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Denumirea şcolii: LICEUL DE ARTE,,PLUGOR SANDOR„
Adresa şcolii: str. Kossuth Lajos, nr.15
Telefon, fax: 0267-312997, 0267-312489,0367-401019
Limba de predare: română, maghiară

Clădirea școlii, clădirea veche a fost construită în anul 1905 din fondurile Consiliului
local, instituţia începând să funcţioneze la 1 septembrie al aceluiaşi an, cu statutul de primă
şcoală publică elementară de stat din Sfântu Gheorghe. Din acest considerent clădirea şcolii a
fost declarată monument arhitectonic.
La data respectivă clădirea era compusă din:11 săli de clasă,1 sală festivă, 1 birou, 1
cancelarie, 1 bibliotecă, 1 locuinţă cu trei camere pentru director, 1 anexă.
În anul 1962 s-a amenajat sala de sport a şcolii din fondurile primăriei oraşului iar în
1963 s-a construit un grup sanitar. În 1971, deasupra sălii de sport s-a construit o sală festivă
cu scenă mobilă.
Procesul educativ a început în anul şcolar 1905-1906 cu 513 elevi în clasele I-IV,
secţia maghiară. Primul director al şcolii a fost învăţătorul Csinádi Lajos.
În 1913 efectivul de elevi a ajuns la 657. Pentru această perioadă nu există date de
arhivă în ceea ce priveşte colectivul de cadre didactice al şcolii.
În anul 1923, alături de secţia maghiară s-a înfiinţat şi secţia română, cu 96 de elevi
în clasele I-IV.
În anul şcolar 1945-1946 secţia română, clasele I-VII era frecventată de 20 de elevi
iar secţia maghiară de 196, în total 216 elevi. Trebuie menţionat că şcolile publice de pe
teritoriul oraşului se înmulţiseră ceea ce a dus la scăderea efectivelor de elevi.
În anul şcolar 1948-1949 cele două secţii au continuat să funcţioneze.
În anul şcolar 1961-1961 existau în total 21 de clase dintre care clasele I-VII A şi B
erau de secţie maghiară iar I-VII C era secţia română. Efectivul total de elevi era 582 cu un
corp profesoral de 29 cadre didactice.
În anul şcolar 1967-1968 şcoala funcţionează cu 17 clase, din care la ciclul primar cu
ambele secţii (română şi maghiară) iar la ciclul gimnazial numai cu secţia maghiară. Efectivul
de elevi al şcolii era de 430 cu 23 de profesori şi învăţători.
Începând din anul 1968 şcoala a funcţionat ca Şcoală generală cu program suplimetar
de muzică.
Clădirea nouă- dată în folosinţă în anul 1982, cu 26 de săli individuale destinate
procesului de învătământ instrumental.
Liceul de Artă
În 1990 a devenit Liceu de Artă cu clasele I-XII, având în oferta sa curriculară 3
profiluri artistice: muzică, arte plastice, balet, la care din anul 2000 s-a adăugat profilul teatru.
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Procesul de predare-învăţare se desfăşoară la toate cele trei nivele ale învăţământului
preuniversitar (primar, secundar inferior şi superior în clase cu predare în limba română şi cu
predare în limba maghiară). La nivelul judeţului Covasna este singurul liceu vocaţional cu
profil
artistic fapt pentru care în conştiinţa comunităţii şi-a dobândit în mare măsură statutul de
furnizor de cultură.
Prin întreaga sa activitate Liceul de Arte a oferit şi oferă numeroase ocazii în care elevii săi
îşi pot dovedi talentul pe plan local, naţional şi internaţional şi totodată reuşesc să contribuie
la îmbogăţirea vieţii culturale a comunităţii.
Liceul de Arte din Sfântu Gheorghe, prin oferta sa educaţională specifică îşi exprimă
personalitatea, setul de valori fundamentale pe care le oferă, promovează cu responsabilitate,
prin cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori
etice şi profesionale:
• Responsabilitate morală, socială şi profesională
• Integritate morală şi profesională
• Respect şi toleranţă
• Onestitate şi corectitudine intelectuală
• Imparţialitate, independenţă, obiectivitate
• Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ
• Autoexigenţă în exercitarea profesiei
• Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii

3.1. Tipul unităţii de învăţământ:
1. Liceu vocațional cu profil artistic
3.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate:
1. primar 2. gimnazial 3. liceal
3.3. Profile de studiu existente, pe tipuri de unităţi:
1. filieră vocaţională
Detalii privind tipul unităţii de învăţământ
2. unitate pentru învăţământul de masă
3.1. Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate)
1. public (B)
3.1. Alternative educaţionale în unitate:
1. Învățământ tradiţional
Formele de învăţământ din unitatea dvs.:
zi
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3.2. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ
3.8.1 Structuri ale claselor/ grupelor după modul de funcţionare:
1. predare normală – nr. clase 31 de clase
3.3. Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală
3.9.1 Limbi materne de predare în unitatea școlară:
1. Romana
2. Maghiara
3.9.2 Limbi străine studiate în şcoală, pentru învățământul de masă
1. Engleza
2. Franceza
3.9.3 Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase bilingve
6. Nu este cazul
3.9.4 Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase cu predare intensivă
6. Nu este cazul
3.4. Responsabilităţi în reţea
3.10.1. Unitatea şcolară este:
1 . unitate de sine stătătoare
3.11. Servicii oferite
3.11.1. Internat: 1.DA

numărul locurilor de cazare: 76

3.11.2. Cantină: 1.DA
−numărul de locuri în sala de mese: 40
−capacitatea de pregătire (bucătărie):800
Bufet:

1. DA

3.11.1. Cabinet de asistenţă medicală :
3.11.2. −asigurarea asistenţei medicale preventive cu medic şcolar : 1. DA
3.11.5. Cabinet stomatologic :
2. NU
−asigurarea asistenţei stomatologice cu medic de specialitate
−asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare

2. NU
2.NU

3.11.6. Cabinet de asistenţă psihopedagogică : 1. DA
dacă DA:
• încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc):
cu normă întreagă
3.12. Construcția școlară
3.12.1. Vechimea şi calitatea construcţiei
− Anul în care a fost dată în folosinţă: 1982
− Construcţie din:
1. zid din cărămidă DA
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3.12.2 Anul ultimei reparații capitale: 2015 la clădirea B

3.13. Unitatea funcţionează în:
−
clădire cu destinaţie de şcoală
3.14. Construcția găzduiește
− numai unitatea noastră
3.15. Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare:
− număr total de clădiri 3(trei)
− număr de clădiri care găzduiesc spații de învățământ 2(două)
3.16. Suprafaţa desfășurată a clădirilor
− suprafața totală 6078 mp
− suprafața sălilor de clasă 2053.78 mp
3.17. Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii:
• Spaţii de învăţământ:
1. săli de clasă DA
1. Laboratoare DA 3. Cabinete DA
5.Ateliere şcolare DA

4. sală de sport DA

3.18 Spații auxiliare
l. ateliere de întreținere DA
2. lot şcolar NU
3.Cancelarie DA
4. sală de bibliotecă DA
5. sală de festivităţi DA
6. spațiu de joaca amenajat DA 7. terenuri de sport DA
3. 19. Situaţia juridică a clădirilor în care funcționează unitatea şi a terenurilor aferente
3.19.1. Unitatea funcţionează în:
1. spatii concesionate DA
3.19.2. Pentru spaţiile proprii precizaţi dacă deţineţi documente de proprietate asupra:
3. 7 .2.1 - clădirilor: 1. Nu
3.7.2.2 - terenurilor: 1. Nu
3.20. Utilități
3.20.1. Curent electric:
• în localitate:
1.DA
• în școală:
1.DA
3.20.2. Apă
• în localitate:
1. reţea stradală DA
• în şcoală:
1. din reţeaua stradală în clădire DA
3.20.3. Closet
1. cu apă curentă - numărul de cabine: total: 30 din care în stare corespunzătoare: 30
3.20.4. Canalizare:
• în localitate:
• în şcoală:

1. reţea stradală DA
1. conectată la reţea stradală DA
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Sistem de încălzire
1. încălzire centrală DA
3.20.5. Telefon:
• în localitate:
• în școală:

1.Da
1. Da

3.20.6. Spațiu de gunoi amenajat:

1.Da

3.21. Elemente de dotare
3.21.1. Starea mobilierului şcolar:1.. stare medie DA
3.21.2. Biblioteca școlară

1. Da - nr de volume: 13106

3.21.3. Dotarea cu calculatoare
• număr total de calculatoare: 71
• număr de calculatoare utilizate de către elevi: 36
• utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii: 18
• există conectare la INTERNET:

DA
DA

3.21.4. Dotarea cu copiatoare: DA
CONTEXT GEO-ECONOMIC
3.21.5. Număr de copiatoare: 10
3.22.1 CARACTERISTICI ALE LOCALITĂŢII
• Mediul de rezidenţă:
1. Urban DA
• Dezvoltarea economică a zonei (declarata oficial):
1. zonă dezvoltată DA
• Tipul localităţii unde este situată şcoala:
Municipiu reşedinţă de judeţ DA
3.22.2. Caracteristici ale localităților din mediul rural
Comunicarea cu cea mai apropiată localitate urbană:
• Distanţa faţă de cel mai apropiat oraş:
Nu este cazul
3.22.3. Caracteristici ale localităților din mediul rural
Comunicarea cu cea mai apropiată localitate urbană:
• Distanţa faţă de cel mai apropiat oraş:
Nu este cazul
Comunicarea cu cea mai apropiată localitate rurală:
• Distanţa faţă de cea mai apropiată localitate rurală :
1. localitate învecinată 3. distanță mică
4. distanta mare (peste 1
2. distanta foarte mică (sub 5 km)

6

• Prezenţa mijloacelor de transport
1. există permanent
3.22.4. Caracteristici ale localităților rurale mici
Comunicarea cu centrul de comună:
• Distanţa faţă de centrul de comună:
1. localitate învecinată
2. distanță foarte mică (sub 5 km)

3. distanţă mică (5-10 km)
4. distanță mare (peste 10 km)

• Prezența mijloacelor de transport
1. există permanent

3.23. Caracteristici ale școlii
3.23.1. Poziţia unităţii în localitate
1. zonă centrală DA
3.23.2. Accesul elevilor la unitatea de învăţământ (descriere):
3.23.3. Unitatea şcolarizează:
• elevi din localitate – nr. elevi: 471
• elevi din alte localităţi, care fac navetă zilnică – nr. elevi: 43
• elevi din alte localităţi, care fac naveta săptămânal – nr. elevi: 66
• elevi din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat (nu fac naveta) – nr. elevi –
(administrarea clădirilor, gradul de
implicare în probleme/ dezvoltarea școlii, gradul de implicare în sfera decizională,
implicarea în proiecte, parteneriate ale școlii ș.a.).
DA
(implicarea părinților în viața școlii,
sprijinirea activităților derulate în școală, contribuții la dezvoltarea școlii, implicarea în
proiecte educaționale, participarea părinților la ședințe/ alte activități care vizează situația
școlară a elevilor (%) ș.a.).

DA
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1.1. Cadre didactice:
1.1.1. Situația încadrării
Modul de încadrare

Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
Total
preșcolar
primar
gimnazial
liceal
10
36
79
125

Nr. total cadre
didactice, din care:
cu normă întreagă
cu normă parţială

10
-

Modul de încadrare

26
13

43
33

79
46

Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
preșcolar
primar
gimnazial
liceal

Nr. total cadre
didactice, din care:
Titulari
Detaşaţi din altă
unitate
Detașați în altă unitate
Suplinitori calificaţi
Profesori asociați
Pensionari
Suplinitori necalificaţi

Total

10

43

72

125

10
-

33
2

36
2

79
4

-

1
5
-

16
14
4
2

17
19
4
2

1.1.2. Situația gradelor didactice
Învățământ
preșcolar

Învățământ
primar

Debutanţi
Definitivat
Grad didactic I
Grad didactic II
Total

Învățământ
gimnazial
9
12
18
8
43

2
8
10

Învățământ
liceal
10
19
28
11
72

Total
19
31
48
27
125

1.1.3. Situația cadrelor didactice în funcție de vechime
Anul şcolar

Între
5-10
ani

Sub 5
ani

Învățământ
preșcolar
Învățământ
primar
Învățământ 7
gimnazial
Învățământ 15
liceal

Pe grupe de vechime
Între
Între
Între
15-20 20-25 25-30
ani
ani
ani

Între
10-15
ani
2

3

1

3

2

8

5

6

15

3

11

18

17

5

Peste
35
ani

Între
30-35 ani

-

1

Total

10
43

3

72
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1.1.4. Raportul număr elevi/ număr personal didactic:
Nr. cadre
Nivel
An şcolar
didactice
Preșcolar
10
Primar
36
Gimnazial
79
Liceal
Profesional
Postliceal
TOTAL

Nr. gradaţii de merit
Calificative anuale
(nr.)

B

Învățământ
gimnazial

Învățământ
primar
-

S

Număr elevi/cadru
didactic

125

Învățământ
preșcolar

Ciclul

Nr. elevi

FB

5
S

B

FB
10

Învățământ
liceal
8

S

B

FB
43

13
S

2

Total

B

FB
70

S

B

FB
125

1.1.5. Indicatori de performanţă pentru cadre didactice:
1.2. Personal nedidactic:
Denumirea postului
Muncitor
Paznic
Ingrijitor
Bucatar
Total
1.3. a. Personal auxiliar:
Denumirea postului
Contabil
Informatician
Secretar
Administrator
Pedagog scolar
Bibliotecar
Laborant
Model
TOTAL

Nr. posturi/ număr angajați
1/1
3/3
6/6
2/2
12/12

Nr. posturi/ număr angajați
2/2
1/1
2/2
1/1
2/2
0.5/1
0,5/1
1/1
10/11
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1.1.6. a. Participări la cursuri de formare:
Ciclul

Denumirea cursului

Organizator

Acreditat/
Neacredit
at

Participări
Nume și prenume

Învățământ
preșcolar
Învățământ Resurse umane in
primar managementul
educational

Eurostudy

Acreditat/15 Neagu Nicoleta
Salamon Marta
Okos Claudia
Nagy Edit

Eurostudy

Acreditat/15 Iliescu Edinda
Peter Jozsef
Lofi Gellert-Attila
Csaszar Katalin
Kerezsi Gyopar-Iringo
Miklos Katalin
Miklos Jacinta
Bartha Imola
Toth Sarolta
Kakasi Zsolt
Imreh Claudia
Konczei Kinga
Konczei Jeno
Cucu Csilla
Acreditat/15 Sebestyen-Lazar Eniko
Naum Roxana
Peter Jozsef
Polgar Erzsebet
Fazakas Maria
Domokos Orsolya
Hollanda Noemi
Varga Ibolya
Beteg zsuzsanna
Nagy Agnes
Mihaly Imola
Botos Gyongyver
Mailat Sorana
Lofi Gellert
Szakacs Reka-Judit
Acreditat/15 Krecht Emese
Gall Katalin

Învățământ
gimnazial
Învățământ Tic in procesul
liceal
educational

Resurse umane in
managementul
educational

Total

Eurostudy

Comunicarea si
Eurostudy
negocierea conflictelor in
managementul
educational
3

35

1.1.6. b. Participanți la cursuri de formare – TOTAL:
Anul școlar/
Ciclu
Nici un curs

Învățământ
preșcolar

Învățământ
primar
4

Învățământ
gimnazial

Învățământ
liceal
20

Total
24
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-

1 curs
2 cursuri
3 cursuri
Mai mult de 3
cursuri

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Nivel
Învățământ
preșcolar
Învățământ primar
Învățământ
gimnazial
Învățământ
profesional
Învățământ liceal
TOTAL

1

-

Nr. cadre didactice care au obținut în ultimii 5 ani:
0 credite
1-90 credite
peste 90 de credite

6
6

1

9

22
23

41
50

1.1.6. c. Situația obținerii celor 90 de credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani:
1.2. Personal nedidactic:
Denumirea postului
Muncitor
Paznic
Ingrijitor

Nr. posturi/ număr angajați
1/1
3/3
5/5

Total
1.3. a. Personal auxiliar:
Denumirea postului
Contabil
Informatician
Secretar
Administrator
Pedagog scolar
Bibliotecar
Laborant
Model
TOTAL

9/9

Nr. posturi/ număr angajați
2/2
2/2
1/1
1/1
2/2
0.5/1
0,5/1
1/1
10/11

1.3. b. Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar:
Ciclul/
Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
Nr .participanți
preșcolar
primar
gimnazial
liceal
Nici un curs
1 curs
6
2 cursuri
3 cursuri
Mai mult de 3
cursuri

Total
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1.4. Elevi
Efective elevi / clase:

Clasa

Nr. grupe/ clase
Secția
Secția
maghiară
română

Total învăţământ primar
clasa pregătitoare
I
II
III
IV
Total învățământ gimnazial
V
VI
VII
VIII
Total învăţământ liceal vocational,
artistic
Clasa a IX-a – zi
Clasa a X-a – zi
Clasa a XI-a – zi
Clasa a XII-a –zi
TOTAL GENERAL

Efectiv total copii/ elevi
Secția
Secția
maghiară
română

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

20
20
19
25
26

10
7
19
17
16

1
1
2
2

1
1
1

29
25
35
43

13
18
15

2
2
1
2
18

1
1
1
1
12

48
50
30
38
408

16
11
16
10
168

1.4.1. Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale: 5 elevi
1.4.2. Frecventarea cursurilor de către elevi
Nr. total
elevi

Ciclul
Învățământ
preșcolar
Învățământ
primar
Învățământ
gimnazial
Învățământ
profesional
Învățământ
liceal
Total

Nr.
absenţe
motivate

Nr. total
absenţe

Nr. mediu
absențe
nemotivate/
elev

Nr. absenţe
nemotivate

Nr/ elevi care nu
au frecventat
puțin/ deloc
școala

-

-

-

-

-

-

179

621

583

38

0.21/elev

178

1780

1586

194

1,08/elev

-

-

-

-

-

-

219

3291

2335

956

4.36/elev

1

576

5692

4504

1188

2.06/elev

1

12
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1.4.3. Indicatori de calitate pentru elevi
Ciclul
Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
primar
gimnazial
liceal
profesional

Indicatori de calitate %
Promovabiliţate
Elevi repetenţi
Situaţie şcolară neîncheiată/
abandon
Elevi cu nota scăzută la
purtare

Total

98.88%
-

89.33 %
-

92.24 %
-

93.40 %
-

-

-

3

3

-

6

13

20

2. Programe guvernamentale de dotare a şcolilor în care a fost cuprinsă unitatea de
învăţământ (ultimii 4 ani):
3. Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ
(ultimii 4 ani):
Finanţare prin:
Suma
21288
MEN
50000
Buget local
25575
Venituri proprii
Venituri din sponsorizări
238983 (ROSE + ERASMUS)
Alte – se menționează
4. Facilităţi pentru elevi: se va menţiona numărul beneficiarilor
Tipul facilității acordate (burse, bani de liceu ș.a.)
Nr. elevi
Burse de performanţă
Burse de merit
BursBurBursa de studiu
Burse de ajutor social
Bani de liceu
Decontare abonamente,bilete pentru elevi
Sume cuvenite elevilor cu cerinte educaţionale speciale

2
6
9
20
2
13
5

4. Programe, proiecte şi parteneriate educaţionale:
-Proiectul privind Învăţămăntul Secundar (ROSE)

5. Participarea la programe şi proiecte comunitare:
-Program Erasmus+formare profesională şi tineret
-Participare la diferite concursuri de colectare a deşeurilor pentru reciclare.
6. Proiecte de finanţare derulate prin MEN/ IŞJ/ Consiliul local:
-Participare la olimpiade şi concursuri vocale, instrumente muzicale,arte plastice si
arta actorului
-Program Naţional Corn si Lapte OG.nr.13/2017
-Programul Euro 200 pentru achiziționarea unui calculator Legea 269/2004
-Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” HG 1488/2004
7. Promovarea imaginii instituţiei:
Participare la evenimentul ”Ziua Porţilor Deschise” organizat de către primăria locală.
Participare la diferite proiecte în cadrul Asociaţiei instiuţie
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RAPORT ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
An școlar 2019-2020
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acordarea posturilor prin PCO pentru cadrele didactice titulare, asociați, pensionari
pentru anul școlar 2019-2020 – august 2019
Finalizarea Raportului anual privind starea învățământului la nivelu instituțional pentru
anul școlar 2018-2019
Repartizarea elevilor la profesorii de specilaitate principală și secundară, orele
individuale, întocmirea orarului pe nivel de instituție 2-12.09.2019
Contract reînnoit cu medicul școlar pentru anul școlar 2019-2020- cu doamna doctor
Biró Kinga
Ședință de deschidere a noului an școlar, activitate de motivare pentru cadre didactice cu
coordonarea profesorul Fazakas Misi, care se ocupă și cu formare profesională 02.09.2019
Repartizarea sălilor de clasă, repartizarea diriginților pe clasele de început de ciclu
școlar, pregătirea și igienizarea tuturor spațiilor școlare pentru începerea anului școlar,
organizarea serviciului pe școală, condica de prezență personalizată pe fiecare
compartiment - august-septembrie 2019
Angajarea unui nou informatician cu contract detemninat de muncă – dl. Horváth
Szilveszter din 01.10.2019
Angajarea a unei noi secretare - doamnei Fetscher Erika din data de 16.10.2019
Organizarea Concursului pentru ocuparea postului de secretar șef după pensionarea
secretarei vechi din data de 04.11.2019 – doamna Berde Valéria
Festivitatea de deschidere a noului an școlar 09.09.2019
Alegerea șefului de catedră la catedra de Teorie-solfegiu-dictat după pensionarea
domnului Sipos Zoltán, pe doamna Kerezsi Gyopár Iringó
Ședințe cu Consiliul profesoral, cu Consiliul de Administrație, cu Consiliul părinților, cu
Consiliul elevilor pe parcursul lunii septembrie 2019
Organizarea evaluării anuale de medicina muncii pentru toți angajații instituției
19.09.2019
Organizarea, pregătirea și instruirea a angajațiilor în sănătate și securitate în muncă
19.09.2019
Continuarea programului ,,Grădinița muzicală” –Să cunoaștem lumea minunată a
muzicii’’ -proiecte parteneriate cu grădinițele din oraș: Hófehérke, Benedek Elek,
Csipike, Gulliver, Pinocchio, și Kőrösi Csoma Sándor, Árvácska la secțiile română și
maghiară. Am semnat parteneriate și colaborăm cu 7 grădinițe din oraș în total 20 de
grupe de grădinițe. La aceste activități participă 24 cadre didactice voluntar pentru
atragerea copiilor spre învățământul artisctic
5 cadre didactice s-au înscris pentru un curs de perfecționare cu un program pentru
metode de predare a muzicii pe perioada timpurie a copiilor, organizat de Centrul de
perfecționare Amőba. Programul se numește,, Ringató”

