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 Dezvoltarea profesională a fiecărui cadru didactic reprezintă un pas important în 

procesul de educație determinând pe termen lung aspecte benefice în procesul educativ  

aducând beneficii atât profesorilor cât și elevilor. 

 Perfecționarea cadrelor didactice  reprezintă o activitate cu conținut pedagogic și 

social proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcție 

managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ  la toate nivelurile 

de referință. 

 Analiza activității de perfecționare a cadrelor didactice presupune raportarea la 

conceptele pedagogice de formare, în general, și de formare continu, în mod special. 

 Formarea constituie funcția centrală a educației (exprimată ca formare-dezvoltare 

permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a personalității umane).  

 Astfel, formarea subordonează din punct de vedere funcțional învățământul care 

nu este decat un caz particular al formării. Între educație și instruire matricea sa de 

funcționare se actualizează în mod diferit în formarea profesorilor, în formarea adulților, 

în general sau în formarea elevilor. 

 Conceptul de formare continuă definește liniile pedagogice esențiale pentru 

activitatea de perfecționare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de 

învățământ, pe fondul evoluțiilor înregistrate cu ani în urmă, prin consolidarea reformelor 

deja întreprinse  și reevaluarea priorităților într-o societate bazată pe tehnologii avansate. 

Formarea continuă răspunde la aceste evoluții și la problemele lor integrabile în contextul 

mai larg al educației permanente. 

 Obiectivele activității de perfecționare a cadrelor didactice pot fi definite la nivel 

general și specific, fiind exprimate în termeni de formare continuă, domeniu în care există 

un anumit consens în cadrul sistemelor de învățământ din țările dezvoltate. 

 Încă de la începutul anului școlar, comisia de perfecţionare a urmărit îndeplinirea 

următoarelor obiective: 



 

 

‐sprijinirea personalului didactic în îmbunătăţirea activităţii didactice; 

‐informarea promptă a personalului didactic cu privire la cursurile de formare desfăşurate 

la nivelul ISJ şi CCD Brăila. 

      În general, acţiunile membrilor comisiei s-a centrat pe informarea, coordonarea 

cadrelor didactice şi pe consilierea acordată acestora.  

          În ceea ce privește activitatea concretă, membrii acestei comisii au consiliat 

cadrele didactice din școală referitor la perfecționare, au facilitat comunicarea 

intercolegială la nivelul școlii și au diseminat informațiile primite de la CCD și  ISJ 

Brăila.  

 Formarea prin obţinerea gradelor didactice a fost reprezentată de prof. Fica Ionuț 

și prof. Cîrîc Elena care au susținut prima inspecție a examenului de Definitivat.

 Totodată, cadrele didactice au aplicat cunoștințele dobândite în cadrul activităților 

demonstrative susținute la nivelul comisiilor metodice din școala noastră și la nivelul 

cercurilor pedagogice zonale.                                              
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