarea
barierelor de comunicare,
cooperarea cadrelor
didactice.
Reticenţa unor cadre
didactice pentru
dezvoltarea profesională
Dezinteres parţial faţă de
materialele informative
afişate.

necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ.
 Funcţionarea unei filiale a CCD Mureş pentru zona
Sighişoara, cu sediul la unitatea noastră şcolară.
OPORTUNITĂŢI (O.)
 Oferta variată de programe a CCD Mureş si a altor
furnizori de formare
 Oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii
posuniversitare a universităţilor
 Oferta stagiilor de formare în străinatate (Comenius,
Grundvig, etc)
 Parteneriatele cu alte şcoli, cu unităţi economice şi
culturale.
 Posibilitatea organizării de cursuri de perfecţionare
la Sighişoara.
Responsabil comisie,
prof. Cismaş Manuela

AMENINŢĂRI ( T.)
 Lipsa motivării financiare;
 Taxa percepută pentru
cursuri.