14

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

S-au înscris 5 cadre didactice pentru programul de perfecționare CRED, organizat de
Ministerul Educației Naționale,,Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți,
proiect cofinanțat de Fondul Social European
Acordarea burselor elevilor pentru semestrul I, au beneficiat de diferite burse: bursă de
perfecționare 2 elevi, bursă de merit 6 elevi, bursă de studiu 9 elevi, bursă socială 20 de
elevi, bani de liceu 2 elevi. Sunt înregistrate 5 elevi cu CES.
Organizarea și stabilirea priorităților pentru anul școlar 2019-2020 a proiectului ROSE,
care se derulează de trei ani. În anul școlar 2020-2021 se va finaliza proiectul.
Colaborarea cu Teatrul Andrei Mureșanu în organizarea festivalului de teatru D-butant,
elevii de la secția de dramă au fost voluntari pe toată perioada festivalului, elevii și
profesorii de la secția muzică au participat la fleshmob-ul organizat la încheierea
festivalului în centrul orașului.
Participarea elevilor de la secția de muzică și dramă la festivitatea de comemorare a
revoluției ungare din 1956, în parcul 1965-curtea școlii – 23.10.2019. Eleva Nagy
Noémi a susținut un mic recital
Pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru Examenul de certificare a competențelor
profesionale, am avut consultare cu fiecare clasă de a XII-a – perioada 18-24.10.2019
Înregistrarea unui CD de crăciun cu titlul ,,Karácsonyi várakozás” a Formației de cânt
Classical Singers-alcătuit di profesorii lieceului nostru și elevii școlii noastre. Proiectul a
fost finanțat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe
Înscrierea cadrelor didactice pentru perfecționare. Pentru definitivat s-au înscris 7
profesori, pentru gradul II. s-au înscris 4 cadre didactice și pentru Gradul didactic I s-au
înscris 2 profesoare
Derularea Săptămâna bobocilor, Balul bobocilor 19.10.2019
Am achiziționat din banii Asociației Culturale Plugor Sándor manuale de teoria muzicii,
care nu sunt finanțate de MEN, în valoare de 900 de RON
Cu Asociația Culturală Plugor Sándor am câștigat 3 proiecte culturale de la Primăria
Municipiului Sfântu Gheorghe, 3 proiecte de la Consiliul Județean și un proiect de la
Bethlen Gábor Alap ZRT, Ungaria
Organizarea proiectului finanțat de către Consiliul Județean ,,Promovarea muzicii clasice
în satele izolate din județ”-am vizitat și am ținut ore interactive de muzică în 10 sate din
județ: Zagon, Sita Buzăului, Zăbrătău, Bobocea, Barcani, Brețcu, Sânzieni, Poian,
Estelnic, Lemnia – 25 și 28.11.2019
Organizarea unui curs de măiestrie în domeniul artistic – secția arte plastice în
colaborare cu Asociația Demo Wood din Ungaria 25-27.10.2019
Din data de 01.11.2019 am reușit să mărim numărul de post de nedidactic, cu un post de
îngrijitor pentru cantina școlii, astfel avem personal destul pentru funcționarea în bune
condiții a cantinei
Participarea elevilor de la teatru-secția maghiară la un proiect Határtalanul, la Budapesta
21-25.10.2019
Pregătirea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, dezbaterea în Consiliul
Profesoral și aprobarea în Consiliul de Administrație - noiembrie 2019
Am primit donații de cărți, partituri și CD-uri de specialiatea muzică de la doamna prof.
universitar de canto Claudia Pop. 40 de volume de partituri muzicale, 20 de cărți de
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specialitate și 10 CD-uri – noiembrie 2019. Din aceste donații am dat bibliotecii școlare
și profesorilor de canto
Demararea campaniei,,Donează o carte sau partitură pentru bobliotecă” – unde elevii și
profesorii au donat cărți de bună calitate bibliotecii. Prin această campanie am adunat
160 de cărți de bună calitate
Organizare și derularea Concursului Național de recitare balade și basme populare,,Kriza
János”. Concursul este trecut în CAEN, finanțat de MEN, organizat de Asociația
Nyelvapálok” și școala noastră. Concursul național s-a derulat în perioada 1517.11.2019. Din școala noastră au participat 6 profesori organizatori, 3 profesori în juriu.
Eleva școlii noastre Mátis Adrienn, elevă în clasa a VI-a a câștigat Locul I. la secțiunea
Interpretare baladă populară.
În data de 18.11.2019 am avut un proiect de colaborare cu Academia de Muzică
Gheorghe Dima din Cluj Napoca. Inițiatorul este facultate de muzică, de unde au venit
profesori de instrument, canto și muzicologie, au ținut o prezentare a academiei și au
susținut un concert cameral. Deasemenea au ținut curs de măestrie pentru elevii secției
de muzică și un spectacol muzical pentru copii de clese primare.
Premierea în cadrul Asociației Pedagogilor Maghiari din România, profesoriilor ai căror
elevi au fost premiați la diferite concursuri și olimpiade – au fost premiați 17 de
profesori, iar 2 cadre didactice pensionare au fost premiați pentru toată activitatea
didactică
Organizarea și derularea proiectelor culturale finanțate de Consiliul Local și Consiliul
Județean – Tabăra corului Campanella și Tabăra orchestrei Szerenád 14-16.11.2019
respectiv 21-23.11.2019
Rezolvarea și finalizare situației președintelui Asociației Culturale Plugor Sándor. Noul
președint al asociației este prof. Sebestyén -Lázár Enikő
Organizarea concertelor și vernisajelor pentru perioada crăciunului: Aprinderea
lumănării de advent în centrul orașului, unde au dat spectacol Corul mic DóReMi, 2
eleve ale școlii. La Târgul de crăciun au participat Corul Eufónia și Campanella și
Formația de cânt Canticum.
Concertul de crăciun al școlii s-a ținut la Biserica Catolică Szent József în data de
17.12.2019. Vernisajul de crăciun al secției de arte plastice ,,Aducătorul de lumini”s-a
ținut 16.12.2019 în sala festivă
Dintr-un proiect Bethlen Gțbor am reușit să achiziționăm 2 table interactive – decembrie
2019
Organizarea și derularea Verificărilor semestriale de de specialitate artistică – decembrie
2019
Încheierea situației elevilor pe semestrul I, încheierea semestrului I din anul școlar 20192020, încheierea anului financiar 2019
Reamenajarea în timpul vacanței de iarnă a unei săli pentru secția de teatru, secția
română, reorganizarera orarului și spațiului laboratorului de chimie-fizică. În acest
demers am fost ajutați de Teatrul de stat Andrei Mureșanu. Sala de actorie a primit și un
nume după actorul renumit Dan Turbatu.
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La sfârșitul semestrului I. am organizat probe de aptitudini pentru elevii care vor s-au
transferat la școala noastră – 16.12.2019. În total din școala noastră au plecat 7 elevi și
au venit 7 elevi prin transfer
Realizare Schemei orare pentru anul școlar 2020-2021 – decembrie 2019
La sfârșitul anului financiar am cheltuit toate fondurile cerute-primite, și am pregătiti
Bugetul pentru anul 2020, care a fost aprobat în Consiliul de Administrație.
În timpul vacanței de iarnă ne-am apucat de renovarea băii din clădirea B – aceste lucrări
vor continua în vacanța de primăvară și vacanța de vară

Semestrul II
• Pregătirea și derularea proiectului ,,Határtalanul’’prin finanțarea Bethlen Gábor Alap
ZRT. Ungaria, un proiect parteneriat cu Bornemissza Péter Szakgimnázium, din
Budapesta ún perioada 10-16 februarie 2020. Elevii secției de muzică însoțiți de
profesorii de specialitate au făcut vizită la Budapesta, schimb de experiență cu secția de
muzică a școlii sus menționate. Ar fi urmat în perioada următoare, ca cei din Ungaria să
vină la noi, dar izbucnirea pandemiei de coronavirus a împiedicat această deplasare.

•
•
•
•
•

Finalizarea Raportului instituțional pentru semestrul I
Realizarea Planului de Încadrare pentru anul școlar 2020-2021
Ședință cu părinții asupra proiectului ROSE, 19.02.2020
Acordarea burselor școlare cu Comisia de burse, 25.02.2020
Ziua porților deschise pentru copii și părinții, care vor să se înscrie la școala noastră în
clasa pregătitoare

• Inspecție la clasă – definitivare pentru profesorul Ambrus Sándor
• Organizarea probelor de aptitudini pentru copii care vor să se înscrie în clasa
pregătitoare 3-4 februarie 2020

• Festivitatea de Maturandum al elevilor claselor a XII-a, 28.02.2020
• Inspecție la clasă – definitivare pentru profesoara Kovács Janka
•
•
•
•
•

•

Organizare Concertului olimpicilor la Casa de Cultură Arcuș
Participarea elevilor secției de muzică la Olimpiada de interpretare instrumentală, faza
zonală organizat la Bistrița Năsăud de unde au primit multe premii
Depunerea proiectelor culturale la Consiliul Județean Covasna și la Consiliul Local în
total 6 proiecte culturale
Organizarea unei prezentări de piane împreună cu firma Sound Studio 10.03.2020
Ședință profesorală pentru prezentarea Rapoartelor de activitate a profesorilor școlii
pentru obținerea Gradației de merit. 5 profesori au depus dosarele, dintre care 4 profesori
au obținut gradație de merit
Din data de 11 martie 2020 s-a suspendat școala din cauza pandemiei izbucnite de
coronavirus, elevii și profesorii s-au dus la izolare, iar în perioada următoare echipa de
management al școlii, împreună cu informaticianul școlii am implementat o platformă
online la nivel de instituție. Platforma EduApps-Google Classroom a dat posibilitate de
predare în condiții acceptabile pentru toți profesorii și elevii școlii. Predarea online s-a
desfășurat și pe alte căi de comunicare online: Messenger, Whatsapp, Skype,
GoogleMeet, telefon. Instituția noastră a reușit să mobilizeze cadrele didactice și elevii
în procent de 90% să ia parte în învățarea online. 2 cadre didactice din 125 nu au nici
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posibilitate și nici competențe digitale pentru predarea online, iar 4 elevi din 579 nu au
avut nici o posibilitate de conectare la învățământul online. Școala a mai ajutat 2 elevi
prin donare a 2 computere pentru cine nu a avut nici un dispozitiv electronic pentru
învățare online.
Am participat la mai multe ședințe organizate de IȘJ Covasna, ședințe de lucru online, la
nivelul instituției am organizat mai multe ședințe online a Consiliului Profesoral și a
Consiliului de Administrație
Am desfășurat și organizat activitățiile de lucru pentru personalul nedidactic și didactic
auxiliar în timpul stărilor de urgență și alertă, am procurat toate materialele necesare
pentru dezinfectarea spațiilor, am contractat o firmă pentru dezinfectarea totală a tuturor
spațiilor, o dezinfecție totală.
Am elaborat diferite proceduri pentru accesul în incinta unității a angajaților, al elevilor
în timpul pregătirilor și în timpul derulării examenelor naționale: Evaluare Națională,
Bacalaureat, Admitere în liceu
Am elaborat diferite proceduri pentru probele de aptitudini pentru admiterea în clasele
pregătitoare, a IX-a, a V-a ș.a.
Am asigurat prin ajutorul colegilor profesori pregătirea în prealabil al elevilor claselor
terminale pentru pregătirea examenelor naționale
Am elaborat proceduri pentru situația de încheiere a anului școlar 2019-2020
În continuu am acordat suport material și sprijin managerial deiferitelor necesități pentru
diferite probleme întâmpinate predării online
Funcționalitatea compartimentelor școlare nu s-a oprit niciodată, toată lumea a respectat
legislația, astfel nu am întâmpinat nici o problemă de infectare cu boala de Covid 19
La terminarea perioadei de carantină, din data de 15.05.2020 personalul angajat,
compartimentele de management, contabilitate, secretariat, administrație, tot personalul
didactic auxiliar și nedidactic a efectuat timpul de lucru, iar fluxul instituției s-a preluat
Am participat la 3 susțineri de Gradul I al colegilor, susținerea s-a desfășurat online
Am organizat pentru elevii clasei a XII-a o festivitate de Ultimul clopoțel online în data
de 29.05.2020, iar pe 12.06.2020 am organizat o festivitate prin prezența elevilor și
părinților la Biserica Catolică Krisztus Kiraly.
Cu ajutorul colegilor am făcut videouri, clipuri muzicale online și am promovat pe
Fecebook și site-ul școlii, astfel am omagiat cei 30 de ani de aniversare de când Liceul
de Arte ,,Plugor Sandor”a împlinit 30 de ani de când a devenit liceu.
Cu ajutorul colegilor am făcut videouri, clipuri muzicale online pentru diferitele
festivități de Ultim clopoțel pentru clasele a XII-a și a VIII-a
Am susținut Examenul de cerificare a competențelor profesionale pentru elevii școlii
noastre și pentru elevii Liceului Vocațional din Târgu Mureș. Acest examen s-a
desfășurat online.
Am organizat și am fost președintă la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a
din instituția noastră
Anul acesta Examenul de bacalaureat al elevilor liceului nostru s-a desfășurat în școala
noastră, am fost subcomisie de bacalaureat, am oferit sprijin logistic Subcomisiei de
examen de bacalaureat
La sfârșitul anului școlar s-a finalizat reabilitarea băii din clădirea B
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Înaintea începerii noului an școlar am implementat un sistem de ,,Radio școlar,, care
include toate clădirile și curtea școlii și poate deveni un sistem de comunicare eficientă
în spațiile unde se desfășoară activitatea didactică
Am achiziționat un sistem de boxe noi pentru sonorizare
La începutul lunii septembrie s-a demarat începerea reabilitării clădirii A, printr-un
proiect Dali, ceea ce include reabilitarea termică totală a clădirii A
Am început reînnoirea ușilor de acces la clădirea B, care este clădire Monument istoric,
iar toate ușile de intrare/ieșire din clădire trebuie să corespundă acestei categorii
Am achiziționat un aparat Foto-video pentru disciplina opțională Foto-video ai secției de
arte plastice
Am realizat reparații curente din venit propriu
Pe parcursul anului școlar am semnat diferite parteneriate cu instituții de cultură, școli,
ONG-uri. În timpul stării de alertă am colaborat cu Casa de Cultura Konya Adam, și
curtea școlii, Parcul 56 a devenit ParCult, unde s-au derulat multe activități, concerte,
cinematograf în aer liber.

RAPORT FINANCIAR
Buget În anul școlar 2019-2020
În anul școlar 2019-2020 a fost aprobat buget de la Primăria Sfăntu Gheorghe
pentru cheltuieli de cost standard și complementar, și Buget de la ISJ Covasna pentru salarii,
abonamente elevi, bani de liceu, Vouchere de vacanţă, Program cu finanţare rambursabile
ROSE.,și fond pentru Concurs de recitat balade populare Kriza Janos.
Venit proprie În anul școlar 2019-2020
Instituția a realizat Venit proprie în anul 2019 din chirii, cazări în valoare de 10 168
lei, care a fost cheltuit pentru reparații la instalaţiile de electricitate în clădirea A şi B. şi
pentru achiziţionare dulapuri tip Scolar box în săli de clase.
Tot din aceste venituri au fost reconstituite credite, pentru diminuarea chletuielilor
gospodăresc.
Venitul proprie în anul 2019 a crescut cu 13% față de anii precedenți
Pentru asigurarea hranei zilnice, pentru 250 de elevi, a fost achiziţionat alimente în
valoare de 112 304 lei, din contribuţia elevilor pentru cantină.
Proiecte În anul școlar 2019-2020
• Proiectele realizate ,în cadrul Asociației Culturale Plugor Sandor care a avut un rulaj
anual 64 491 lei în anul 2019, inclusiv în cadrul proiectului Bethlen Gabor 500 000
Huf=7061 Ron cheltuit pe table intercative;
• în anul 2020 7878,46 lei, cheltuit pe transport olimpiade și pentru montarea tablelor
interactive în sălile de clase.
• Proiectul Rose a avut un rulaj anul 34719 lei, cheltuit pe salarii, excursii, tabere, și
materiale de instruire.
• Proiectul Erasmus a beneficiat în cursul anului 2019, 3 000 lei cheltuit pe salarii, şi
iverse materiale didactice.
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Plăți pe categorii de cheltuieli:
Nr.
crt.
1
2
3

7317659
25777

15

Salariie personalului
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca pentru 14
cadre didactice
Vouchere de vacanță 108 angajaţi
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,materiale
didactice
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

16

Reparatii curente

83927

17
18

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

9479
961

19
20
21
22
23
24
25
26
27

2266
10316
8715
1599
24373
43500
3646
16167
135863

28

Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Reactivi şi medicamente
Ajutoare sociale pentru 7 elevi cu CES
Burse pentru 37 elevi
Bani de liceu 2 elevi
Abonamente elevi
Investiţii-Usi de intrare în clădirea B,Table
interactive,Modernizarea grupurilor sanitare ăn clădirea
B,Aparat foto
Alimente pentru cantină

29

Reparatii si obiecte de inventar din Venit propriu

10168

30

Concurs de recital Kriza Janos

13657

31

Proiect Rose

34719

Sume aferente pers.cu handicap

96648

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14

32

Denumire indicator
TOTAL CHELTUIELI

Plati
Efectuate anul 2019 sept2020 iunie
8433149

156 600
104315
2525
5658
152355
15407
1505
427
11350
13864
60386

225917

Director,
Prof. Sebestyén-Lázár Enikő
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Subsemnata Karácsony Gabriella, absolventa Universităţii „Transilvania” din
Braşov, Facultatea de Muzică (Pedagogie Muzicală / Interpretare Muzicală-promoția 2008/
Master Meloterapie-promoția 2012), am am o vechime de 12 ani în învăţământ. La Liceul de
Arte„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe sunt încadrată ca profesoară titulară la catedra de
coarde predând instrumentul de vioară.
Activitatea noastră școlară este condusă și dirijată de către doamna directoare
Sebestyén-Lázár Enikő și doamna directoare adjunctă Naum Roxana.
În anul școlar 2017-2018 am fost denumită profesor metodist de către ISJ Covasna la
secția de Educație muzicală și Muzică specializată. Datorită acestui fapf, pe parcursul aniilor
am efecuat inspecții în diferite școli pe teritoriul județului Covasna.
În ultimii ani particip ca profesor examinator la Concursul de ocupare a posturilor
didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unitățilede învățământ preuniversitar.
De asemenea, particip în mod regulat la jurizarea corurilor de copii cu ocazia
Olimpiadei județene, zonale. Același rol îndeplinesc și la Olimpiada de vioară (faza județeană
și zonală) precum și la Concursul de studii organizat de către ISJ Covasna și Liceul de Arte
„Plugor Sándor”.
Ca activitate extracurriculară menționez că din anul 2010 sunt dirijoara Corului
Unitarian „Kriza János”, de asemenea cânt în corul Pro Musica, dirijat de către prof. Sipos
Zoltán.
Începând din anul școlar 2018-2019 am fost numită șefă de catedră de către
direcțiunea Liceului de Arte „Plugor Sándor”. Tot în acest an am absolvit cu succes Examenul
de Gradație (Gr. I).
Fiind conştientă de această profesie, am fost totdeauna preocupată de perfecţionarea în
specialitate, asfel activitatea mea în cadrul catedrei de coarde are la bază cooperarea și
realizarea favorabilă a procesului de predare învățare.
În acest an școlar, la catedra de coarde, am început activitatea didactică cincisprezece
profesori. Menționez că pe parcursul lunii septembrie 2019 colega noastră Kádár Zsuzsánna a
plecat la concediu medical. Dânsa a fost diagnostizată cu o boală rară și ireversibilă.
Ca și în anii precedenți, și anul acesta le-am îndrumat cu seriozitate pe elevii
instrumentiști cu diferite talente, aptitudini și înzestrări socio-morale.
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Catedra de coarde, alcătuită din mai multe secții: Secția de vioară-violă
Profesorii care predau la această secție:
1. Hoos Hanna-Denise: profesoară titulară la Liceul de Arte “Plugor Sándor “ din
Sfântu Gheorghe din anul școlar 2019-2020. A absolvit Facultatea de Muzică la Brașov în
cadrul Universității Transilvania, specialitatea Interpretare Muzicală, vioară. În prezent tot
aici este studentă anul I, la Master. Colaborează cu mai multe orchestre (Kodály Zoltán Youth
Orchestra, ONO PhilharmonicüRepublica Cehă, Ostrava NODO Philharmonic, Orchestra de
cameră a Universității Transilvania) cu care a susținut multe concerte în țară și în străinătate
(Mondolia, Israel, Ungaria, Slovenia). În prezent este Ambasador Award în prodramul The
Duke of Edinburgh s International Award.
La Liceul de Arte„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe funcţionează ca profesoară
la catedra de coarde predând instrumentul de vioară.
2. Józsa Zoltán: absolvent al Universităţii din Oradea, Facultatea de Muzică,
Interpretare Instrumentală-Vioară, promoția 2010. Este profesor titular la Liceul de Arte
„Plugor Sándor” la catedra de coarde, predând instrumentul de vioară.
În anul școlar 2019-2020 a obținut Gradul I.
Colaborează cu „Orchestra de Cameră Sepsi” la diferite manifestări artistice, este
membru în cvartetul de coarde și încă din anul 2012 participă la evenimentele culturale
organizate de Asociația Culturală Voces-Proart.
3. Karácsony Gabriella: șefă de catedră, datele personale sunt prezentate anterior, la
începutul acestui document.
4. Könczei Jenő: absolvent al Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de
Muzică, are o vechime de 25 ani în învăţământ . La Liceul de Arte „Plugor Sándor” din
Sfântu Gheorghe este încadrat ca profesor titular la catedra de coarde predând instrumentul
de violă și vioară. Cântă în corul Pro Musica, este membru și fondator a trupei Free
Connection, unde cântă la clape.
5. Löfi Gellért: absolvent al Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de
Muzică (PM, Promoția 2007), Masterat la Stilistică Dirijorală, are o vechime de 13 ani în
învăţământ. La Liceul de Arte „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe

este încadrat ca

profesor titular la catedra de ansamblu coral, ansamblu orchestral. Domnul profesor predă
vioară, muzică de cameră, cor, orchestră şi pian secundar.
În anul școlar 2019-2020 a absolvit cu succes Examenul de Gradație (Gr. I).
Activitate sa extracurriculară arată astfel: este dirijorul Corului şi orchestrei de Cameră
Laudate, corului de copii Mici Apostoli, violonist la SepsiArtQuartet, este preşedintele
Asociaţiei de orgă Vox Caelestis, de asemenea cântă în corul Jugendbach, dirijat de către prof.
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Dr.Steffen Marcus Schlandt.
6. Miklós Erzsébet Jácinta: absolventa Universității Transilvania din Brașov
(promoția 2006), este profesoară de vioară la Liceul de Arte “Plugor Sándor “ din anul 2014.
Doamna profesoară este membru în diferite formaţii cum ar fi, orchestra „Csiki
Kamarazenekar” şi cântă într-un cvartet cu colegii ei profesori. Colaborează cu orchestra
Liceului de Arte „Plugor Sándor “, cântă la fiecare spectacol cu această orchestră.
În cazul inițierilor de proiecte proiecte școlare este cooperativă. Ca exemplu se poate
aminti faptul că la înregistrarea Online a Imnului Școlii, pe lângă vocea de vioară, dânsa a
cântat și cea de violă.
7. Miklós Katalin Teréz: absolventa Universităţii „Transilvania” din Braşov,
Facultatea de Muzică (IM), are o vechime de 14 ani în învăţământ . La Liceul de Arte
„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe este încadrată ca

profesoară titulară la catedra de

coarde predând instrumentul de vioară.
Cântă în orchestra școlii, „Szerenád”. Colaborează cu formația camerală de muzică
veche „Gyűszűvirág”, dirijată de către domnul profesor Sebestyen Lajos . Participă în mod
regulat la Festivalul coral „Laudate” cu cvartetul de coarde „Laudate”.
Este violonistă în duetul în care cântă împreună cu colega sa, Héjja Ágnes. De asemenea,
cântă în orchestra „Sepsi”.A colaborat cu artistul Kordzaja, la teatrul Tamási Áron .
Ca instrumentistă, de regulă susține concerte camerale ( Una dintre ele: Concert de
Ajun de An Nou împreună cu colegii Héjja Ágnes, Piroska Zoltán și Albu Erika, dânsa fiind
studentă la Facultatea de Muzică, Brașov) în diferite locații (Târgu Secuiesc: centrul cultural
“Vigadó”, Sfântu Gheorghe, etc.).
8. dr. Petraschovits Eszter: Doamna profesoară dr. Petraschovits Eszter lucrează de
mai multe decenii la Liceul de Arte „Plugor Sándor”. Experiența și priceperea sa profesională
este apreciată cu deosebită stimă de către cadrele didactice din școală. Elevii doamnei
profesoare participă în mod regulat la diferite concursuri, cursuri de master, olimpiade,
promovări ale școlii noastre și diferite evenimente culturale de nivel înalt. Munca doamnei
profesoare se poate caracteriza fiind de înaltă calitate și de prețuit, ceea ce se rezultă și din
activitatea sa de juristă în diferite comisii: verificări și examene școlare, olimpiade județene și
zonale, diferite concursuri de specialitate naționale și internaționale.
Dânsa cântă în două coruri unde, de asemenea, este îndrăgită având o personalitate
plăcută, sinceră și cooperativă.
9. Piroska Zoltán: absolventul Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca, Facultatea de Muzică, cu o vechime de 8 ani în învăţământ. La Liceul de
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Arte„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe este încadrat ca

profesor titular la catedra de

coarde din anul școlar 2019-2020, predând instrumentul de vioară.
Domnul profesor este doctorand la Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca, anul II.
10. Sebestyén Lajos: Domnul profesor Sebestyén Lajos predă vioară unui singur elev
din școală deoarece dânsul a ieșit la pensie în anul 2018. Personalitatea și viziunea lui
profesională asupra culturii muzicale (dar și generale) a câștigat recunoștința a multor
generații, atât în jurul eleviilor cât și a profesorilor. Este unul dintre cei mai populari
individualități din istoria Liceului de Arte. Este fondatorul orchestei „Szerenád” precum și al
mai multor formații muzicale vocal-instrumentale de diferite stiluri (muzică populară, muzică
veche, renascentistă) în cadrul cărora cântă la violă și la instrumente de suflat. Repertoriul
formațiilor, de regulă, este interesant și variat.
Domnul profesor Sebestyén Lajos participă la activitatea orchestrală din școală și în
momentul de față: ori cântă la instrument, ori cooperează ca dirijor.
Secția Corzi Grave – Violoncel, Contrabas
Profesorii care predau la această secție:
1. Gábor Szende Orsolya: absolventa Universităţii „Transilvania” din Braşov,
Facultatea de Muzică, instrumentul violoncel (promoția 2015), cu o vechime de 4 ani în
învăţământ. La Liceul de Arte„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe

este încadrată ca

profesoară titulară (din anul școlar 2018-2019) la catedra de coarde predând instrumentul de
violoncel.
Doamna profesoară este membru în orchestra „Sepsi Kamarazenekar”, de asemenea
colaborează cu „Szerena Kamarazenekar”, Orchestra „Georgius kamarazenekar” și „Csiki
Kamarazenekar”, precum și Teatrul Tamási Áron din Sfântu Gheorghe.
2. Simon Gellért: absolvent al Universităţii „Transilvania” din Braşov, Facultatea de
Muzică (IM) cu o vechime de 4 ani în învăţământ . La Liceul de Arte„Plugor Sándor” din
Sfântu-Gheorghe este încadrat ca

profesor la catedra de coarde predând instrumentul de

contrabas.
Domnul profesor este membru în corul formația camerală „Laudate” precum și în
corul bisericii catolice „Szt. József”. De asemenea participă și la alte evenimente, colaborări
orchestrale, cântă în mod regulat și în orchestra școlii.
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Secția Chitară Clasică
Profesorii care predau la această secție:
1. Kakasi Zsolt: absolvent al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din ClujNapoca, cu o vechime de 15 ani în învăţământ, Grad.did. I.
La Liceul de Arte„Plugor Sándor” din Sfântu-Gheorghe este încadrat ca profesor
titular la catedra de coarde predând instrumentul de chitară clasică.
Activitatea sa didactică se caracterizează prin dinamism, seriozitate, de calitatate pe
plan profesional prin orientări strategice din sfera educaţiei.
Domnul profesor Kakasi Zsolt participă la diferite programe de formare continuă,
colaborează în permanență cu Asociația”Harmonia Cordis”.
În acest an școlar a mai colaborat cu școala Gimnazială Specială la Carnavalul elevilor
cu dizabilități (2020).
De regulă, participă la Olimpiada Zonală de specialitate. De menționat este că în data
de 06.03.2020 eleva Kakasi Zsuzsanna din clasa a VII-a, a luat Premiul I. cu 97 de puncte la
Olimpiada interjudețeană -faza zonală din Bistrița-Năsăud. Cu aceste ocazii, domnul profesor,
de regulă este numit membru în juriul acestor evenimente.
2. Ticușan János: este absolvent al Universităţii „Transilvania” din Braşov,
Facultatea de Muzică, promoția 2007. La Liceul de Arte „Plugor Sándor” din SfântuGheorghe predă Chitară clasică din anul școlar 2018-2019.
Este membu al mai multor trupe muzicale: Égvilág, Snaps Vocal Band, Mácsafej.
Am elaborat raportul de activitate la nivelul catedrei de coarde pe baza
criteriilor de performanță aparținând diferitelor domenii a activității didactice,
educaționale, după cum urmează:
1. Proiectarea activităţii
- Am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare
în conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare,
astfel au fost respectate reglementările privind conţinutul şi forma documentelor de
proiectare. . Profesorii au adaptat programul la particularităţile de vârstă și individuale, dar şi
la nivelul de pregătire al fiecărui elev în parte. Dovezi:
- Planificările calendaristice elaborate de către profesori pentru anul şcolar 2019-2020.
- S-au predat documentele necesare sus amintite la termenul stabilit de către
direcțiunea școli.
- Conținutul documentelor de proiectare respectă planul planul-cadru precum și
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programa școlară sus amintită.
- În procesul de proiectare s-a utilizat resurse TIC.
- Datorită situației cauzate de pandemie COVID-19, din data de 12 martie 2020 am
fost nevoite să parcurgem la schimbări la nivelul proiectării a activităților de predare-învățare.
Ca și la alte materii aparținând învățământului școlar, și în acest caz am apelat la posibilitatea
predării Online și Online-Live. Suporturile folosite pentru învățarea în mediul online au fost
următoarele: Google Classroom, Skype, Messenger, WhatsApp, apel telefonic.
2. Realizarea activităţilor didactice ale profesorilor de la catedra de coarde
- Profesorii din catedra de coarde și-au actualizat cunoştinţele şi metodele didactice,
realizându-le conform programei planificările calendaristice, proiectarea pe unităţi de învăţare
şi proiectele didactice.
- Predarea s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea
permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- În procesul educativ au utilizat metode şi strategii didactice capabile să stimuleze
implicarea activă a elevului şi să-i formeze deprinderi instrumentale.
- Au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de vioară
atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât şi a celor
practice, luând în considerare individualitatea fiecărui elev. În organizarea acestui proces,
elevii au învăţat mai uşor însuşind elementele necesare pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi au
ajutat în formarea personalităţii elevului. Enumerez câteva dintre metodele amintite de
dinainte:
Metoda Geanta-Manoliu1: manualele redactate și organizate în concepția și metoda lui
Ionel Geanta și George Manoliu își propun să realizeze o gradație ascendentă și o strânsă
legătură între materialul celor patru volumuri.
Metoda Kodály2: poatre fi considerat baza activității

didactice în cazul

instrumentiștilor începători.
Metoda Szilvay3: este aplicat ca suport didactic în activitatea de predare-învățare.
Metoda Kovács4: această metodă este de mare folos în combaterea oboselii precum și
în obținerae unei posturi corecte.
- Profesorii catedrei de coarde au promovat studiul individual şi lucrul în echipă (de
ex. duete) în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii educați pe parcursul
anului şcolar.
1

Ionel Geantă-George Manoliu: profesori, violoniști români
Kodály Zoltán (1882-1967): compozitor, pedagog, muzicolog, folclorist
3
Szilvay Géza (1943-): violonist, dirijor, profesor maghiar, elaboratorul metodei Colourstrings
4
dr.Kovács Géza (1916-1999): profesor de sport
2
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- Au pus accent şi pe postura corectă care influenţează tehnica la instrument muzical.
- La fiecare oră au utilizat resursele materiale adecvate din unitatea de învățământ.
- Au fost prezenți la activitățile școlare: ședințe, zile metodice, spectacole, concerte,
audiții.
Dovezi: Procese Verbale, Afișe
- Au reuşit să parcurgă cu majoritatea elevilor repertoriul obligatoriu în semestrul I. În
acest sens, din luna Martie din Semestrul II au apărut decalaje în realizarea activităților
didactice, fapt cauzat de pandemia COVID
- Ca responsabilă de catedră am constatat că toţi colegii mei şi-au dus la îndeplinire
planul pe care şi l-au propus. Ca și pe parcursul predării tradiționale de dinainte și în cazul
predării Online fiecare profesor a ţinut permanent legătura cu părinţii şi cu învățătoarele,
diriginţii elevilor.
- Atingerea competenţelor în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă
eficacitate, iar asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate a fost permanent
verificată prin evoluţia elevilor prin:
•

audiţii, recitaluri, spectacole realizate de liceul nostru în Semestrul I și primele
două luni din Semestrul II.

•

activități Online și Online-Live în Semestrul II.

Activitățile catedrei de coarde pe parcursul anului școlar 2019-2020, enumerate în ordine
cronologică
- 05 Septembrie 2019: Ședință de catedră
- 09 Septembrie 2019: Deschiderea anului școlar
- 24 Septembrie 2019: Ședință profesorală (tematică: Grădinița muzicală,
repartizarea profesorilor pe unități)
- 14 Noiembrie 2019: Zi metodică
- 5, 6, 9 Decembrie 2019: Verificare semestrială
- 11 noiembrie 2019: Ședință profesorală
- 13 Noiembrie 2019: Ședință de catedră
- 18 ianuarie 2020: Ședință profesorală
- 4 Februarie 2020: Ședință profesorală
- 18 Februarie 2020: Olimpiadă, faza județeană
- 24 Februarie 2020: Ședință profesorală
- 10 Martie 2020: Ședință profesorală
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-Din data de 12 Martie 2020, pe lângă predare, am participat la activități Online-Live,
pe platforma școlii. Aceste activități au fost înregistrate:
- 14 Mai 2020: Ședință profesorală
- 21 Mai 2020: Ședință profesorală
- 28 Mai 2020: Susținerea lucrării de Gr.I. a domnului profesor Löfi Gellért
- 9 Iunie 2020: Ședință profesorală
- Cu scopul de a reda o viziune generală asupra situației actuale/existente și asupra
modului în care noi profesorii am lucrat cu elevii pe parcursul semestrului II, reliefez și
enumăr câteva observații colectate din rapoartele profesorilor din perioada predării Online:
Raport de activitate asupra predării Online și Online-Live
- Datorită a discontinuității semnalului, uneori se întrerupe parțial conexiunea, sunetul
și imaginea nu sunt în sincron perfect, uneori întârzie imaginea față de sunetul emis, etc.
- Calitatea sunetului produs pe această cale nu face posibil realizarea unor imagini
reale asupra sunetului emis la instrumentul respectiv: se poate lucra cu dificultate la dinamica
și agogica muzicală.
- Pe lângă explicarea verbală a elementelor tehnice demonstrarea devine o întrebare
mult mai delicată.
- Față de procesul „tradițional” de predare-învățare, această activitate necesită un alt
tip de condiție fizică, psihică atât din partea elevului cât și a profesorului.
- Din experiența mea personală am ajuns la concluzia că copiii s-au adaptat relativ
foarte bine la situația dată.
- Prin urmare, se poate observa ca evoluare și experiență pozitivă faptul că mai ales
elevii cei mici au devenit mai îndemânatici în acordarea instrumentelor și de asemenea dau
dovadă de un nivel mai ridicat de independență instrumentală.
- Față de activitatea școlară tradițională, am observat că sunt elevi care au parcurs mai
multă materie, ceea ce se datorează faptului că elevii studiază mai mult iar timpul de studiu
este mai lung și mai organizat.
- Eleveii care în timpul frecventării școlii au dat dovadă de o anumită indiferență în
studiu respectiv nu au reușit să organizeze timpul în favoarea studiului cotidian, nici acum nu
contribuie la ridicarea acestui nivel de progresare stagnant, insuficient.
- Activitatea didactică se poate dovedi prin poze și înregistrări video efectuate în
cadrul orelor online-live, prin filmulețe făcute de către elevi, trimise prin aplicația WhatsApp,
prin lista apelurilor efectuate și prin caietul profesorului. De asemenea, continuitatea orelor se
poate dovedi și prin declarațiile părinților respectiv a copiilor.
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- Părerea mea în legătură cu calificarea elevilor pe această cale este că se poate realiza,
însă pe baza unor criterii diferite față de cele „tradiționale”. Aceste criterii de bază ar fi :
Contribuția și adaptarea fizică și morală a elevului la situația actuală, pe baza unor cooperări
comune cât mai operative și eficiente.
•

Participare în mod regulat la activitatea de predare- învățare online (aici
subînțeleg totalitatea activităților care se desfășoară în cadrul diferitelor platforme
și aplicații) și online-live (orele propriu-zise, într-un interval de timp stabilit)

•

Reluarea, redarea și aprofundarea cunoștințelor acumulate anterior.

•

Manifestări individuale care dau dovadă de nivelul de dezvoltare a creativității și
nu în ultimul rând a capacității de acomodare.
Spicuiri din activitățile extracurriculare (pe lângă cele individuale, amintite
anterior) ale profesorilor din acest an școlar:

- Din anul școlar 2018-2019 aproape fiecare profesor susține lecții de muzică la
diferite grădinițe din Sfântu Gheorghe. Această activitate face parte din proiectul numit
„Grădiniță muzicală”. Partenerii acestui proiect muzical sunt: Liceul de Arte „Plugor Sándor”
și majoritatea grădinițelor din oraș. În aceste activități sunt aplicate diferite principii și metode
colective, dintre care cele mai importante sunt:
•

Metoda și Principiile Kodály: are la bază dezvoltarea auzului muzical, simțului
ritmic prin folclor, cântece de copii, jocuri muzicale.

•

Metoda Kokas: are rol fundamental în dezvoltarea fanteziei-creativității.

•

Principiile doamnei profesoare Forrai Katalin: este considerată o îndrumare
didactică excepțională și bine construită specific copiilor preșcolari, care se
bazează pe principiile moștenite de Kodály.

-În Semestrul II unii dintre profesori au participat la proiecte inițiate de către
conducerea școlii:
•

înregistrarea imnului „Gaudeamus Igitur”

•

înregistrarea Imnului Școlii cu ocazia aniversării de 30 de ani a Liceului de
Arte, devenind în urmă Liceul de Arte „Plugor Sándor”
3. Evaluarea rezultatelor învățării

- Procesul de evaluare s-a realizat prin stabilirea clară și transparentă a criteriilor .
- Au fost comunicate din timp criteriile și procedurile de evaluare elevilor și părinților.
- Fiecare profesor a comunicat în mod regulat cu părinții, învățătoarele respectiv
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diriginții elevilor.
- La fiecare oră elevii au avut parte de evaluare orală. Rezultatele (calificativele,
notele) au fost notate ritmic în carnete, cataloage.
- Pe parcursul semestrului am folosit la nivelul catedrei de coarde diferite tipuri de
evaluare: evaluarea sus amintită (la fiecare oră de instrument), evaluare prin notă, audiții,
spectacole și verificarea semestrial
Dovezi: caietele și carnetele elevilor, caietul profesorului, afișe, fișele de verificare
semestrială anexate la sfârșitul acestui document.
- În activitatea didactică fiecare profesor a urmărit predarea și evaluarea consecventă
în cazul fiecărui elev.
- Rezultatele verificării semestriale sunt trecute în catalog, reprezentând ultima
notă/calificativ din semestrul I.
Comisia pentru verificarea parțială din Semestrul I a fost alcătuită din profesorii:
• Sebestyén - Lázár Enikő – președintele comisie- fără drept de notare
• Karácsony Gabriella - responsabilul de catedră- fără drept de notare
•

Miklós Katalin - cu drept de notare, clasele II-IV, vioară

•

Józsa Zoltán – cu drept de notare, clasele V-VIII, vioară

•

Piroska Zoltán– cu drept de notare, clasele IX-XII, vioară, violă

•

Könczey Jenő – cu drept de notare, clasele II-IV, V-VIII, IX-XI, vioară, viola

•

Kakasi Zsolt – cu drept de notare, clasele II-IV, V-VIII, IX-XII, chitară

•

Ticușan János – cu drept de notare, clasele II-IV, V-VIII, IX-XII, chitară

•

Gábor Szende – cu drept de notare, clasele V-VII, IX-XI, violoncel, contrabass

•

Simon Gellért – cu drept de notare, clasele V-VII, IX-XI, violoncel, contrabass

•

Profesorul elevului – cu drept de notare

- DIN DATA DE 12 MARTIE 2020, REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE sa desfășurat prin utilizarea resurselor educaționale deschise, aplicații online. Orele s-au
susținut pe platformele educaționale existente dar cel mai mult s-a apelat la aplicații online,
amintite în capitolul anterior.
- Evaluarea la sfârșit de an s-a făcut conform cerințelor Ministerului Educației și
Cercetării, prin intermediul suportului, aplicațiilor Online amintite mai înainte. Notele și
mediile sunt trecute în cataloage, mediile anuale se găsesc în ANEXA acestui document.
-Furnizarea de feed-back, informarea sistematică a părinţilor precum şi a diriginţilor
elevilor (după caz) sau al învăţătorului s-a făcut în permanenţă și pe parcursul semestrului II.
- Realizarea competenţelor în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă
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eficacitate, la majoritatea elevilor ele au fost atinse până la finele semestrului.
4. Managementul clasei de elevi la nivelul catedrei de coarde
- Încă de la începutul semestrului am stabilit regurile de conduită. Toți profesorii
consideră că atitudinea adecvată este baza climatului pozitiv, astfel susținând și stimulând
procesul de predare-învățare.
- Am acordat atenție în mod accentuat comportamentului elevilor, tratându-i
diferențiat, ca individualități. Le-am atras atenția elevilor asupra situațiilor în care realizarea
unor conflicte se bazează în primul rând pe comunicare.
- Considerăm că comunicarea este primordială în susținerea relațiilor optime atât la
nivelul școlii cât și în afara unității: avem o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă
între noi, conducerea unităţii de învăţământ și celelalte cadre didactice dar şi cu elevii şi
părinţii acestora.
- Cu scopul de a motiva elevii, frecventăm spectacole muzicale, recitaluri care au loc
în diferite locații din oraș.
- Din data de 11 Martie 2020, datorită pandemiei COVID-19, comunicarea cu părinții
și eleviii a devenit și mai necesară. Colaborarea adecvată dintre profesor-elev, profesorpărinte, elev-părinte, profesor-elev-părinte a fost fundamentală și esențială pe parcursul
întregului semestru și încheierea a acestuia. Fără comunicarea permanentă nu s-ar fi putut
realiza motivarea elevului pentru participare activă în acest proces de învățare.
- Deși această situație a deschis noi perspective în procesul de predare-învățare, din
experiența acestei perioade am concluzionat că predarea tradițională este greu de înlocuit, mai
ales la acestă materie cum ar fi instrumentul muzical.
5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale
- Portofoliul personal-profesional al fiecărui profesor este actualizat, conform
cerințelor unitare la nivelul școlii.
- Pe parcursul semestrului profesorii de la catedra de coarde au participat la cursuri de
perfecționări, activități metodice și științifice organizate în cadrul și în afara școlii, cât și cu
ocazia cercurilor pedagogice al profesorilor:
•

25, 26 Octombrie 2019: Curs de perfecționare „Ringató” (în organizația
Fundației Comunitare Covasna)

•

18 Noiembrie 2019: Curs de măiestrie în organizația Liceului de Arte „Plugor
Sándor” în parteneriat cu Academi ade Muzică „Gheorghe Dima”din Cluj
Napoca.
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Dovezile se găsesc în „Mapa profesorului” (portofoliul sus amintit) a fiecărui cadru
didactic.
- Un factor important și elementar în obținerea dezvoltării personale constituie
activitatea profesională (curriculară și extracurriculară): La capitolul de prezentare a
membrilor de catedră (la capătul acestui document) am enumerat activitățile extracurriculare
din care reiese că toți dintre ei participă în mod regulat la diferite evenimente și programe
legate de dezvoltarea lor profesională.
6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității
școlare
- După cum am mai amintit și de dinainte, unii dintre profesori din catedră au
participat la proiectul educațional numită „Grădiniță muzicală”:
•

Gábor Szende-Orsolya: Grădinița ”Gulliver”

•

Hoos Hanna-Denise: Grădinița „Pinocchio”

•

Karácsony Gabriella: Grădinița ”Csipike”

•

Löfi Gellért-Attila: Grădinița „Csipike”

•

Miklós Erzsébet-Jácinta: Grădinița ”Benedek Elek”

•

Miklós Katalin: Grădinița „Gulliver”

•

Piroska Zoltán: Grădinița „Hófehérke”

- Înregistrarea Online a Imnului „Gaudeamus Igitur” și a Imnul Școlii. Realizarea
Profesorii care au participat le acest proiect:
•

Gábor Szende-Orsolya

•

Hoos Hanna-Denise

•

Miklós Jácinta

•

Löfi Gellért

•

Ticușan János

AUDIȚII, RECITALURI, CONCURSURI, OLIMPIADE, CURSURI DE
MĂIESTRIE
- Audițiile școlare sunt deosebit de importante în activitatea școlară. Pe lângă
promovarea școlii, are rol fundamental în dezvoltarea capacității de autoexprimare a elevului.
Prin audiții se poate obține întărirea condiției fizico-psihice, necesare manifestării scenice.
- Pe parcursul Semestrului I. s-au ținut audiții la nivel de clasă al fiecărui profesor.
Aproape fiecare copil a participat la aceste evenimente. Dovezi: afișele din mapele
profesorilor.
- Activitățile domnului profesor Kakasi Zsolt, citat din raportul individual:
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•

„Am colaborat cu școala Gimnazială Specială la Carnavalul elevilor cu
dizabilități (2020)

•

Colaborez în permanență cu Asociația”Harmonia Cordis”.

•

În data de 18.02.2020 am participat la Olimpiada județeană cu eleva Kakasi
Zsuzsanna din clasa a VII-a, unde eleva a luat Premiul I., cu 100 pct.

•

- În data de 03.03.2020 am organizat audiție muzicală a olimpicilor la Sala
festivă a Liceului de Arte ”Plugor Sándor”.

•

În data de 06.03.2020 am participa cu eleva Kakasi Zsuzsanna din clasa a VII-a
, la Olimpiada interjudețeană -faza zonală din Bistrița-Năsăud, unde eleva a
luat Premiul I., cu 97 pct.

•

În data de 06.03.2020 la Olimpiada interjudețeană -faza zonală din BistrițaNăsăud, am fost numit membru în juriul la catedra de corzi grave-secția chitară
clasică.”

-

Activitățile doamnei profesoare Karácsony Gabriella, citat din raportul
individual:
•

- Elevul meu Dálnoki Szabolcs (clasa a VI-a) a obținut premiul II la olimpiada
de vioară, faza zonală (5 martie 2020, Bistrița-Năsăud). De asemenea a
participat la audiții, a suținut recital înainte de olimpiadă

•

Tot elevul sus amintit a participat la Cursul de măiestrie susținut de doamna
profesor dr. Béres Melinda, Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”din Cluj
Napoca (18 noiembrie 2019, Liceul de Arte „Plugor Sándor”)

-

Activitățile domnului profesor Löfi Gellért, citat din raportul individual:
•

Concert de Crăciun în Ateneul Roman – Corul de copii Campanella și Corul
Național de Cameră Madrigal-Marin Constantin – dir. Anna Ungureanu și
Cezar Verlan

•

Proiect comun cu Liceul Bornemissza Péter din Budapesta – seri de concerte al
Orchestrei de camera Szerenad în Budapesta (dansurile românesti de Bartók,
dansurile maghiare de Brahms, etc.)

•

Eleva Ferencz Szilvia (clasa a IX-a) a participat la Cursul de măiestrie susținut
de doamna profesor dr. Béres Melinda, Academia de Muzică ”Gheorghe
Dima”din Cluj Napoca (18 noiembrie 2019, Liceul de Arte „Plugor Sándor”)

33

•

24 noiembrie – Sărbătoarea Cristos Rege în biserica Cristos Rege. Concertul
Corului și Orchestrei de cameră Laudate. Concert de trompetă, vioară, voce și
orgă. Maksai József-trompetă, Miklos Katalin – vioară, Székely Kitti Fruzsina
– voce și Lőfi Gellért-orgă.

•

6 ianuarie – Concertul de Bobotez al corului de cameră Laudate și al
Orchestrei de cameră Szerenád – Bis. Rom.Cat. Krisztus Kiraly.”

-

Activitatea dirijorală a domnul profesor Löfi Gellért a adus școlii noastre multe
premii câștigate la olimpiade și concursuri naționale/internaționale Numeroasele
concerte susținute cu corul și orchestrele școlii dau dovadă de seriozitate și
profesionalism în munca dânsului.

- Activitățile doamnei profesoare dr. Petraschovits Eszter, citat din raportul
individual:
•

28 octombrie 2019: doamna profesoară dr.Petraschovits Eszter a participat la
Centrul de Cultură Arcuş la Concertul de muzică de cameră susținut de
muzicienii japonezi Kozue Kanamaru (soprană), Kanko Kojima (clarinet), Rio
Satoh (pian), Tomoaki Ito (marimba) și Keisuke Morita (violoncel). Concertul
a făcut parte din Turneul muzicienilor japonezi, patronată de Societatea de
Muzică Româno-Japoneză din Tokio. La acest concert a reprezentat-o pe d-na
director al Liceului de Arte „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe și a pus
bazele unei colaborări ulterioare cu doamna coordonator artistic: doamna
Kazuko Shimada.

•

Elevul Fururs Ábel (clasa a IX-a) a participat la Cursul de măiestrie susținut de
doamna profesor dr. Béres Melinda, Academia de Muzică ”Gheorghe
Dima”din Cluj Napoca (18 noiembrie 2019, Liceul de Arte „Plugor Sándor”)

•

7 decembrie 2019: Furus Ábel (clasa a IX-a), elevul doamnei profesoare dr.
Petraschovits Eszter, a susținut un recital în Studioul de Concerte al
Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Recitalul a fost organizat
în cadrul proiectului FDI „Acces și Mobilitate: Garanția Dezvoltării 2019”.

•

„Am participat cu elevuii Furus Ábel și Sebestyén Lázár Regina la Biblioteca
Județeană „Bod Péter” la prezentarea de carte susținută de directorul instituției
Szonda Szabolcs.”

•

„Elevul meu Furus Ábel din clasa a IX-a a participat la toate acțiunile de
popularizare a Liceului de Arte „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe în
județul Covasna.”
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-

Activitățile domnului profesor Piroska Zoltán, citat din raportul individual:
•

Elevii barabás Bálint (clasa a IX-a) și Miklósi Szilveszter (clasa a IX-a) au
participat la Cursul de măiestrie susținut de doamna profesor dr. Béres
Melinda, Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”din Cluj Napoca (18
noiembrie 2019, Liceul de Arte „Plugor Sándor”)

-

Activitățile doamnului profesor Ticușan János, citat din raportul individual:
•

Elevul Osváth-Nagy Sándor (clasa a VIII-a, chitară a participat la Olimpiada
instrumentală, faza zonală unde a luat Premiul I.

- În Semestrul II au avut loc mult mai puține audiții, fapt cauzat de pandemia COVID19. Pe parcursul primelor două luni (Ianuarie, Februarie) au avut loc audiții și recitaluri
susținute de către Olimpiconi. Dovezi: Afișe și documentele se găsesc în mapele profesorilor
7. Conduita profesională
- Realizarea comunicării ( cu conducerea școlii, celelalte cadre didactice, elevii și cu
părinții respectiv cu alte părți interesate de la nivelul comunității ) s-a manifestat prin limbaj
folosit adecvat.
- Toți profesorii din catedra de coarde au o ținută demnă și un comportament ce
respectă normele morale, regulamentele școlare și codul de etică al liceului.
OBSERVAȚIE:
• Documentul de față nu prezintă Rezultatele evaluării (verificările semestriale și
mediile anuale ale elevilor)
• Rezultatele sus amintite vor fi anexate în cadrul unui alt document care va
conție Tabelul nominal cu informațiile respective
Data: 26 Iunie 2020

Semnătură: Karácsony Gabriella
(Responsabil de catedră)
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Componenţa catedrei :
Prof.Sebestyén-Lázár Enikő- profesor de canto titular, Grad I.
Prof.Mihály Imola- profesor de canto suplinitor, Definitivat - din 6 decembrie 2019 este în concediu
de prenatalitate
Prof. Simon Piroska - profesor de canto suplinitor
Prof. Oláh Badi Alpár - profesor de canto titular
Prof. Babos Margit - profesor de canto suplinitor, Definitivat
Prof. Opra Kitti Fruzsina, canto PCO – studentă anul III. la canto clasic, Facultatea de Muzică,
Brașov

Repartizarea elevilor la profesori
La catedra de canto sunt 8 elevi în clasa a IX-a, 6 elevi în clasa a X-a, 6 elevi în clasa a XI-a și 5 elevi
în clasa a XII-a. În total sunt 25 de levi la secția de canto clasic. Din semestrul II mai vine o elevă în
clasa a IX-a: Dálnoki Honoráta
Nr.crt.
Specializarea
Clasa
Eleva/elevul
Profesorul
CLASA
A IX-A
1.
Canto
IX.A
Angheluta Florin
Oláh Badi Alpár
2.
Canto
IX.C
Ghiurca Larissa
Babos Margit
3.
Canto
IX.A
Kovács Szidónia
Oláh Badi Alpár
4.
Canto
IX.A
László Tamara
Oláh Badi Alpár
5.
Canto
IX.C
Leopold Klara
Oláh Badi Alpár
6.
Canto
IX.A
Munteanu Alexandra
Babos Margit
7.
Canto
IX.A
Szász Evelin
Oláh Badi Alpár
8.
Canto
IX.A
Zöldi Lara
Sebestyén-Lázár Enikő
CLASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A X-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

X.A
X.A
X.A
X.C
X.C
X.A

Burista Janka
Kádár Arnold
Oláh Badi Cintia
Petrache Daria Medeea
Rusu Alexandru
Tóth Abigél

Mihály Imola
Sebestyén-Lázár Enikő
Babos Margit
Babos Margit
Oláh Badi Alpár
Babos Margit

CLASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A XI-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

XI.A
XI.A
XI.A
XI.A
XI.A.
XI.A

Balázs Barbara
Pácsi Árpád
Pacurar Anamaria
Sipos Barbara
Szekeres Tas
Üke Rebeka

Babos Margit
Sebestyén-Lázár Enikő
Babos Margit
Babos Margit
Oláh Badi Alpár
Oláh Badi Alpár

CLASA
1.
2.
3.
4.
5.

A XII-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

XII.C
XII.A
XII.A
XII.A.
XII.A

Andras Maria
Nagy Noémi
Opra Gergő Pál
Imreh Bernadette
Catana Andreea

Oláh Badi Alpár
Sebestyén-Lázár Enikő
Székely Kitti Fruzsina
Babos Margit
Mihály Imola

Profesorii care predau specializarea canto așa cum se vede și la componența catedrei fiecare
profesor are studiile efectuate în specializarea canto, sunt profesori specializaţi pe profil, profesori
tineri care încă nu au încadrare adecvată dar acesta este în curs de finalizare. Cu toate acestea este o
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echipă foarte serioasă care lucrează enorm de mult şi eficient, oameni ambiţioşi şi pregătiţi, cu spirit
de concurenţă.
Fiecare profesor s-a ţinut de respectarea planificării anuale, au respectat reglementăriile în
vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, cu adaptarea fiecărui elev cu
particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire, evaluarea permanentă şi evoluţia în examenele de
specialitate au dat fiecărui cadru didactic feed back real al predării sale. Deja la fiecare examen de
canto elevii se prezintă la examen în afara repertoriului obligatoriu cu vocalize corespunzătoare
nivelului lor de pregătire.

Realizarea curriculumului
Activitatea profesorilor de canto a fost probată permanent de rezultatele obţinute de elevi şi de
audiţiile periodice de şcoală. Predarea individuală a fost combinată şi de lucru colectiv în orele de
muzică de cameră. Furnizarea de feed-back, informarea sistematică a părinţiilor, precum şi a
dirigenţiilor, elevilor s-a făcut în permanenţă. Realizarea competenţelor în timpul activităţii şcolare a
fost urmărită cu maximă eficacitate, asigurarea cararcterului aplicativ al cunoştiinţelor predate a fost
permanent probată prin atitudinea elevilor atât la audiţiile şcolare cât şi la apariţiile scenice din afara
şcolii.
Dovadă:Lista audiţiilor şi a apariţiilor scenice pentru anul şcolar 2019-2020

Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al Liceului de
Arte Plugor Sandor.
Dovadă: Fişele de evaluare din Mapa catedrei, notele din catalog.

Dezvoltarea profesională, activitatea metodico-ştiinţifică:
Doamna profesor Babos Margit a făcut Definitivatul în învățământ.

Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii:
Prof.Sebestyén-Lázár Enikő
anul şcolar 2019-2020:
În timpul semestrului II, anul şcolar 2019-2020, începînd cu data de 11 martie s-a suspendat
activitatea școlară din cauza pandemiei de COVID 19. Pe platforma Liceului de Arte Plugor Sandor,
Google Classroom, pe Whatsapp, pe Messenger și Skype am continuat predarea, dar a fost foarte greu
de atins orice performanță, fiindcă canto clasic este o disciplină practică ceea ce prin videouri și ore
on-line nu se poate face cu exactitate. Astfel nu am reușit să mă ţin de respectarea planificării anuale,
după 11 martie conform legislației nu s-a putut preda material nou. Am respectat reglementăriile în
vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, cu adaptarea fiecărui elev, cu
particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire, evaluarea permanentă şi evoluţia lor, dar examenul de
specialitate nu s-a putut ține, astfel elevii au fost încheiați conform notelor primite înainte de 11 martie
și la activitatea on-line, cu acordul părinților. Astfel nu am avut un feed back real al predării mele.
În anul școlar 2019-2020 sunt șefa de catedră al secției de canto clasic, respectiv directorul Liceului de
Arte,,Plugor Sandor”. În anul școlar 2019-2020 am avut ore de canto clasic individuale, muzică de
cameră cu Formația de Cânt ,,Canticum,, și ore de cor cu Corul mic,,DoReMi.
Realizarea curriculumului
Activitatea mea de profesor a fost probată permanent de rezultatele obţinute de elevi, dar audiţii
și examene de specialitate au fost numai în semestrul I. Realizarea competenţelor în timpul activităţii
şcolare a fost urmărită cu maximă eficacitate, dar numai cât s-a putut.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale din R.O.I. al Liceului de
Arte ,,Plugor Sándor” în semestrul I și până pe 11 martie 2020 în semestrul II. După 11 martie fiecare
elev a fost evaluat conform activității în predarea on-line. Fiecare elev a lucrat conștiincios,
săptămânal am ținut orele on-line conform orarului. Elevii la sfârșitul semestrului II. au fost încheiați
la sfârșitul semestrului conform reglementărilor aduse după pandemie referitor la încheierea situației
școlare.
După ce doamna profesoară Mihály Imola s-a dus la concediu de creștere al copilului am primit pe
elevul Pácsi Árpád, clasa a XI-a.
Pentru elevii claselor a XII-a Examenul de certificare a competențelor profesionale s-a derulat
conform noilor reglementări: proba de susținere a lucrării de specialitate s-a ținut on-line, iar nota de la
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proba practică a fost echivalată cu încheierea situației la specialitatea artistică principală a elevilor.
Nr.crt.
Numele şi prenumele
Clasa
Nota la sfârşit de
Observaţii
semestru II
1.

Kádár Arnold

X.A

10

2.

Pácsi Árpád

XI.A

10

3.

Nagy Noémi

XI.A

10

4.

Nagy Noémi

XII.A

10

Fiecare elev a avut notă în perioada
on-line
Fiecare elev a avut notă în perioada
on-line
Fiecare elev a avut notă în perioada
on-line
Nota la Examenul de Certificare a
Competențelor Profesionale

Situația de încheiere pe anul școlar 2019-2020 a elevilor mei:
Nr.crt.

Numele şi
prenumele

Clasa

Media de încheiere
anuală la canto

Observaţii

1.

Kádár Arnold

X.A

9,50

Sunt întâmpinate deficiențe de citire
muzicală. Elevul are posibilități
vocale bune

2.

Pácsi Árpád

XI.A

9

3.

Nagy Noémi

XII.A

10

Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii:
Activitățiile cu elevii secției de canto dar și ca membru în diferite comisii, semestrul II.,anul şcolar
2019-2020:
- am fost vicepreședinte la Olimpiada de Interpretare Instrumentală și corală, faza zonală,
martie 2020
- cu elevii mei am participat la Priectul ,,Határtalanul’’în Ungaria, Budapesta la un liceu cu
profil artistic - Bornemissza Péter Szakgimnázium, unde ei au cântat cu corul Eufonia
Nagy Noémi
.
Cu eleva Nagy Noémi am participat la un masterclass de canto în iulie în organizarea
Arts4art, în august am organizat la nivel de școală un masterclass cu profesoara Halmai
Katalin de la Academia de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta, unde eleva a participat. Ne-am
pregătit pentru Examenul de certificare a calificării profesionale cu lucrarea de specialitate:
,,Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte, Despina szerepe, avagy mind igy csinálják ’’
Eleva a dat admitere la Bartók Béla Szakgimnázium din Budapesta, dar nu a reușit, se
pregătește la admitere la Facultatea de muzică din Brașov la canto clasic. Ea a fost șefa de
promoție dintre absolvenții clasei a XII-a cu media 10.
A participat de mai multe ori la activități de voluntariat la Biroul de Imagine culturală al
orașului Safântu Gheorghe.
Cu Formația de cânt Canticum am participat la Concertul de crăciun al Liceului de Arte,,Plugor
Sandor” și la Târgul de Crăciun organizat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.
Din cauza pandemiei multe activități culturale școlare și extrașcolare au fost anulate.
Cu Corul claselor II-IV,,DoReMi,,
am participat la Concertul de crăciun al Liceului de Arte,,Plugor Sandor” și la Târgul de Crăciun
organizat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.
Din cauza pandemiei multe activități culturale școlare și extrașcolare au fost anulate.
Prof . Mihály Imola
În primul semestru a anului școlar 2019-2020 catedra mea a fost compusă din 3 elevi la secția
de Artă vocală- canto, 5 elevi la secția de Teatru - secția română, 2 elevi la secția Teatru- secția
maghiară respectiv patru ore de Muzică și Mișcare la clasele O. A și O.B și o oră de opțional cor la
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secția română nivelul de clase primare denumită Cor “ Andantino”.
Am susţinut cu cei trei elevi de la secția de canto clasic o audiţie comună cu toate clasele catedrei în
data de 2 Decembrie 2019 în sala festivă a Liceului.
Examenul de specialitate s-a desfășurat în data de 11 Decembrie 2019, unde elevii mei , au
luat notele:
Burista Janka Anita cl a X- a A : 8,20
Pácsi Árpád Cl a XI. A : 9,21
Catană Andrea Cl a XII. C : 7,62
Rezultatele elevilor mei sunt obiective, luând în considerare nivelul, pregătirea şi interesul faţă de
materie.
Cu elevii de la secția de teatru am parcurs probleme de tehnică vocală, probleme de respirație
și de interpretare prin piese de muzică populară, clasică și usoară aceste activități urmând să fie
continuate.
La clasele pregătitoare O. A și O.B am predat cunoștințe legate de melodie, ritm, și pulsație
prin repertoriul de cântece pentru copii din folclorul copiilor, numărătoare, cântece din repertoriul de
toamnă și iarnă și jocuri pentru copii.
La orele de atelier a Corului “ Andantino” am lucrat piese la două voci pe versuri populare și
colinde. Am participat in data de 1 Decembrie la Festivitatea de aprinderea lumânării organizat de
Primăria orașului Sf. Gheorghe unde am colindat .
Pe parcursul semestrului am realizat obiectivele din planul didactic referitor la semestrul I .

Prof. Babos Margit
În timpul semestrului II, a anului școlar 2019-2020 m-am ținut de respectarea planificării anuale, am
respectat reglementările în vigoare privind conținutul și forma documentelor de proiectare, cu
adaptarea fiecărui elev, cu particularitățile de vârstă și în semestrul II, după 11 Martie activitate a fost
realizată în mediul online.
În anul școlar 2019-2020 am avut ore de canto clasic individuale și am fost nominalizată prin
decizie directorială în Comisia de Atestat.
Realizarea curriculumului
Activitatea mea de profesională a fost probată permanent de rezultatele obținute de elevi și,
examenul de specialitate în semestru I. Realizarea competențelor în timpul activității școlare a fost
urmărită cu maximă asigurare a caracterului aplicativ al cunoștințelor .
Evaluarea rezultatelor învățării
La sfârșitul semestrului II elevii nu au avut examen de specialitate, din cauza stării de alertă,
notele care sunt trecute în catalog sunt note pe care au primit la școală înaintea stării de alertă.
Elevii mei au situația la sfârșitul anului, astfel:
Nr.crt. Numele și prenumele
Clasa
Nota la sfârșit Observații
de an
Larisa IX.C.

1.

Ghiurca
Yasmina

10

Evoluţie pozitivă

2.

Munteanu Alexandra

IX.C.

9,50

Evoluţie pozitivă

3.

Oláh Badi Cintia

X.A.

10

Evoluţie pozitivă

4.

Tóth Abigél

X.A.

8

Evoluţie pozitivă

5.

Petrache Daria Medea X.C.

9

Evoluţie pozitivă

6.

Balázs Barbara

XI. A.

8

Evoluţie pozitivă

7.

Păcurar Anamaria

XI.A.

9

Evoluţie pozitivă
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Sipos Barbara

8.

XI.A.

8,50

Evoluţie pozitivă

La examenul de Certificare a Competențelor am avut o elevă, în clasa a XII-a și a obținut nota
10. De asemenea am fost profesorul coordonator la lucrarea de specialitate al lui Imreh Bernadett.
Nr.crt. Elevul/eleva
Clasa
Nota
Titul lucrării de atestat
1.

XII.A.
Imreh Bernadett

10

Orsini szerepe, Gaetan Donizetti,
Lucia Borgia operájában

Am avut două elevă la canto secundar, care sunt încheiate cu nota 10.
1.Nagy Lázár Mikolt, clasa XII.B. - Dramă
2. Farkas Laura,clasa X,A.- Orgă
Participări la concursuri școlare, festivaluri, audiții, concerte cu elevii:
Activitățile cu elevii secției de canto dar și ca membru în diferite comisii, semestrul II., anul școlar
2019-2020:
•

În data de 25.02.2020. am susținut cu succes patru ore de canto de inspecție pentru gradul
didactic II.

•

La examenul de Certificare a Competențelor a fost din data de 12.06.2019.

•

În data de 09.06.2020 am fost în comisie la admitere în clasa a IX-a la probele de aptitudini
care a fost ținut online.

Prof.Oláh Badi Alpár
În timpul semestrului II, anul şcolar 2019-2020 din cauza epidemiei nu am avut ocazia să mă
întîlnesc cu elevii față în față dar totuși am încercat să
ţin de respectarea planificării anuale, am
respectat reglementăriile în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, cu
adaptarea fiecărui elev, cu particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire. Am ținut orele pe messanger,
whatsap și pe platformul classroom. Elevii făceau ânregistrări audio și le corectam împreună . De
multe ori din cauza calității înregistrării aveam probleme . Trebuia să fim mult mai prudenți cu
vocalizele și cu piesele.
Realizarea curriculumului
Activitate mea de profesor are un rol esențial în formarea elevului, în desăvîrșirea personalității
acestuia. Încerc să devin un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei și
pentru formarea în spiritul responsabilității și culturii civice.
Orele mele sunt interactive, furnizarea de feed-back, informarea sistematică a părinţiilor, precum şi a
dirigenţiilor elevilor s-a făcut în permanenţă.Pun accent pe formativ, astfel încît elevii să poată face
față unor situații noi, care necesită nu numai cunoștințe solide, ci și capacități și competențe.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Fiecare elev a înțeles importanța întîlnirii noastre zilnice. Au fost foarte serioși și au făcut o muncă
enormă ca să țină vocea ân formă.
Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa Nota sfârşit de Observaţii
semestru II

1.

Angheluta Florin

IX

10

Evoluţie pozitivă

2.

Kovács Szidónia

IX

10

Evoluţie pozitivă

3.

László Tamara

IX

10

Evoluţie pozitivă

4.

Leopold Clara Morena

IX

10

Evoluţie pozitivă

5.

Rusu Alexandru

X

10

Evoluţie pozitivă
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6.

Üke Rebeka

XI

9

Evoluţie pozitivă

7.

Szekeres Tas

XI

10

Evoluţie pozitivă

8.

Andras Maria

XII

9

Evoluţie pozitivă

9.

Popa Ana Maria

XI

10

Evoluţie pozitivă

10.

Babos Anna

XII

9

Evoluţie pozitivă

Prof. Opra Fruzsina-Kitti
În timpul semestrului I, anul şcolar 2019-2020 m-am ţinut de respectarea planificării anuale,
am respectat reglementăriile în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, cu
adaptarea fiecărui elev cu particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire, evaluarea permanentă şi
evoluţia în examenele de specialitate au dat feed back real al predării mele.
Realizarea curriculumului
În primul semestrul a anului școlar 2019-2020, am predat orele la un elev la secția de Artă
vocală- canto și 7 elevi la secția de Teatru respectiv-Iniţiere vocală. Activitatea mea a fost probată
permanent de rezultatele obţinute de elev şi de audiţia periodică de şcoală. Furnizarea de feed-back,
informarea sistematică a părinţiilor, precum şi a dirigenţiilor elevilor s-a făcut în permanenţă.
Realizarea competenţelor în timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă eficacitate, asigurarea
caracterului aplicativ al cunoştiinţelor predate a fost permanent probată prin atitudinea elevul la audiţia
şcolară.
Cu elevii de la secția de teatru am parcurs probleme de tehnică vocală, probleme de respirație
și de interpretare prin piese de muzică populară, clasică și ușoară aceste activități urmând să fie
continuate.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al
Liceului de Arte Plugor Sandor. La sfârşitul semestrului elevul, Opra Gergő-Pál a avut examen de
specialitate.
-Elevul meu din clasa a XII-a, are situaţia la examenul de specialitate principală la sfârşitul
semestrului I astfel:
Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa
Profesor
Nota la
Observaţii
examenul
semestrului I
1.
Opra Gergő-Pál
XII
Opra Fruzsina-Kitti
8,06
Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii:
Spectacolele clasei de canto anul şcolar 2019-2020
-Înainte de examenul de sfârşitul semestrului I, în data de 02. decembrie 2019 am organizat audiţia,
împreună cu toţi profesorii de la secţia de canto, pentru elevii noştrii, totodată elevii s-au prezentat la
toate concertele organizate de liceul nostru cu corul Eufonia şi individual.
În timpul semestrului al II-lea, anul şcolar 2019-2020 m-am ţinut de respectarea planificării
anuale, am respectat reglementăriile în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare,
cu adaptarea fiecărui elev cu particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire, evaluarea permanentă şi
evoluţia în examenele de specialitate au dat feed back real al predării mele. Începând de 11 martie, am
început predarea online din cauza Pandemiei COVID19 prin messenger, whats app şi Google
classroom.
Realizarea curriculumului
În al II-lea semestrul a anului școlar 2019-2020 am predat orele la un elev la secția de Artă
vocală- canto și 7 elevi la secția de Teatru respectiv-Iniţiere vocală. Activitatea mea a fost probată
permanent de rezultatele obţinute de elev şi de audiţia periodică de şcoală. Furnizarea de feed-back,
informarea sistematică a părinţiilor, precum şi a dirigenţiilor elevilor s-a făcut în permanenţă.
În fiecare săptămâni am predat lecţia respectivă la fiecărui elev după orar. Elevii mei au
participat la cursuri în 95%, pentru feedback am cerut înregistrare audio-video. Dintre elevii mei toţi
au participat la cursuri online şi au dat feedback pentru fiecare exerciţie.
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Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale din R.O.I. al Liceului
de Arte Plugor Sandor. La sfârşitul semestrului elevul, Opra Gergő-Pál a avut examenul de
specialitate – atestat, unde la susţinere lucrare specialitate a luat nota 9, şi la proba practică a luat nota
10. Nota finală 9,50.
Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa
Profesor
Nota finală în
Observaţii
catalog
1.

Opra Gergő-Pál

XII

Opra Fruzsina-Kitti

10

Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii:
Spectacolele clasei de canto anul şcolar 2019-2020
-din cauza Pandemiei COVID19 nu am avut concerte şi audiţii

Sfântu Gheorghe
19.06.2020

Prof.Sebestyén-Lázár Enikő
Şef de catedră,profesor de canto

Catedră de instrument de suflat şi percuţie a realizat o activitate armonică, stabilă, calmă în
semestrul trecut în urma unei conduceri cooperative, care a jucat un rol important în desfăşurarea
acesteia.
În calitatea de şefă de catedră a secţiei de instrumente de suflat şi percuţie am citit şi am
analizat cu multă atenţie toate rapoartele de activitate pe semestrul I. a colegilor mei de catedră. Am
constatat că toţi colegii mei şi-au dus la îndeplinire planul pe care şi l-au propus.
Rezultatele tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmării şi mai bine, fiind în
comisia de examinare, chiar în examenul partial din decembrie.
Activități ale catedrei de suflători și percuție
 În data de 09.09.2019 am ținut o ședință împrună cu toți membrii a catedrei de suflat și
percuție, unde a avut loc analiza și dezbaterea programelor școlare, indicarea materiei
minimale pentru verificări/examene și concursuri în conformitate cu programa școlară.
 În data de 18 noiembrie 2019 - cursuri de măestrie pt. instrumente de suflat și percuție, au
susținut profesorii din Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj Napoca.
- flaut: dr. Raluca Ilovan
- clarinet: Lect. univ. dr. Răzvan Poptean
- saxofon: Asist. univ. dr. Zoltan Reman
- fagot: Lec. univ. dr. Rares Sângeorzan
- corn: dr.Gavril Cupsa
- trombon: dr. Leonard Neamț
- percuție: Lect. univ. dr. Emil Simion
 În data de 27, 28 noiembrie 2019, au fost sustinut un examen parțial sub forma de audiție,
fiind prezenţi si parinţii, unde elevii au căntat o piesă cu acompaniament din program fără
partitură .
 Căţiva colegi au reuşit să încheie semestrul cu audiţii de clasă.
Rezultatele au fost mulţumitoare, fapt care reiese şi din notele elevilor la acest examen. Totuşi aşi enumera câteva probleme generale pe care le-am constatat:
- unele piese nu au fost finalizate: nu au avut dinamică, frazare,
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- poziția incorectă la coloanei de aer în instrument,intonația nefuncționată,
- lipsa contribuției personale la interpretare
- nerespectarea stilurilor muzicale, elemente de structură a melodiei: • motivul • tema
- foarte multe probleme cu elemente de limbaj: tonalitate, intonaţia funcţională, efecte sonore
specifice, multe probleme de ritm și tempo
- tehnică necorespunzătoare!

Examen Parţial - Catedra de suflatori și percuţie
Anul 2019-2020 Sem I. Decembrie. 09 ( luni ) 2019

Nr.

Elevul

Clasa Intrument

1

Kiss Csongor Alex

XII A

Percutie

2

Kovács Dániel

VA

3

Ürmősi I. Gergő

4

Profesor

8

8

Percutie

10

10

VI B

Percutie

10

8

Józsa Zsombor

VII B

Percutie

9

4

5

Naum Mario

VIII A

Percutie

8

8

6

Raduta Stefania

VIII A

Percutie

7

4

7

Kerezsi Tas Bence

IX A

Percutie

10

8

8

Bartha Botond

IX A

Percutie

10

10

9

Szász Z.Róbert

XA

Percutie

9

9

10

Török Hunor

XA

Percutie

9

9

11

Fábián Gergő

IV B

Percutie

FB

FB

Sem I.
8
10
9
6.50
8
5.50
9
10
9
9
FB

12

David Robert

IV.

Trombon

Kelemen Szilárd

10

FB

FB

13

Szász Nándor Károly

IV.B

Tenor

Veres István

10

FB

FB

14

Bíró Balázs

V.B

Tubă

10

10

15

Vajda Gergő

VIII.B

Trompetă

9

9

16

Ciucă Valentin

X.A

Trompetă

6

7

17

Hermann Albert

X.A

Trompetă

7

8

18

Mátyus Botond

XI.A

Trompetă

7

6

19

Kádár Mihály

XI.B

Trompetă

9

8

10
9
6.50
7.50
6.50
8.50

20

Winter Istvan Zeev

IV

Clarinet

FB

FB

FB

21

Dombi Tivadar

VII

Clarinet

8.50

9

8.75

22

Hajas Nimrod

VII

Saxofon

8.25

8.50

8.37

23

Deak Lorant Mihaly

VII

Clarinet

Boln.

10

10

24

Solomon Helen

VIII

Clarinet

6.66

6.50

6.58

25

Neagu Valentin

X

Clarinet

8

8

26

Samuel Szabolcs

XI

Saxofon

9

9

8
9

27

Barcsa Norbert

XII

Clarinet

9

9.50

9.25

28

Cretu Norbert

XII

Saxofon

9

9

9

29

Simon Albert

XII

Saxofon

9

8.50

8.75

30

Főcze Atrúr László

V.B

Corn

Tarcsi Szabolcs

10

10

10

31

Bardócz Mózes Botond

IX.A

Corn

9

9

9

32

Sebestyén Lázár Kata

V

Flaut

Császár Katalin

9.33

10

9.66

33

Csáki Karina

VI

Flaut

9

8

8.50

34

Huszár Kincső

VIII

Flaut

8

9

8.50

Kertész János

Szántó Zsombor

Audita Media
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Examen Parțial- Catedra de suflători și percuție
Anul 2019-2020 Sem I. Decembrie. 10 ( Marţi ) 2019.

Nr.

Elevul

Clasa

Intrument

Profesor

1

Molnár Botond

I

Blockflöte
Încep.

Gábor Szabolcs

2

Panti Alexia

II

Blockflöte

3

Nikula Dávid

IV

Clarinet

Auditia Media

Încep.

Sem I.

-

-

-

-

S

S

-

-

-

4

Török Edina

VI

Clarinet

7.50

6.33

6.91

5

Papp Botond

VII

Saxofon

9.25

7.41

8.33

6

Varga Szabolcs

VIII

Clarinet

7.25

6.91

7.08

7

Kádár Balázs

IX

Clarinet

9.75

10

9.87

8

Szász Helga Gabriella

IX

Fagot

Simó Ernő

9

9.91

9.45

9

Mitica Andrea

IX

Fagot

-

Nepr.

Nep.

Nep.

10

Imreh Arnold

XII

Fagot

8

8.75

8.37

11

Andriescu Paula

II.A

Blockflöte

B

b

B

12

Andriescu Ana Gabriela

IV.A

Flaut

FB

B

- FB

13

Din Ramon

IV.A

Flaut

FB

Boln.

FB

14

Ilie Bianca Elena

III A

Blockflöte

FB

FB

FB

15

Boţogan Alexandru

III A

Blockflöte

FB

FB

FB

16

Deme Ramona

III B

Blockflöte

S

FB

B

17

Siko Csilla Krisztina

VB

Flaut

Încep.

-

-

-

18

Lucaci Reka

VII A

Flaut

Încep.

-

-

-

19

Bedő Mate

VIII B

Flaut

8

7.83

7.91

Császár Katalin

FB

-

FB

Könczey Kinga

Cucu Csilla

20

Molnár Kitti

I

Blockflöte
Încep.

21

Neaga Eszter

II

Flaut

Încep.

FB

-

FB

22

Szabó- Bász Misha

III

Flaut

Încep.

FB

FB

FB

23

Ivanitzki Kriszta

IV

Flaut

FB

-B

B

24

Karácsony Janka

VIII

Flaut

8.50

7.91

8.20

25

Brănduș Ciceo Bernadett

X

Flaut

7.83

7

7.41

26

Máthé Izabella

X

Flaut

9.33

9.83

9.58

27

Kiss Éva Kincső

XII

Flaut

9

9.91

9.45

Comisia pentru examen parţial a fost alcătuită din profesorii:
Suflatori lemn:
 Császár Katalin- prof.de flaut, şef de catedră, preşedintele comisiei
 Cucu Csilla - prof.de flaut, membrii comisiei
 Gábor Szabolcs - prof. de clarinet, membrii comisiei
Suflători alamă și percuție:
 Császár Katalin- prof.de flaut, şef de catedră, preşedintele comisiei
 Veres István -prof de trompetă, membrii comisiei
 Szántó Zsombor - prof. de clarinet, membrii comisiei
 Kertész János – prof.de percutie
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Examenul parţial a fost susţinut în data de:
 09 decembrie 2019 Instrumente de percuţie, instrumente de suflat din alamă
 10 decembrie 2019 Instrumente de suflat din lemn

Componența catedrei:
 Császár Katalin, prof. de flaut, şef de catedră- titular, grad.I.
 Cucu Csilla, prof. de flaut
 Gábor Szabolcs, prof. de clarinet
 Simó Ernő, prof. de clarinet
 Szántó Zsombor, prof. de clarinet, fagot
 Kertész János, prof. de percuţie.
 Könczey Kinga, prof. de flaut
 Tarcsi Szabolcs, prof. de corn
 Kelemen Szilárd, prof. de tuba
 Veres István, prof. de trompetă
Materie pt. examen, Sem. I. anul școlar 2019-2020 decembrie
 Începători:
O gamă
Un studiu tehnico- melodic la alegerea profesorului, pe dinafară
Două- trei piese de formă mică în stil şi gen diferit, pe dinafară
 Clasa a-VI-a Gamă: Fa Major, re minor, Sol Major, mi minor,
Sib Major, sol minor, Re Major, si minor.
Un studiu tehnico- melodic la alegerea rofesorului, pe dinafară
3 studii de sondaj
O piese de formă mică în stil şi gen diferit, pe dinafară
Citire la prima vedere
 Clasa a- VII- a Gamă: Mib Major (Esz Dúr), do minor ( c moll)
La Major ( Á Dúr), fa# minor ( fisz moll).
Un studiu tehnico- melodic la alegerea rofesorului, pe dinafară
3 studii de sondaj
O piese de formă mică, pe dinafară
Citire la prima vedere
 Clasa a-VIII-a Gamă: 3# - 3b Major -minor
Un studiu tehnico-melodic la alegerea profesorului, pe dinafară
O piesă de formă mică sau o piesă românească, pe dinafară
Două părţi dintr-o sonată sau concert (p.I sau p.II. III), pe dinafară
Citire la prima vedere
 Clasele IX-XII Gamă: 4# - 4b Major- minor
Un studiu tehnico- melodic la alegerea rofesorului, pe dinafară
4 studii de sondaj
Două lucrări cu stil şi gen diferit, pe dinafară
Citire la prima vedere

Semestrul II, 2019-2020
Catedra de instrument de suflat şi percuţie a realizat o activitate armonică, stabilă, calmă în
semestrul trecut în urma unei conduceri cooperative, care a jucat un rol important în desfăşurarea
acesteia.
În calitatea de şefă de catedră a secţiei de instrumente de suflat şi percuţie am citit şi am
analizat cu multă atenţie toate rapoartele de activitate pe semestrul II. al colegilor mei de catedră. Am
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constatat că toţi colegii mei şi-au dus la îndeplinire planul care şi l-au propus.
Fiecare membru al catedrei este preocupat pentru pregătirea şi proiectarea activităţii didactice
în conformitate cu competenţele vizate ale fiecărei lecţii şi în funcţie de stilurile de învăţare ale
elevilor, să asigure corelări permanente între conţinutul programelor şcolare, proiectarea activităţii
didactice şi desfăşurarea activităţii didactice la clase şi să ofere servicii educative de calitate.
In ceea ce priveste evoluţia rezultatelor elevilor la disciplina de studiu, o parte din elevi au
obţinut rezultate foarte bune şi au fost selectaţi pentru concursuri şi olimpiade şcolare. Am efectuat ore
de pregătire suplimentară cu elevii participanţi pentru ca aceştia să obţină rezultate bune la aceste
activităţi.
Ca pedagog de instrument şi şef de catedră am încercat să mă prezint cu o atitudine de sprijini
şi empatie cu ajutorul căreia să dezvolt încrederea şi deschiderea sentimentală a elevilor.
Prioritatea muncii mele pedagogice de zi cu zi a fost elevul şi activităţiile care îl privesc,
dezvoltarea cunoştinţelor, capacităţiilor, personalităţii, recunoaşterea eului personal şi a mediului
înconjurător, respectiv învăţarea integrării reale în mediul său asumarea şi realizarea rolului propus în
viaţă, asumare riscurilor şi stăpânirea temerilor , asumarea reuşitelor şi esecurilor şi comunicarea reală
cu persoanele din mediul lor.
Cu metodele creative şi cu organizarea diferitelor evenimente îi ajut pe elevi să-şi păstreze a
motivaţia învăţării. În cele ce urmează prezint programul motivaţional organizat preyentând ca metodă
de abordare solutia pe care eu o consider utilă şi folositoare. În prezentare am inclus atât propriile mele
observări cât şi experienţele practice.
Programele organizate în cadrul catedrei:
•

în data de 11 februarie 2020 am susținut sedință pentru catedra de suflători și percuție
unde am prezentat planificarea didactică pt. Semestrul II.

•

elevii Liceului de Arte „Plugor Sándor”, la catedră de instrumente de suflat şi
percuţie au obtinut rezultatele remarcabile, prin participarea la olimpiadele de profil.

•

La Olimpiada Judeţeană care a fost organizată La Liceul de Arte „ Plugor Sándor”
în data de 18. februarie 2020, împreună cu Şcoala Generală „Molnár Józsiás” din Tg.
Secuiesc. De la noi au participat 5 elevi, luând premiile I.

 Winter István Zeév, cl. a IV-a, flaut, prof. pregătitor, Szántó Zsombor
 Sebestyén Lázár Kata cl. a V-a, flaut, prof. pregătitor Császár Katalin,
 Dombi Tivadar, cl. a VII-a, flaut, prof. pregătitor, Szántó Zsombor
 Huszár Kincső cl. a VIII-a, flaut, prof. pregătitor Császár Katalin,
 Vajda Gergő cl. VIII-a trompeta, prof. pregătitor Veres István
•

la 20. februarie 2020 am organizat recitalul Olimpicilor pt. clasele III-XII la Sala
festivă al Liceului e Arte „Plugor Sandor”.

•

la 27 februarie 2020 am organizat recitalul Olimpicilor pt. clasele III-XII la Sala
festivă al Liceului e Arte „Plugor Sandor”.
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•

la 3 martie 2020 am organizat recitalul Olimpicilor pt clasele III-XII la Sala de
Concerte a „Casei Bastion”.

La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Zonală, clasele III- VIII, la
Liceul Vocaţional de Artă, Bistrita, 5-6 martie 2020
•
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rezultatele sunt:
Numele şi
prenumele
elevului
Huszár
Kincső
Sebestyén
Lázár Kata
Varga
Gergő
Winter
István Zeév
Dombi
Tivadar

Clasa

Instrument

Profesor
îndrumător

Corepetitor

Media

Premiul
Obtinut

VIII

flaut

II

flaut

100

I

VIII

trompetă

1oo

I

III

clarinet

Szabó
Levente
Szabó
Levente
Ambrus
Sándor
Szabó
Levente
Szabó
Levente

97

V

Császár
Katalin
Császár
Katalin
Veres István

Bolnav
89

III

VI

Clarinet

Szántó
Zsombor
Szántó
Zsombor

 În perioada pandemiei COVID 19; preioada între 11 martie -12 iunie marea
majoritate a profesorilor din catedra de suflători și percuție a aplicat metodelel,
tehnicile de predare-învțare-evaluare online, utilizând platforma electronică a școlii,
GOOGLE CLASSROOM, au reușit să ține orele de instrument online prin
Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Viber, folosind telefonul, laptopul și
instrumentul personal. Dovezi: Rapoartele de predare online, avănd procedent 80%.
Profesorii sunt:
1. Császár Katalin, prof. de flaut, şef de catedră
2. Cucu Csilla, prof. de flaut,
3.

Könczey Kinga, prof. flaut drept

4.

Gábor Szabolcs, prof. de clarinet

5.

Simó Ernő, prof. de clarinet

6.

Szántó Zsombor, prof. de clarinet, fagot,

7.

Kelemen Szilárd, prof. de trombon, tubă,

8.

Tarcsi Szabolcs, prof. de corn

9.

Veres Istvan, prof. de trompeta

10. Maksai Jósef, prof. de trompetă
11. Kertész János, prof. de percuţie
•

Aşi dori să mulţumesc întregului colectiv de muncă pentru colaborare şi încheierea un an
şcolar cu succes, obţinerea bunelor rezultate şi organiyarea unor evenimente reuşite a fost
posibilă doar prin munca în echipă.
Pentu vacanţa de vară doresc tuturor odihnă plăcută şi relexare. 

Data:

26.06.2020

Şef de catedră,
prof. Császár Katalin
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În semestrul I activitatea s-a desfășurat în felul următor:
Profesorul Ferencz János are normă întreagă de pian complementar, profesoara Könczey
Kinga are majoritatea orelor de pian complementar, și ca ore de completare a activității, predă
Flaut și Blockflötte. Profesorul Szabó József își desfășoară activitatea de profesor în mai
multe școli din județ, iar la Liceul de Arte “Plugor Sándor” are 3 ore de pian comlementar.
Profesorii: Löfi Gellért Attila, Cucu Csilla, Kőmíves Bokor Zsuzsa, Miklós Mária, Miklós
Jácinta, Rápolti Irma, Könczey Jenő, Bándi Margit, Márk Ildikó, Simon Vilmos, Kovács
Janka Hanna, Geréb Emőke, Bándi Anna, Opra Monica, Orbán Ferenc, Opra Balázs, Héjja
Ágnes, au ore de pian complementar ca completare de activitate.
Orele de instrumente de suflat auxiliar sunt ținute de profesorii: Gábor Szabolcs, Szántó
Zsombor (clarinet, saxofon), Cucu Csilla (Blockflötte), Kelemen Szilárd , Veress István
(trompetă).
Orele de instrumente cu coarde auxiliar sunt ținute de profesorii: Józsa Zoltán, Orbán
Ferenc, Piroska Zoltán, Miklós Jácinta, Miklós Katalin (vioară), Simon Gellért (contrabas),
Gábor Szende (violoncel), Kakassy Zsolt, Ticușan János (chitară).
La canto auxiliar , orele sunt ținute de profesorii: Babos Margit și Sebestyén Lázár Enikő.
Orele de orgă auxiliar sunt ținute de profesorul Szabó Siklódi László Levente.
Timpul alocat orelor de pian complementar și instument auxiliar este de o oră/ săptămână
pentru clasele V-VII și IX-XII și ½ oră/ săptămână pentru clasa a VIII-a.
Repertoriul elevilor este stabilit în funcție de scopul principal: lărgirea orizontului muzical
al elevilor, dezvoltarea capacităților muzicale, tehnice instrumentale, de gândire, memorie,
imaginație, etc, pe baza unor piese care le plac elevilor. La pian: studii de Czerny pentru
dezvoltarea simțului tonal, piese din repertoriul muzicii clasice, piese la 4 mâini, transcripții,
muzică de jazz, repertoriu prescris de programă.
La instrumentele de suflat auxiliar elevii însușesc elemente de tehnică, respirație, articulație,
diferite moduri de atac, cântă studii, game, piese, cântece pentru copii, duo-uri, piese din
repertoriul clasic.
La instrumentele cu coarde auxiliar se pune accent pe însușirea poziției corecte, pe intonația
justă. Începătorii cântă cântece pentru copii, piese simple, avansații la vioară, chitară,
contrabas ajung să cânte piese mai ample din repertoriul clasic, studii, game, chiar și parte de
concert.
La canto auxiliar elevii studiază piese din repertoriul clasic, studii, lieduri, piese religioase,
părți de solo din piese corale, piese de muzică ușoară dacă cere elevul.
La orgă auxiliar elevii studiază exerciții de pedală, piese de Johann Sebastian Bach, piese
dinaintea lui Bach, rezolvă basul cifrat.
Elevii au cântat 1-2-3 piese la verificări parțiale, fiecare după posibilitățile sale de timp.
Verificarea parțială este de folos pentru că elevul simte că este apreciată munca lui. Elevii din
clasele a VIII-a și a XII-a au de prezentat la verificarea parțială o piesă, elevii din celelalte
clase prezintă 4 piese. Rezultatele parțiale sunt mai mari decât nota 7, majoritatea notelor
fiind între 9 și 10. Notele finale la verificări se vor calcula la sfârșitul anului, când elevii vor
prezenta toate piesele cerute.
În semestrul II activitatea a contiunat după programul propus, până la data de 11 martie
2020, după care s-a mutat în spațiul online.Profesorii au lucrat pe platforme gen Google Meet,
Google Classroom sau pagini de socializare gen Facebook Messenger, Skype, Whatsapp,
Yahoo mail sau cu ajutorul telefonului.Condițiile de lucru au fost uneori grele, din cauza
calității sunetului, din cauza distanței fizice, dar mai ales din cauză că unii elevi nu au
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instrument acasă, astfel sudiul instrumental a fost înlocuit de audiții, aprofundarea
cunoștințelor teoretice, solfegiere, astfel disciplina instrument auxiliar poate contribui la
lărgirea orizontului muzical al elevului, la dezvoltarea auzului interior.
Verificarea elevilor a fost prevăzută la începutul anului, s-a cerut să prezinte 4 piese, fiecare
piesă ar fi fost notată, iar din media celor 4 note ar fi rezultat nota finală de verificare, care ar
fi fost ultima notă din an.Elevii au prezentat pe parcursul anului 1-2-3-4 piese, după
posibilitățile de studiu, de timp, în funcție de dificultatea pieselor.Până la data de 11 martie
2020 s-au obținut următoarele rezultate:
Elevi

Instrument Profesor
auxiliar

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota
finală

Clasa a V-a A
Andro Cristian
David Valentina
Ferencz Samuel
Kovács Dániel

Vioară
Pian
Vioară
Pian

Miklós Jácinta
Ferencz János
Miklós Jácinta
Bándi Margit

9
10

10
10

9

8,50

Clasa a V-a B
Bíró Balázs
Dávid Róbert
Filep Álmos
Főcze Artúr László
Kellán Nikolett Sandra
Kovács Dániel
Könczey Léda
Lázár Szabina
Nagy Pál Dávid
Sebestyén Lázár Kata
Sikó Csilla Krisztina
Üke Brigitta Noémi

Pian
Pian
Vioară
Pian
Chitară
Vioară
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

Bende Arnold
Bende Arnold
Miklós Jácinta
Opra Balázs
Ticusan János
Miklós Jácinta
Könczey Kinga
Ferencz János
Miklós Mária
Kőmíves Bokor Zsuzsa
Miklós Mária
Ferencz János

9,75
10

10
9,50

Clasa a VI-a A
Bakk Stephanie
Mihaiu Andreea Denisa
Novăcescu Alessia
Pakucs Sonia
Pătru Matei Andrei
Perșa Tudor
Teodorescu Maria Sofia
Vornehm Lara

Contrabas
Blockflotte
Violoncel
Violoncel
Pian
Pian
Vioară
Violoncel

Simon Gellért
Cucu Csilla
Gábor Szende
Gábor Szende
Könczey Kinga
Ferencz János
Miklós Katalin
Gábor Szende

Clasa a VI-a B
Ábrahám Norbert
Babos Kata
Bedő Emilia
Csáki Karina
Dálnoki Szabolcs
Ivanitzki Dániel
Kolozsi Soma
Lázár Róbert
Mátis Adrienn
Neaga Áron
Nyikó Fruzsina

Trompetă
Chitară
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Chitară
Vioară
Pian
Bocklotte

Veress István
Kakasi Zsolt
Bándi Margit
Könczey Kinga
Bándi Margit
Bende Arnold
Constantin Rozalia
Ticusan János
Hoos Hanna
Bándi Margit
Gábor Szabolcs

8

10
9,81

10
10

10

10

10

10
10

10
10
10

10
10
9,75

9,50
9,62
10+

10
10
10

9
9,25
10

9
8,50

8
8,50

10
9,50
8,75
9,50
8
9,75

10

10
10
9
10

10
10
9,75
10

9
9,75
9,25
10

10
9,75
10
10+
10

49

Török Edina
Ürmösi Incze Gergő
Vitályos Orsolya

Pian
Pian
Chitară

Könczey Kinga
Bándi Margit
Ticusan János

Clasa VII-a A
Daczó Vivienn Hanna
Deák Lóránd Mihály
Dima Evelin Viktória
Dima Levente Krisztián
Dombi Tivadar
Filep Alma Zenkő
Hajas Nimród
Józsa Zsombor
Kakasi Zsuzsánna
Lucaci Réka Ágota
Papp László Botond
Rápolti Jessica
Reketes Henrietta
Ruzsa Mónika
Salamon Zsófia
Serbán Kincső Nikolett
Vasvári Kincső
Veress Szabolcs

Vioară
Pian
Contrabas
Trompetă
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Saxofon
Pian
Pian
Vioară
Pian
Pian

Miklós Jácinta
Bándi Margit
Simon Gellért
Kelemen Szilárd
Könczey Kinga
Ferencz János
Ferencz János
Könczey Kinga
Márk Ildikó
Opra Monica
Bende Arnold
Szabó József
Szántó Zsombor
Könczey Kinga
Rápolti Irma
Miklós Jácinta
Miklós Mária
Bende Arnold

Clasa a VIII-a A
DiLeva Morena Sharon
Keresztes Antónia
Naum Mario
Ochișasn Odri Nicoleta
Răduță Eliana Ștefania
Șerban Mădălina Gabriela

Pian
Pian
Pian
Vioară
Pian
Vioară

Miklós Jácinta
Márk Ildikó
Opra Monica
Miklós Jácinta
Opra Monica
Miklós Katalin

Clasa a VIII-a B
Balogh Viktória
Bedő Máté
Borcilă Rebaka
Daragics Bella
Ferencz Fanni
Gergely Réka
Huszár Kincső
Igyártó Oszkár
Karácsony Janka
Kolozsi Tamás
Könczey Flóra
Kubát Henrietta
Molnár Anita
Osváth Nagy Sándor
Rab Brigitta Hortenzia
Salamon Helén Mária
Vajda Gergő
Varga Balázs
Varga Norbert
Varga Szabolcs Attila

Pian
Pian
Vioară
Pian
Vioară
Pian
Pian
Vioară
Pian
Vioară
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

Márk Ildikó
Rápolti Irma
Józsa Zoltán
Lőfi Gellért
Orbán Ferenc
Bándi Margit
Bende Arnold
Józsa Zoltán
Márk Ildikó
Miklós Katalin
Könczey Kinga
Szabó József
Lőfi Gellért
Ferencz János
Márk Ildikó
Könczey Kinga
Rápolti Irma
Rápolti Irma
Rápolti Irma
Szabó József

10
9,50
10

10
10

7,50
10
9
10

8,75
9,50
9
10

10
10
10

9,50
9
10

10

9,87
7
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10+

10

10+

9
10
9,25
10
10
9,50
10
10
9,50
10
7
10+
10+
10
9,75
9,50
9
9,50
50

Vass Ágota
Veress Szilvia Leona

Vioară
Pian

Miklós Jácinta
Bende Arnold

9
9,50

Clasa a IX-a A
Angheluță Florin
Barabás Bálint
Bardócz Mózes Botond
Bartha Botond
Csillag Csengelle
Furus Ábel
Kádár János Balázs
Kerezsi Tas Bencze
Kovács Szidónia
Kurta Csengelle
László Tamara
Mihály Dorka
Miklós Szilveszter
Sebestyén Lázár Regina
Szász Helga Gabriella
Szász Evelyn
Tökbandi András Hunor
Varga Réka Beáta
Vizi Gellért
Zöldi Lara Johanna

Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Canto
Pian
Pian
Pian
Vioară
Vioară
Pian

Kovács Janka
Könczey Kinga
Orbán Ferenc
Orbán Ferenc
Bándi Anna
Petraschovits Eszter
Bándi Anna
Könczey Jenő
Opra Balázs
Miklós Mária
Orbán Ferenc
Geréb Emőke
Geréb Emőke
Sebestyén Lázár Enikő
Geréb Emőke
Opra Balázs
Bándi Anna
Miklós Jácinta
Piroska Zoltán
Opra Balázs

10+
10+
10
10+
8,75
10
7

Clasa a IX-a C
Bardócz Mihail Pavel
Ferencz Szilvia Roxana
Ghiurcă Yasmina Larisa
Lakatos Krisztián Izsák
Leopold Klára Morena
Munteanu Alexandra

Orgă
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

Szabó Levente
Cucu Csilla
Könczey Kinga
Köncezy Kinga
Miklós Mária
Ferencz János

10+
9,75
9,75

10+
10
10

Clasa a X-a A
Berszán Szilvia
Brânduși Ciceu Bernadett
Burista Janka Anita
Ciucă Valentin
Farkas Laura
Hermann Albert
Kádár Arnold
Máthé Izabella
Oláh Badi Cintia
Steckbauer Erik
Szász Zakariás Róbert
Székely Tamás
Tóth Abigél Evelyn
Török Hunor

Pian
Pian
Pian
Pian
Canto
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

Orbán Ferenc
Ferencz János
Miklós Jácinta
Könczey Kinga
Babos Margit
Bende Arnold
Könczey Kinga
Simon Vilmos
Könczey Kinga
Ferencz János
Orbán Ferenc
Márk Ildikó
Geréb Emőke
Könczey Kinga

9
10

10
9

9,25
10
10

9,50
10+
10

Clasa a X-a C
Mihaiu Alexandru
Neagu Valentin Mihai
Petrache Daria Medeea
Pista Ioland Gavriel

Pian
Pian
Pian
Pian

Márk Ildikó
Ferencz János
Ferencz János
Ferencz János

10
9,75
10
9,75
9,50
10
10
10
9
10+
9,50
10

10
10
10
10+
9

9

10
10
10
10+

10

9,25

10

8,75

10
10+

10

10

10
9,50
9

10+
8,50
9,25

9,25
8,50
10
9

10

10
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RusuAlexandru

Pian

Ferencz János

9,50

ClasaaXI-aA
Ábri László
BalázsBarbaraAndrea
Ferencz Tihamér
KecskésEszter
KovácsBoglárka
Marthi Szabolcs
MátyusBotond
Pácsi Árpád
Păcurar Annamária
Sámuel SzabolcsIstván
SinkaNoémi
SiposBarbara
Szabó József Ákos
SzekeresTas
Üke RebekaSzilvia
VeressKinga
Zátyi Lóránd

Pian
Pian
Orgă
Vioară
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Vioară
Pian
Chitară
Pian
Pian
Pian
Contrabas

KovácsJanka
HéjjaÁgnes
Szabó Levente
MiklósKatalin
Simon Vilmos
Könczey Jenő
Ferencz János
CucuCsilla
Könczey Kinga
Könczey Kinga
MiklósKatalin
KovácsJanka
Kakasi Zsolt
Simon Vilmos
Geréb Emőke
MiklósMária
Simon Gellért

8,75
10
10
9
10

ClasaaXI-aC
Kádár Miháy

Pian

Simon Vilmos

9

ClasaaXII-aA
BarcsaNorbert
CrețuNorbert
Imreh Bernadett
Imreh Desző Arnold
KedvesHunor
KissCsongor Alex
KissÉvaKincső
KomisKinda
Nagy Noémi
OpraGergő Pál
Simon AlbertLevente
Sovárd Nándor Attila

Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Clarinet
Pian
Pian
Pian
Pian

Bende Arnold
Bende Arnold
Könczey Jenő
Szabó József
KovácsJanka
Könczey Kinga
Könczey Kinga
Gábor Szabolcs
OpraMonica
MiklósMária
Ferencz János
Orbán Ferenc

ClasaaXII-aC
AndrásMária
Cătană Andreea
Ferencz Renate
Szász RóbertAdorján

Pian
Pian
Clarinet
Saxofon

OpraMonica
Könczey Kinga
Szántó Zsombor
Szántó Zsombor

Data
24 iunie 2020

9,25
10+
9
10+

7,50
8,87

10
8
10
10+
9,50
10

10
7,75
10
9,50
10
9,93
9,25
9,50
10
10
9
8,25
9,50
10+
10
10

10
10+
10

Șef de catedră
Bándi Margit
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Din semestrul II. al anului școlar 2019-2020 am fost numită de către direcțiunea școlii
șefa de catedră la catedra de TSD.
Catedra de TSD a realizat o activitate cu un rezultat bun, cu o evoluție vizibilă față de anii
trecuți.
Proiectarea eficientă a curricumului:
În planificările semestriale am respectat reglementările în vigoare privind conţinutul şi forma
documentelor de proiectare. Am adaptat programul la particularităţile de vârstă și individuale,
dar şi de nivelul de pregătire al fiecărui elev în parte, al cărui feed-back s-a manifestat în
notele obţinute prin evaluarea permanentă, în evoluţia elevilor în verificările (examenele) de
specialitate.
Realizarea curricumului
În calitatea de şefă de catedră a secţiei de TSD am citit şi am analizat cu multă atenţie
toate rapoartele de activitate pe semestrul II. al colegilor mei din catedră. Am constatat că toţi
colegii mei şi-au dus la îndeplinire planul care şi le-au propus. S-au ţinut permanent legătura
cu părinţii şi cu diriginţii elevilor. Realizarea competenţelor în timpul activităţii şcolare a fost
urmărită cu maximă eficacitate, iar asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate a
fost permanent verificată.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am realizat procesul de evaluare prin stabilirea clară și transparentă a criteriilor, pe parcursul
anului am folosit diferite tipuri de evaluare, în evaluarea online fiecărui elev i-am oferit
feedback prin messenger, am coordonat rezultatele învățării. Precum fiecare elev avea două
note până la suspendarea cursurilor, am efectuat evaluarea finală cu aceste note, trecute în
catalog, conform cerințelor Ministerul Educației..
Componența catedrei de TSD în anul școlar 2019-2020:
1. Kerezsi Gyopár Iringó: responsabil șef de cetedră2. Bándi Anna - armonie
3. Cserkész Emese - TSD
4. Domokos Orsolya - TSD
5. Kovács Janka-Hanna – forme muzicale
6. Makkai Zoltán – TSD, Istoria Muzicii
7. Orbán Ferenc – TSD, Educatie Muzicala, Pian auxiliar
Fiecare membru al catedrei este preocupat pentru pregătirea şi proiectarea activităţii
didactice în conformitate cu competenţele vizate ale fiecărei lecţii şi în funcţie de stilurile de
învăţare ale elevilor, să asigure corelări permanente între conţinutul programelor şcolare,
proiectarea activităţii didactice şi desfăşurarea activităţii didactice la clase şi să ofere servicii
educative de calitate.
În ceea ce privește evoluţia rezultatelor elevilor la disciplina de studiu, o parte din
elevi a obţinut rezultate foarte bune şi au fost selectaţi pentru concursuri de specialitate. Am
efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii participanţi pentru ca aceştia să obţină
rezultate bune la aceste activităţi. Din pacate, dupa data de 12 martie toate concursurile erau
suspendate din cauza starii de urgenta.
Activităţi ale catedrei:
• În data de 20.01.2020 am ținut o ședință împrună cu toți membrii al catedrei, unde a
avut loc analiza și dezbaterea programelor școlare, indicarea materiei minimale
pentru verificări/examene și concursuri în conformitate cu programa școlară.
• În data de 28.01.2020 am participat la lectia deschisa tinuta de catre domnul profesor
Orbán Ferenc, avand ca tema: Dezvoltarea simţului ritmic în grupa incepatoare
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•

Ca urmare a suspendării cursurilor începând cu data de 11 martie 2020, cu scopul de
a preveni răspândirea COVID-19, educația s-a mutat în spațiul online, unde am
adaptat conținutul predat la noile mijloace de desfășurare a actului instructiveducativ. Profesorii catedrei au folosit platforma Google Classroom, au înființat
grupe de teoria muzicii pe Facebook messenger, whatsapp. Au folosit tehnici și
metode noi de predare a conținutului, în special înregistrarea dicteelor muzicale,
trimise la fiecare clasă, chestionare și jocuri muzicale pentru elevii din clasele
primare și începători cu ajutorul diferitelor aplicații.

Raport asupra predării online la Liceul de Arte,,Plugor Sándor” catedra de TSD
Profesor

Spec.

Nume,
prenume

Grad
didactic

Cserkész
Emese

Profesor
Teoria
Muzicii
Grad I

Cum și unde
se
desfășoară
predarea
online
(messenger,
whatsapp,
platforma
Google
classroom,
Google
meet, Skype,
prin telefon
etc.)
Messenger
Google
Classroom
Messenger
Whatsapp
Google
Classroom
Messenger
Google
Classroom
Messenger
Google
Classroom

Domokos
Orsolya

Messenger
Google
Classroom
Google
Classroom
Whatsapp
Definitivat Google
Classroom
Google
Classroom,

Clasa la
care
predă
profesoru
l/

Participar
ea elevilor
la activit.
curs
online
(%) dacă
este clasă
Nominal
nr.
elevii la sau
disciplinel elevi dacă
este
e muzică
activitate
în
grup
sau
individual
ă
Clasa
a 80%
IV-a

Act. cadrului did. Observații
se poate dovedii?
Se
poate
da
calificativ sau notă
la activit. online al
elevilor?

Da

Semnal slab la
internet

Da

Semnal slab la
internet

Da

Semnal slab la
internet

Grupa
70%
începătoar
e
X-XIXII
Grupa
50%
medie
X-XI-XII
XII secția 33%
română

Da

Semnal slab la
internet

Da

Semnal slab la
internet

Da

Dezinteres

I.A

90%

Da

II. A

90%

Da

Grupa
75%
începătoar
e
V-VII
Clasa
a 75%
VIII-a
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Kerezsi
Gyopár
Iringó

Profesor
Teoria
Muzicii
Grad II

Messenger
Google
Classroom
Google
Classroom
Google
Classroom
Google
Classroom,
Messenger
Messenger
Google
Classroom,
Messenger
Google
Classroom,
Messenger
Google
Classroom,
Messenger
Messenger
Google
Classroom

III. A

90%

Da

IV. A

90%

Da

V.A

90%

Da

VI.A

90%

Da

VI. B
VII. A

75%
90%

Da
Da

VIII. A

100%

Da

Liceu

100%

Da

Clasa a I-a

90%

Da

Semnal slab la
internet

Messenger
Google
Classroom

Clasa a II- 90%
a

Da

Messenger
Google
Classroom
Messenger
Google
Classroom

Clasa
III-a

Da

Semnal slab la
internet, un elev
nu raspunde la
cerinte
Semnal slab la
internet

Messenger
Google
Classroom

Kovács
Janka
Hanna

Forme
– muzicale
Debutant

Google
Classroom
Whatsapp
Messenger
Messenger,
Platforma
Google
Classroom,
Google Meet

a 90%

Grupa
Avansati
clasa a Va
Grupa
Avansati
clasa
a
VIII-a
Grupa
avansati
clasa IXX-XI
XII.A

80%

Da

Un elev nu prea
e activ.

90 %

Da

Semnal slab la
internet

100 %

Da

90%

Lecțiile și partiturile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. Am dat
teme, la rezolvarea
acestora pot să dau
note.

Orele online pe
Google
Meet
funcționează
mai bine, decât
să trimit lecțiile
pe
platforma.
Elevii comunică
mai bine, sunt
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Forme
muzicale

Messenger,
Platforma
Google
Classroom,
Zoom

XII. C

100%

Lecțiile și partiturile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. Am dat
teme, la rezolvarea
acestora pot să dau
note.

Forme
muzicale

Messenger,
Platforma
Google
Classroom,
Zoom,
Telefon

XI. A

80 - 85%

Lecțiile și partiturile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. Am dat
teme, la rezolvarea
acestora pot să dau
note.

Forme
muzicale

Messenger,
Platforma
Google
Classroom

XI.
B,
Kádár
Mihály
este
singurul
muzician
din clasă.

Lecțiile și partiturile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. Am dat
teme, la rezolvarea
acestora pot să dau
note.

Ansamblu
coral

Platforma
Google
Classroom

100%
(defapt
0%,
a
acceptat
invitația
pe catedra
de teorie,
dar nu mia dat nici
un semn)
70-80%

Ansamblu
coral

Platforma
Google
Classroom

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

Clasele:
V.A, V.B,
VI.A,
VI.B,
VII.A,
VII.B,
VIII.A,
VIII.B
Clasele:
90%
IX.A, IX.
C, X. A,
X. C, XI.
A, XII. A,
XII. C
V. A
100%

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

VI. A

100%

mai activi.
Orele online pe
Google
Meet
funcționează
mai bine, decât
să trimit lecțiile
pe
platforma.
Elevii comunică
mai bine, sunt
mai activi.
Orele online pe
Meet
funcționează
mai bine, decât
să trimit lecțiile
pe
platforma.
Elevii comunică
mai bine,
Neglijență,
nepăsare. Până
acum nu a făcut
nici o temă, nu
dorește să facem
ora online pe
Meet sau pe
Zoom/Messenge
r.

primit
L-am audiții pe N-am
YouTube. Încă v-am feedback.
dat teme.

L-am audiții pe Am
primit
YouTube.
Toată feedback numai
lumea are deja 2 de la o elevă.
note.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le
cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le

Am
primit
feedback numai
de la un elev.

N-am
primit
feedback.
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Orbán
Ferenc

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

VIII. A

100%

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

IX. C

100%

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

X. C

100%

Educație
muzicală

Platforma
Google
Classroom

IX. B

100%

Pedagogie
muzicala,
Grad II.

Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger

IX.A.XI.A.
TSD (9)
V.B. - Ed.
Muzicala
(17)
VI.B. - Ed.
Muzicala
(12)
VII.B.
Ed.
Muzicala
(17)
VIII.C. Ed.
Muzicala
(20)
V.B. - Ed.
Muzicala
(17)
V.B. - Ed.
Muzicala
(17)
V.B. - Ed.
Muzicala

90%

cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le
cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le
cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le
cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Lecțiile și audițiile
sunt încărcate pe
platforma
Google
Classroom. O să le
cer teme și proiecte
să pot să dau notă.
Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,

N-am
primit
feedback.

N-am
primit
feedback.

Doar astăzi am
putut să intru în
clasă.

N-am
primit
feedback.
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Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger
Google
classroom,
Messenger

(17)
V.B. - Ed.
Muzicala
(17)
IX.B. - Ed.
Muzicala
(28)
X.A. - Ed.
Muzicala
(8)
X.B. - Ed.
Muzicala
(27)
XII.B.
Ed.
Muzicala
(11)
VIII.A. Ritmica
(5)
VIII.B. Ritmica
(24)
Bartha
Botond
IX.A.
Pian s.
Bardócz
Mózes B.
IX.A.
Pian s.
László
Tamara
IX.A.
Pian s.
Berszán
Szilvia
X.A.
Pian s.
Szász-Z.
Róbert
X.A.
Pian s.
Sovárd
Nándor A.
XII.A. Pian s.
Ferencz
Fanni
VIII.B. Vioara s.

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

50%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

100%

Da

Nu
raspunde
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prea

Makkai
Zoltan

Pedagogie
muz.
Gr.I.

Google
VA,V.B,V
Classroom și I.A,VI.B,
Google Meet VII.A,VIII
.A,VIII.B,
IX.A,IX.C
,X.A,X.C,
XI.A,XI.B
,XII.A,XII
.C

Deocamda
ta
sunt
clase
in
care, din
motive
tehnice, nu
am primit
invitatie.
Participare
a elevilor
la
activitatile
curs online
arata un
procentaj
de 80%95%
80-95%

Activitatea mea se
poate
vedea
pe
platforma
Google
Classroom in fiecare
clasa.

Teoria
muzicii,
cl.IX-a:
grupa
avansata
Teoria
80-95%
muzicii
cl.a XIIlea
grupa
avansata

Semnal slab la
internet,
sau
lipsa
calculatorului

Semnal slab la
internet,
sau
lipsa
calculatorului
Semnal slab la
internet,
sau
lipsa
calculatorului

Evaluarea elevilor s-a făcut ţinându-se cont de toate competenţele/abilităţile pe care trebuie să şi le
însuşească fiecare elev în urma parcurgerii conţinuturilor disciplinei predate de membrii catedrei.
Intenționez să fac tot posibilul în favoarea catedrei pentru a asigura un nivel mai ridicat al acesteia.
Mulțumesc pentru încrederea acordată.
Data: 23.06.2020.

Şef de catedră,
Kerezsi Gyopár Iringó

Cadrele didactice de la Liceul de Arte “Plugor Sándor”, care, în anul şcolar 2019-2020, au
predat Limba şi literatura română la ciclul gimnazial şi la cel liceal sunt:Naum Roxana, Szabo
Agnes , Mailat Sorana și Duțu Corina.
1. Subliniez că pe parcursul acestui semestru am desfăşurat următoarele activităţi ale
procesului instructiv – educativ :
 Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale - în conformitate cu
programa şcolară
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 Proiectarea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice ( sarcini de lucru
diferenţiate, fişe de lucru ) etc.
 Organizarea activităţilor aplicând metode noi atât în predarea informaţiilor, cât şi
în fixarea şi dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care
au achiziţionat toate componentele, capacităţile şi subcapacităţile specifice
disciplinelor de învătământ prevăzute în planificarea calendaristică şi tematică, în
concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă cuprinse în Curriculum;
 Evaluarea activităţilor proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice alternative şi prin metode tradiţionale : teste de
cunoaştere la început de ciclu, brainstorming, portofolii individuale, evaluări în
grup şi pe perechi, autoevaluare, teste iniţiale, teste sumative, orale şi scrise;
 Informarea periodică a diriginţilor şi a părinţilor , chestionare, privind activitatea
elevilor la clasă şi organizarea unor intâlniri periodice cu aceştia, implicarea
directă a acestora în activităţile şcolare, realizând astfel un parteneriat favorabil
şcoală – familie.
2. Am desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:
Alături de colegele de catedră am participat la concursul județean ,,Călătorie în lumea
basmelor”, cu elevii Daczo Vivien, Filep Alma, Reketes Henrietta, care au obținuț locul III.
Tot la nivelul catedrei, am marcat Ziua Culturi, prin activități specifice: ,,Eminescu în
imagini”: concurs de colaje și desene (gimnaziu), vizionare film ,,Sărmanul Dionis” (liceu).
În primul semestru al acesui an școlar m-am înscris și am finalizat curs de formare
,,Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional, prof coordonator: Sibianu
Victor.
Am efectuat ore de pregătire suplimentară pentru clasele a XII-a A, B și clasa a VIII-a A în
vederea maxizării rezultatelor de la EN și BAC.
Pe lângă orele tradiționale am ținut și activități opționale în cadrul proiectului ROSE
cu începătorii din clasele a X-a și a XII-a, cu grupa de intermediari din clasele a XI-a și a XIIa A,B (internat).
În luna octombrie am avut un proiect de parteneriat cu Poliţia de proximitate. În cadrul proiectului,
un agent de poliţie le-a prezentat copiilor care sunt riscurile la care se expun pe internet.
De asemenea, în 15 octombrie, am avut un proiect de parteneriat cu Herbalife. Doamna
Alexandra Sarca i-a informat pe elevi în legătură cu riscurile unei alimentaţii nesănătoase.
În luna noiembrie, dna profesoară Naum Roxana a avut un proiect de parteneriat cu Agenţia
Naţională Antidrog. EU SI COPILUL MEU, care se va intinde pe tot parcursul SEM II.
În luna noiembrie, la nivel de şcoală, dânsa a organizat o activitate în cadrul Săptămânii
Educaţiei Globale numită Schimbarile Climatice. Au participat copii din clasele V-XII.
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În luna decembrie, a avut loc o prezentare din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Consumatorului, la care au participat elevii din clasele IX-XII.
S-a colaborat cu două edituri, asigurând astfel elevilor materialele necesare studiului,
în vederea aprofundării materiei şi a reuşitei la examene.
S-au ţinut ore de pregătire la clasele a VIII-a şi a XII-a, în vederea promovării
examenelor naţionale cu rezultate cât mai bune.
Elevii au fost pregătiţi şi pentru simulările, la nivel de judeţ, ce au avut loc în lunile
noiembrie şi decembrie la clasele a VIII-a şi a XII-a.
Colegele au pregătit elevi pentru faza locală a Olimpiadei.
Am pregătit, împreună cu colegele, elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, în vederea
obţinerii unor rezultate cât mai bune la Evaluarea Naţională şi la examenul de bacalaureat.
În perioada 7 octombrie-27 noiembrie 2019 d–nele Dutu Corina si Szabo agnes au participat
la programul de formare continuă CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.
Formare nivel II-învățământ gimnazial, curs pe care l-au și absolvit.
În calitate de profesor diriginte al clasei a XI-a B, Dutu Corina a organizat alături de doamna
profesoară Domokos Orsolya, diriginta clasei a X-a C, o excursie la Bușteni, în perioada 15-17
noiembrie 2019. Obiectivele acestei excursii au fost: vizitarea Casei Memoriale George Enescu din
Sinaia, a Castelului Cantacuzino din Bușteni și drumeție la Cascada Urlatoarea, Bușteni.
-

D-na profesor Mailat Sorana

a participat la concursul Aventurile lecturii –

mențiune obținută de echipa clasei a VI-a A.
D-na profesor Mailat Sorana

a participat la cursul de formare „Managementul clasei de

elevi” curs CCD.
In perioada martie-iunie au fost realizate activitati online. S-au tinut pregatiti online dar si la
scoala in perioada 2-12 iunie.In cadrul proiectului ROSE am realizat pregatire online pentru
elevii din clasele terminale!!!
Pe parcursul acestui semestru am încurajat, îndrumat şi acceptat autonomia şi iniţiativa
elevilor, am colaborat într-un mod eficient cu aceştia şi cu părinţii lor în definirea domeniilor de
interes. I-am încurajat pe elevi să pună intrebări, să participe la discuţii, să-şi formeze răspunsurile,
să colaboreze eficient, să se respecte unii pe alţii.
Șef de catedră,
15.06.2020

Naum Roxana-Maria
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Din semestrul II. al anului școlar 2016-2017 am fost numită de către direcțiunea școlii șefa de catedră
la catedra de pian.
Catedra de pian a realizat o activitate cu un rezultat bun, cu o evoluție vizibilă față de anii trecuți.
Acest fapt s-a dovedit și prin verificările semestriale, unde fiecare elev a avut ocazia de a-şi prezenta
propria evoluţie.
Proiectarea eficientă a curricumului:
În planificările semestriale am respectat reglementările în vigoare privind conţinutul şi forma
documentelor de proiectare. Am adaptat programul la particularităţile de vârstă şi individuale ale
elevilor, la nivelul de pregătire al fiecărui elev în parte, al cărui feed-back s-a manifestat în notele
obţinute prin evaluarea permanentă, în evoluţia elevilor în audiţii şi examenele de specialitate.
Dovezi: Planificările profesorilor pe anul şcolar 2019-2020
Listele cu elevii participanţi la audiţiile de clasă și la concursurile și la olimpiadele școlare.
Fişele de examen.
Realizarea curricumului
În calitate de şef de catedră a secţiei de pian am citit şi analizat cu multă atenţie toate
rapoartele de activitate pe semestrul II. al colegilor mei de catedră. Am constatat că toţi colegii mei şiau dus la îndeplinire planul care şi le-au propus. Au fost câteva excepţii de elevi care au fost bolnavi,
sau mai slab pregătiţi dar şi acestea au recuperat destul de bine. S-au ţinut permanent legătura cu
părinţii şi cu diriginţii elevilor. Realizarea competenţelor în timpul activităţii şcolare până în data de
11 martie (apariția pandemiei COVID 19) a fost urmărită cu maximă eficacitate, iar asigurarea
caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate a fost permanent verificată
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi sumativă, precum şi notarea conform reglementărilor legale din
R.O.I al Liceului de Artă „Plugor Sándor”. Am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare
şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea
nivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor
pianiști, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi
dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;
Am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice, cât şi metode clasificate în literatura de
specialitate drept metode moderne.
Am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în
vigoare;
Am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și profesorilor de specialitate și
părinților acestora;
Am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor
evaluative.
Componența catedrei de pian/corepetiție anul școlar 2019/2020
1. Kőmíves-Bokor Zsuzsa: șef de catedră: pian, corepetiție
2. Bándi Anna: pian
3. Bándi Margit: pian, corepetiție
4. Bende Arnold:pian
5. Constantin Rozalia: pian
6. Geréb Emőke:pian
7. Héjja Ágnes: pian, corepetiție
8. Imreh Claudia: pian, corepetiție
9. Kerezsi Gyopár Iringó: pian
10. Krecht Emese: pian, corepetiție
11. Márk Ildikó: pian
12. Miklós Mária: corepetiție
13. Opra Monica: pian
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rápolti Irma: pian
Simon Vilmos: pian, corepetiție
Opra Balázs József: corepetiție
Kovács Janka Hanna: corepetiție
Szilágyi Herbert: corepetiție
Szabó Levente: corepetiție

Fiecare membru al catedrei este preocupat pentru pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în
conformitate cu competenţele vizate ale fiecărei lecţii şi în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor,
să asigure corelări permanente între conţinutul programelor şcolare, proiectarea activităţii didactice şi
desfăşurarea activităţii didactice la clase şi să ofere servicii educative de calitate.
În ceea ce privește evoluţia rezultatelor elevilor la disciplina de studiu, o parte din elevi au
obţinut rezultate foarte bune şi au fost selectaţi pentru concursuri şi olimpiade şcolare. Am efectuat ore
de pregătire suplimentară cu elevii participanţi pentru ca aceştia să obţină rezultate bune la aceste
activităţi.
Activităţi ale catedrei de pian în anul școlar 2019/2020, sem.II.
•

În data de 18 februarie 2020 a fost organizată la Sala Festivă a Liceului de Arte „ Plugor
Sandor” Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa Județeană, clasele
III- VIII. De la catedra de pian au participat 1 elevă din Sfântu Gheorghe și 4 elevi din Târgu
Secuiesc, iar rezultatel sunt următoarele:
Nr.
Numele şi
Clasa
Profesor
Premiul
prenumele
îndrumător
Obtinut
elevului
1.
Gaspar
III.
Gergely
I.
Istvan
Gabor
99p.
2.
3.

Ruszka
Matyas
Ada Nora

III.
VI..

Gergely
Gabor
Gergely
Gabor

I.
98p.
I.
95p.

I.
97p.

4.

Benko
Karola

VI.

Diaconu
Monika

5.

Babos Kata

VI.

Rápolti Irma

I.
97p.
Elevii care au obținut premiul I la Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Județeană,
au mers mai departe la Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Zonală, clasele IIIVIII, organizată la Liceul de Arte din Bistrița în data de 5-6 martie. A urmat o periadă intensă de
pregătire din partea elevilor, iar profesorii pregătitori au ținut ore suplimentare:
•

în data de 3 martie 2020 am organizat împreună cu catedra de suflători și percuție recitalul
Olimpicilor pt clasele III-VIII la Centrul Cultural Arcuș.
• În data de 6 martie a fost organizată Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza
Zonală, clasele III- VIII, secția pian la Liceul de Arte din Bistrița.
Eleva care a reprezentat Liceului de Arte „Plugor Sándor”, la catedra de pian au obtinut următorul
rezultat
Nr.
2.

Numele şi
prenumele
elevului
Babos Kata

Clasa

Profesor
îndrumător

VI

Rápolti Irma

Premiul
Obtinut
III.
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•
•
•

Profesorii Constantin Rozalia, Rapolti Irma, Opra Monica și Komives-Bokor Zsuzsa au
pregătit elevi pentru Concursul Național de interpretare a studiilor ” Șansă Egală” din
Târgu Mureș, dar din cauza pandemiei COVID 19, acest concurs nu s-a ținut.
10 martie - în parteneriat cu magazinul de instrumente muzicale SOUNDSTUDIO, a avut loc
în Sala Festivă a Liceului de Arte ”Plugor Sandor” o prezentare de piane digitale YAMAHA.
În perioada pandemiei COVID 19; preioada între 11martie-12 iunie marea majoritate a
profesorilor din catedra de pian a aplicat metodelel, tehnicile de predare-învțare-evaluare
online, utilizând platforma electronică a școlii, GOOGLE CLASSROOM, au reușit să ține
orele de pian online prin Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Viber pentru copii care au
avut instrument acasă, folosind telefonul, laptopul și instrumentul personal. Dovezi:
Rapoartele de predare online.

Data: 24.06.2020

Şef de catedră,
Kőmíves-Bokor Zsuzsa

ANUL ȘCOLAR 2019-2020/SEMESTRIUL II
14 FEBRUARIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA
A IX-A. Cursurile sunt conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din
clasa a VIII-a. La atelier au participat 25 de elevi.
19 FEBRUARIE: SPECTACOLUL DE POEZII A CLASEI A XII-A B ÎN FAPADOS.
Recitalul elevilor a fost prezentat cu mare succes pentru marele public ca practica scenică.
21 FEBRUARIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN TÂRGU MUREȘ.
Spectacolul este o producție a Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de
teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai mulți elevi din clasa a X-a și XII-a,
secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii
din clasele de actorie.
25 FEBRUARIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN VERESEGYHÁZ
(UNGARIA). La invitația Gimnaziului Catolic din oraș, am prezentat de două ori spectacolul
nostru documentar: înaintea masei pentru elevii liceului, iar seara pentru părinții. Spectacolul
este o producție a Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În
distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai mulți elevi din clasa a X-a și XII-a, secția
teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din
clasele de actorie.
26 FEBRUARIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. La
invitația Liceului Kövessi Erzsébet, am prezentat spectacolul pentru elevi. Spectacolul este o
producție a Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție,
fiind stagiu de practica, fac parte mai mulți elevi din clasa a X-a și XII-a, secția teatru.
Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de
actorie.
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27 FEBRUARIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. La
invitația Liceului Leövey Klára, am prezentat spectacolul pentru elevi. Spectacolul este o
producție a Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție,
fiind stagiu de practica, fac parte mai mulți elevi din clasa a X-a și XII-a, secția teatru.
Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de
actorie.
6 MARTIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IXA. Cursurile sunt conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa
a VIII-a. La atelier au participat 23 de elevi.
10 APRILIE: UN MARE REPORTAJ DESPRE CATEDRA DE TEATRU ÎN RADIOUL
NAȚIONAL KOSSUTH DIN BUDAPESTA. În reportajul de 50 de minuta au dat interviuri
despre metoda de predare- învățare profesorii și elevii catedrei de teatru.
11- 13 MAI: REALIZAREA VIDEOCLIPULUI A CLASEI DE ACTORIE. Elevii a clasei a
XII-a B au scris versurile pentru imnul clasei iar împreună cu profesorul de muzică Orbán
Ferenc au scris și muzica. În acești zile prin mijloacele online am realizat videouri și un
videoclip pe care am promovat și pe facebook.
25- 28 MAI: REALIZAREA MATERIALULUI VIDEO PENTRU ULTIMUL CLOPOTEL
ONLINE. Am făcut o surpriză pentru elevii clasei de actorie terminali și cu toate profesorii cu
care au lucrat în ultimii patru ani, am realizat un video de rămas bun pe care am promovat și
pe facebook.
16 iunie 2020, la Sf. Gheorghe
Fazakas Mihály, șef de catedră

Raport de Activitate Extrașcolară
Actorie / secția română
Subsemnata POPA ANNA-MARIA, profesor de arta actorului la Liceul de Arte “Plugor
Sándor”, in

anul scolar

2019-2020- semestrul al II-a., am coordonat activitatea de specialitate al

colectivelor de elevi -clasa a IX-a, respectiv XI-a.
Subliniez ca pe parcursul acestui semestru am desfasurat urmatoarele activitati ale procesului
intructiv – educativ :
 Realizarea planificarii calendaristice de module – anuale si semestriale - in conformitate
cu programa scolara precum si a Curricumului National ;
 Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei

zilnice (sarcini de lucru

diferentiate, fise de lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate (Legile
clasei, Studiu tematic, Povestire dupa imagini, panourile de afisare a lucrarilor elevilor,
calendarul), altele fiind reinnoite ( Creatiile noastre,

In atentia parintilor,

Responsabilitatile elevilor).
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 Organizarea și amenajarea unei clase dedicate secției române și dotarea ei cu materiale
didactice specifice;
 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in
fixarea si dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care au
achizitionat toate componentele, capacitatile si subcapacitatile specifice disciplinelor de
invatamant prevazute in planificarea calendaristica si tematica, in concordanta cu
obiectivele cadru si de referinta cuprinse in Curriculum;
 Evaluarea activitatilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat
prin mijloace specifice alternativei si prin metode traditoanale : portofolii individuale,
evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale si scrise;
 Informarea zilnica si periodica a parintilor , chestionare, privind activitatea elevilor la
clasa si organizarea unor intalniri periodice cu acestia, implicarea directa a acestora in
activitatile scolare, realizand astfel un parteneriat favorabil scoala – familie.
 Media de specialitate a claselor a fost foarte buna. Progresul elevilor- invidual si la nivel
de clasa a fost urmarit si inregistrat in acest an scolar prin: fise de observare (pentru
fiecare elev), probe de evaluare pe unitati de invatare, probe de evaluare sumativa,
evaluari finale, jocuri didactice, competitii pe diferite teme.
Clasa a 9-a / actorie / secția română
•

Pe doată durata semestrului, toți elevii clasei a 9-a / secția dramă / au făcut parte din
programul de voluntariat al Teatrului Andrei Mureșanu. Această activitate a presupus
participarea la toate spectacolele teatrului și lucrul efectiv la garderobă sau ca plasatori.

•

Toți elevii au participat la castinguri de teatru sau film. Unii dintre ei au și trecut probele
respective, jucând în prezent în anumite spectacole de teatru sau în film.

•

Elevii clasei a IX-a au susținut spectacolul de poezie “Casa din Palme” cu diferite ocazii.

•

În cadrul școlii altfel am avut o deplasare de 2 zile la București unde am văzut două spectacole
de teatru care au stat la baza analizei de spectacol, subiect de eseu la materia - estetică.
Clasa a 11-a / actorie / secția română

•

Pe doată durata semestrului, toți elevii clasei a 11-a / secția dramă / au făcut parte din
programul de voluntariat al Teatrului Andrei Mureșanu. Această activitate a presupus
participarea la toate spectacolele teatrului și lucrul efectiv la garderobă sau ca plasatori.

•

Toți elevii au participat la castinguri de teatru sau film. Unii dintre ei au și trecut probele
respective, jucând în prezent în anumite spectacole de teatru sau în film.

•

Elevii clasei a XI-a au susținut spectacolul de poezie “Mâinile Cuvintelor” cu diferite ocazii.

•

Elevii clasei a XI-a au susținut spectacolul “Commedia dell Arte” în diferite spații
neconvenționale dar și în teatru sau în cadrul unor festivaluri locale.
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•

În cadrul școlii altfel am avut o deplasare de 2 zile la București unde am văzut două spectacole
de teatru care au stat la baza analizei de spectacol, subiect de eseu la materia - estetică.

•

Au participat la atelierul de mișcare de o săptămână susținut de coregraful Veress Nagy Attila
cu titlu gratuit.

•

Elevii clasei a XI-a au susținut spectacolul

“Toți privesc înainte” cu diferite ocazii,

spectacolul intrând și in repertoriul Teatrului Andrei Mureșanu.

Pe parcursul semestrului I, anul şcolar 2019 - 2020 membrii Catedrei au respectat
planificările anuale și pe unități de învățare elaborate; au respectat reglementările în vigoare
privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, au adaptat particularităţilor de vârstă
și nivelului de pregătire ale elevilor. S-au folosit diferite tipuri de evaluare: inițială, pe
parcursul procesului instructiv educativ, corecturi individuale și pe grupuri de elevi, analiza
lucrărilor din portofoliul personal, evaluarea permanentă şi evoluţia lor la examenele de
specialitate de la sfârșitul semestrului.
S-a urmărit atingerea unor performanțe în domeniul specialității prin încurajarea
elevilor la participarea la diferite concursuri, expoziții.
Membrii catedrei au participat la Consfătuirea Profesorilor în data de
19
octombrie 2019 cu profesorii de Arte Vizuale/ Educație Plastică din zona Sf. Gheorghe.
Au fost prezenți la Ședințele Consiliului Profesoral al liceului.
Ca profesori de specialitate am organizat și desfășurat examene de admitere pentru secția Arte
Plastice la Liceului de Arte „ Plugor Sándor” din Sf. Gheorghe.
Membrii catedrei au desfășurat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu
prevederile contractelor individuale de muncă și ale fișelor posturilor, după cum urmează:
1. BARTHA IMOLA – prof. Desen/ Pictură
2. BETEG ZSUZSANNA – prof. Sculptură/Modelaj
3. BACIU HAJDU ENIKO – prof. Pictură/ Compoziție, Desen
4. PETER JAKAB- MARIA – prof. Pictură/Educație plastică
5. DOBOLYI SZEKERES TAMÁS – prof. Grafică/ Desen/ Prelucrarea computerizată a
imaginii
6. HOSSZU ZOLTAN – prof. Sculptură/ Modelaj/Desen
7. ÜTŐ GUSZTÁV – prof. dr.Pictură – Compoziție/ Desen/ Crochiuri
8. VARGYASI LEVENTE– prof. FOTO
9. TOTH SAROLTA – prof. Arte textile/ Desen/ Compoziție/ Crochiuri
10. VITEK DAROCZI NORBERT LEHEL – prof. Istoria Artelor
S-au discutat în şedinţele de catedră experienţele/ problemele actuale,momentele pozitive în
domeniul Artelor plastice /didactice ;
- ședintele s-au desfasurat ori de câte ori a fost nevoie pentru a se aduce la cunostință noile
cerinţe.
Proiectarea activităţii membrilor catedrei
- au întocmit planificările calendaristice şi au elaborat planurile unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul catedrei;
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- au organizat/desfășurat examene de admitere, testarea aptitudinilor de specialitate, adaptând
permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a
perfecționa demersul didactic;
- au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Power
Point;
- au proiectat și desfășurat activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare
şi instituţionale (de ex. proiecte de parteneriat, concursuri, vernisaje, expoziții, tabere)
PUNCTE TARI:
- realizarea activităților de planificare și proiectare didactică cu elaborarea materialelor și
mijloacelor didactice necesare procesului instructiv-educativ, respectând reglementările în
vigoare privind conținutul și forma documentelor de proiectare;
- organizarea activităților a implicat metode interactive adaptate nevoilor diferite ale elevilor,
folosirea unor strategii didactice specifice învățării centrate pe elev;
- se favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;
- pentru fiecare nivel de școlarizare școala dispune de materiale curriculare și spatii pentru
desfășurarea de activități școlare eficiente;
- implicarea membrilor catedrei în activitatea comisiilor din care fac parte;
- folosirea unor instrumente de evaluare adaptate nevoilor elevilor;
- coordonarea și implicarea în activități diverse
Activităţi comune:
- 1-17 septembrie – împărţirea orelor de curs de specialitate – pe specialităţi
- aranjarea orarului cadrelor didactice în funcţie de atelierele de specialitate
- decorarea coridorului din corpul B al școlii cu lucrările de grafică și desene
- împărţirea grupelor de elevi pe specialităţi, formarea atelierelor de specialitate
• Participări la concursuri şcolare, expoziţii, excursii cu elevii:
1. Prof. Bartha Imola
2.

27 septembrie – 30 octombrie 2019– Programul „Határtalanul” cu şcoala BSzC.
Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő,Szekeres - Dobolyi Tamás, Péter
Jakab Mária, Beteg Zsuzsanna
•

7-12 octombrie 2019 – Continuarea Programului „Határtalanul” cu şcoala BSzC.
Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium

Profesori participanţi: Beteg Zsuzsa, Nagy Ágnes
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•

26 octombrie 2019, Demo Wood, Budapest , au ţinut Workshop de creație artistică
pentru copii şi pentru adulţi formarea profesorilor.

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő,Szekeres - Dobolyi Tamás, Péter
Jakab Mária, Beteg Zsuzsanna
•

30 octombrie 2019, concurs de desen naţional, cu tema: Zmeu, aparat, apă, a fost
organizat de către Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” Arad

Profesori participanţi: Péter Jakab Mária, Baciu Hajdú Enikő

•

22 novembrie 2019, Concurs de desen internaţional, cu tema: „Masa Crăciunului”, a
fost organizat de către Hagyományok Háza, în Budapesta
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Profesori participanţi: Péter Jakab Mária
•

20 decembrie 2019, Concursul Judeţean de Arte Vizuale cu tema: ”Sărbători de iarnă”
a fost organizat de către Palatul Copiilor CCD „Csutak Vilmos”, în Sfantu Gheorghe

Profesori participanţi: Péter Jakab Mária

•

6 decembrie 2019 - Asociația Vadon a lansat cartea „9 Povești”, în

memoria cărturarului Benedek Elek. Volumul conține opere ale scriitorului în trei limbi,
însoțite de desenele selectate.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Péter Jakab Mária
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•

13 decembrie 2019 - “Desene de lumini în piaţa centrală”- Primăria Sfântu Gheorghe
a organizat Programul proiecţiilor de Desene de lumini pe faţada Teatrului.

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Péter- Jakab Mária
•

16.12.2019 – Examen de admitere

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő
•

16 decembrie 2019 - Expoziţie de Crăciun
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Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő,Szekeres - Dobolyi Tamás, Péter
Jakab Mária, Beteg Zsuzsanna
19 decembrie 2019 - Expoziţie de Crăciun si auditie - pentru clasa a IV- Expoziția a
fost orgazată în Sala Festivă a şcolii, cu doamna de învăţăoare: Gáspár Melinda
SEM. II.
• 12. februarie 2020- Concurs de desen organizat de Asociația Vadon.
• 10-16 februarie 2020 - Programul „Határtalan” cu şcoala “SzC Handler Nándor
szakkőpző iskola” Sopron
Excursia a fost organizat: La Budapest, la Sopron, la castelul Esterházy la Fertőd, castelul
Szechenyi la Nagyenk
Profesori participanți: Tóth Sarolta, Iliescu Edinda
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•

Martie 2020- “Desene de lumini în piaţa centrală” cu tema 15 Martie -organizat de
catre Primăria Sfântu Gheorghe, jurizarea desenelor cu elevii, evenimentul a fost
suspendat

•

10-14 Martie 2020 - Programul „Határtalan” cu şcoala “SzC Handler Nándor
szakkőpző iskola” Sopron au venit la noi

Excursia a fost organizat la: Lacul Sf.Ana, la Sfantu Gheorghe: la Muzeul National Secuiesc,
vizitarea la centru, La familia Sürő- Vârghiș
Profesori participant: Toth Sarolta, Iliescu Edinda, Vitek D.Norbert, Peter Jakab Maria
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•

Aprilie- 2020 – Concurs de desen cu tema de: “Spune cum te simti, arata-ne cine
esti”, organizat de catre CJRAE, Centrul Judetuean de Resurse si de Asistenta
Educationale

Profesori participant: Para Noemi, Peter Jakab Maria
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•

Invatarea online:
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•

14.05.2019- Examen de absolvire in clasa a VIII-a.

Profesori participanți: Bartha Imola, Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Beteg Zsuzsa, Dobolyi
Tamás
•

10.06.2020- Examen de admitere in clasele a VIII-a

Profesori participanți: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Beteg Zsuzsa, Dobolyi Tamás
•

15-18.06.2020- La evaluarea nationala a clasei VIII-a am fost asistent

•

26.06.2020 - Examen de admitere in clasele a IV-a si clasele V-XII.

Profesori participanți: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Beteg Zsuzsa, Dobolyi Tamás
2. Prof. Beteg Zsuzsa
1-27.09.2019-01.10.2019 Programul Határtalan cei de la Nádudvar, partea I
2-07.10.2019-12.10.2019 Programul Határtalan cei de la Nádudvar, partea II
3-28,10,2019 Managmentul Talentelor, DemoWood
4-28,10,2019 Prezentarea Faculatea Eszterházy Károly din Eger de către Vajna Anna Rachel
5-06,12,2019 Schimb de cadou de Mikulas cu clasa a X.B.
6- 16,12,2019 Expoziția de Crăciun
Semestru II:
1.Era pregătite câteva proiecte extra curriculară dar sa amânat din cauza Covid-19
2.Predare online pe perioada Covid-19 începând de 11 martie 2020.
3. Mai 2020, am dirijat clasa promoțional de a face tablou de ultimul clopoțel.
3. Prof. Baciu Hajdu Eniko
Pe parcursul anului scolar 2019-2020 mi-am propus urmatoarele obiective
Asigurarea calitatii actului educational,intocmirea planificarilor calendaristice,
parcurgerea ritmica si de calitate a temelor si studiilor propuse,utilizarea
de strategii si metode de invatare si predare a cunostintelor.
Fiind conducatorul atelierului de pictura ,sectia arte plastice,in afara lucrului in atelier
am avut cateva activitati extrascolare.De ziua picturii maghiare ,la Muzeul National Secuiesc,
cu elevii din clasele a IX-a,a X-a,aXI-a si a XII-a ,am participat la un ,,experiment ,,creativ.
Elevii au realizat o lucrare ,o pictura –de dimensiune mare-folosind pamant umezit ,,noroi,,
A fost un experiment foarte interesant.
Pe langa studiile si compozitiile realizate in timpul orelor de specialitate ,am participat cu
lucrarile elevilor la diferite concursuri.Cu clasa
a-VIII-a a realizat felicitari de iarna,in acelasi timp,paralel am facut lucrari in diferite tehnici
la cererea primariei orasului,desene de sarbatori care la randul lor au fost proiectate
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pe cladirea teatrului ,,Tamasi Aron,,pe fatada cladirii ,in zilele 20,21 decembrie in cadrul
Targului de craciun.
In data de 16 decembrie a avut loc vernisajul expozitiei de craciun.Lucrarile elevilor au
fost expuse in Sala Festiva a scolii si pe culoar.A fost o expozitie la nivel inalt cu lucrari
foarte
bine realizate si de calitate.
Elevii din clasele a XII-a au inceput pregatirea lucrarilor pentru diploma.
Am lucrat mult in acest semestru ,am reusit sa realizam 90%,din temele propuse.
In data de 13 ianuarie 2020 am inceput al doilea semestru ,am tinut cursurile pana pe 11
martie 2020. In aceasta perioada am realizat temele propuse, am inceput pregatirea
elevilor din clasa a VIII-a pentru examenul de admitere. Clasa a XII-a, grupa de la sectia
pictura de sevalet, au predat lucrarile scrise, la specialitate. Am inceput realizarea lucrarilor
pentru diploma de specialitate.
In data de 11 martie 2020 cursurile au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19 .
Poate pentru unii, predarea online pare mai comod, mai ,,modern,,si mai eficient, cred ca se
insala deoarece in aceasta perioada, in primul rand parintii lucrau cel mai mult cu copiii.
La clasele primare mai ales, la clasele VIII-XII, au avut rezultate la obiectele teoretice.
Liceul nostru este cu profil de arte, muzica si arte plastice.
Arta nu se poate invata online, acest lucru este aproape inposibil. Cea ce incercam sa predam
de la distanta nu se mai poate numi arta. Arta adevarata, autentica, tehnicile de lucru la toate
specialitatile(arte textile, sculptura, grafica, pictura, ceramica..etc.) se invata in ateliere in
prezenta mesterilor, ca si la muzica. In arta ne luptam impotriva kitsch-urilor adica,
reproduceri de proasta calitate, creatie de nivel scazut, arta de prost gust, pseudoarta etc. Daca
predam, ,,invatam ,, arta online 90%- vom obtine lucrari de acest gen.
Sper din suflet ca anul scolar 2020-2021 va incepe in mod normal, in scolile noastre, in salile
de clasa si in atelierele de specialitate, ca sa avem o generatie sanatoasa, sa educam oameni,
nu roboti.
4. Prof. Peter Jakab Maria
• 27. Sept.- 1.oct. Programul „Határtalan” - Parteneriat
cu Școala BSzC. Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Péter Jakab Mária, Beteg Zsuzsanna, Dobolyi Tamás,
Bartha Imola
• 26. Oct. – Workshopuri pentru pregătirea profesorilor și diferite ateliere de creație
artistică pentru elevi, organizată de HELLO WOOD KFT în cooperare cu
Secretariatul de Stat pentru Politica Națională.
Programul a avut ca temă: “Apariția cooperativității în ateliere și clase”.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Beteg Zsuzsanna, Dobolyi Tamás, Bartha Imola
,Baciu- Hajdú Enikő, Péter Jakab Mária

78

•

30. Oct. 2019 – Concurs Național de Arte Grafice cu participare internațională
„Fantasticul din mine și din afara mea” organizată de către Colegiul de arte „Sabin
Drăgoi” Arad -Ediția a XIX-a.
În realizarea lucrărilor elevii au avut niște cuvente de cheie pe care au urmărit în
realizarea lucrărilor: ZMEU, APARAT, APĂ.
Elevii participanti:
- Sajtos Anita ,clasa III-a
- Molnar Krisztina, clasa VI-a
- Tamas Bianka, clasa VI-a
Profesori participanţi: Dobolyi Tamás,
Bartha Imola ,Baciu- Hajdú Enikő,
Péter Jakab Mária

•

22. Noi. 2019 – Concurs de desen cu temă : „Masă de crăciun” organizată de către
Hagyományok Háza, Budapesta.
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Elevii participanți:
- Dobolyi- Szekeres Bendegúz,
- Rendi Maya -Mónika, clasa Vclasa III-a
a
- Szabó- Baász Misha, clasa III-a
- Szőcs Anett, clasa V-a
- Sajtos Anita, clasa III-a
- Molnár Krisztina, clasa VI-a
- Deák Viktória, clasa III- a
- Szász Zsanett, clasa VI-a
- Deme Ramóna, clasa III-a
- Barabás Róbert, clasa VI-a
- Karácsony Tamara, clasa III-a
- Kakasi Zsuzsanna, clasa VII-a
- Roșca Maria- Raissa, clasa III- Daczó Vivienn Hanna, clasa
a
VII-a
- Lucaci Beáta – Timea, clasa V- Lucaci Réka Ágota, clasa VII-a
a
- Orbán Zsanett, clasa VIII-a
- Prezsmer Orsolya, clasa V-a
- Huszár Kincső, clasa VIII-a
- Téglás Kriszta, clasa V-a
- Molnár Anita, clasa VIII-a
- Márton Johanna, clasa V-a
- Solomon Helén, clasa VIII-a
Profesori participanţi: Bartha Imola, Péter Jakab Mária
•

6. Dec. 2019 - Lansare de carte, Povești în memoria marelui cărturar Benedek Elek.
Volumul contine 9 povești ale lui Benedek Elek în trei limbi, insoțite de desene
selectate în urma concursului de desen având ca temă poveștiile scriitorului.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Bartha Imola, Péter Jakab Mária

•

12. Noi. 2019 - Am participat în calitate de membru al juriului, la implemetarea
Proiectului educațional “Szt. Márton napja gyrekszemmel Kovászna megyében”,
ediția I.2019, proiect inclus în CAEJ, poziția 20. Organizată de către Grădinița cu
Program Prelungit “Csipike”.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Péter Jakab Mária

•

13. Dec. 2019 – Desene de lumini în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe. Desenele a
fost proiectate pe clădirea Teatrului „Tamasi Áron”, în cadrul Târgului de crăciun.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Bartha Imola ,Baciu- Hajdú Enikő, Péter Jakab
Mária
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Elevii participanți:
- Muntean Levente, clasa V-a
- Németh Előd, clasa VI-a
- Orbán Zsanett, clasa VIII-a
- Kelemen Szilvia, clasa IX-a
- Bodó Katalin, clasa IX-a
- György Hajnalka, clasa IX-a
- Kovács Szidónia, clasa IX-a
- Szász Evelin, clasa IX-a
- Tokos Nanetta, clasa IX-a
- Kádár Johanna, clasa IX-a
- Hajas Boglárka, clasa IX-a
- Csorba Timea, clasa IX-a
- Kádár Balázs, clasa IX-a
- Barabás Bálint, clasa IX-a
- Szász Ildikó, clasa IX-a
- Szőcs Ingrid, clasa IX-a
- Csíki Anita, clasa IX-a
- Kurta Csengele, clasa IX-a
- Bokor Anna, clasa X-a
- Rab Boglárka, clasa X-a
- Demeter Éva, clasa X-a
- Dombi Debora, clasa X-a
- Balázs Gabriella, clasa X-a
- Bartalis Bigitta, clasa X-a
- Balázs Hunor, clasa X-a
- Bakcsi Ottilia, clasa X-a
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•

16 decembrie 2019 - Expoziţie de Crăciun

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Szekeres - Dobolyi Tamás, Beteg
Zsuzsanna, Bartha Imola
•
•

•

21. Dec. – Concurs județean de arte vizuale „Sărbători de iarnă”
Organizator: Palatul Copiilor Sf. Gheorghe, CCD “Csutak Vilmos” Covasna,
I.S.J.Covasna și Asociația “/natura Schola” din Sf.Gheorghe.
Elevii participanți:
- Florescu Andrei Daniel, clasa V-a
- Marton Ramon, clasa VI-a
Grosos Ania, clasa VI-a15 Februarie
Concurs județean de desed „VADON” VI. pentru copii din grădinițe și elevilor din
clasele primare. Tematică: Vânătorul și pădurea fermecată.
Organizată de către asociția Vadon

Elevi participanţi
1. Sajtos Anita
2. Dobolyi- Szekeres Bendegúz
3. Deme Ramóna
4. Szabó Baász Misha
5. Vitályos Gellért
6. Ürmösi Incze Panna
7. Henter József Márk
8. Molnár Szilveszter
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9. Décsei Brassai Balázs
10. Pulugor Tamás Levente
11. Rácz Szabolcs Dávid – Mențiune
12. Karácsony Tamara - premiul III.
13. Domokos Ráhel – Premiul II.
14. Oláh Rita – Premiul III.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Péter Jakab Mária, Bartha Imola
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6 Martie
Concurs național de creație plastică “Arta între talent și dăruire” ediția a VI-a,
organizat de Fundația Prețuiește Clipa.
Secțiunea creație plastică.
Tematica creație plastică: Fereastră către viitor

Elevi participanți
1. Florescu Andrei Daniel
2. Siminciuc David
3. Nistor Maya
4. Grosos Ania
5. Szőcs Ingrid
6. Bartalis Brigitta
7. Bakk Annamária
8. Bakcsi Ottilia
9. Balázs Hunor
10. Dombi Debora
11. Balázs Gabriella

12. Molnár Lilla Abigél
13. Török Edina
14. György Margit
15. Kölcze Renáta
16. Incze Orsolya Ivette
17. Csutak Robert
18. Neacșu Cerasela
19. Ilie Delia
20. Butyka Adrien

Profesori participanţi: Baciu Hajdú Enikő, Péter Jakab Mária
•

6 Martie
Desene despre revoluție în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe.
Tema : Revoluție.
9 Martie
Elevii premiați la concursul desene de lumini de la Liceul de arte Plugor Sándor au
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fost invitați să participe la jurizarea desenelor de revoluție.
Elevii partcipanți:
1. Balázs Hunor
2. Bartalis Brigitta
3. Kelemen Szilvia
4. György Hajnalka
5. Szőcs Ingrid
6. György Apollónia
7. Bodó Katalin
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Bartha Imola ,Baciu- Hajdú Enikő, Péter Jakab
Mária
•

10 Martie
Concurs de desen internațional,organizată de către Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai emlékpark Pákozd – Nemzeti
emlékhely, și asociația Tanoda de la Oradea.
Tema concursului “Ki gépen száll fölébe”.

Elevi participanți
1. Téglás Kriszta
2. Szőcs Anett
3. Rendi Maya Mónika
4. Gyurka Attila
5. Balázs Hunor
6. Balázs Nándor de la prof. Toth Sarolta
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Profesori participanţi: Toth Sarolta, Péter Jakab Mária
• 10 Martie Programul „Határtalan” - Parteneriat
cu Școala Soproni SzC Handler Nándor Szakképző.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Bartha Imola, Péter Jakab Mária, Iliescu Edinda
• 11 Martie Excursie cu școala Soproni SzC Handler Nándor la lacul Sfânta Ana

•

12 Martie vizită la Sfântu Gheorghe

•

10 Martie – 12 Iunie
Predare Online la școală
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•

10 Aprilie
Proiect de desen online
Spune cum te simți, arată – ne cine ești. Cu masca sau scutul împotriva pandemiei.

Elevi participanți
1. Csáki Szidónia Clasa: III.
2. Téglás Kriszta Clasa: V.
3. Lucaci Beáta Timea Clasa: V.
4. Márton Jonanna Clasa: V.
5. Lackó Laura Clasa: V.
6. Lázár Szabina Clasa: V.
7. Prezsmer Orsolya Clasa: V.
8. Gyurka Attila Clasa: V.
9. Florescu Andrei Daniel Clasa: V.
10. Kellán Nikolett Sandra Clasa: V.
11. Vitályos Orsolya Clasa: VI.
12. Nyikó Fruzsina Clasa: VI.
13. Molnár Krisztina Clasa: VI.
14. Szász Zsanett Clasa: VI.
15. Dima Evelin Clasa VII.
16. Osváth Nagy Sándor Clasa: VIII.
17. Vasvári Kincső Clasa : VII.
18. Molnár Anita Clasa : VIII.
19. Csíki Anita Clasa: IX.
20. Szőcs Ingrid Clasa: IX.
21. Ilyés Nándor Clasa: IX.

22. Burista Janka Clasa: X.
23. Gyurka Janka Clasa: X.
24. Miricioiu Melinda Clasa: X.
25. Porkoláb Zenkő Clasa: X.
26. Siminciuc David Clasa: V.
27. Scurtu Cosmin Clasa: V.
28. Kiss Nikoletta Clasa: V.
29. Szőcs Anett Clasa: V.
30. Serbán Kincső Nikolett Clasa: VII.
31. Huszár Kincső Clasa: VIII.
32. Bodó Helga Katalin Clasa: IX.
33. Bede Henrietta Clasa: IX.
34. György Hajnalka Clasa: IX.
35. Vargyasi Dóra Clasa: IX.
36. Bokor Anna Clasa: X.
37. Oláh-Badi Cintia Clasa: X.
38. Rab Boglárka Clasa: X.
39. Török Edina Clasa: X.
40. Suci Andrea Clasa: IX.
41. Török Hanna Clasa: X.
42. Bíró Norbert Clasa: VI.
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43. Mátis Adrienn Clasa: VI.
44. Kakasi Zsuzsanna Clasa: VII.
45. Csillag Csengele Clasa: IX.
46. Póra Jácinta Clasa: X.
47. Tamás Bianka Clasa: VI
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5. Prof.Hosszu Zoltan

• septembrie 2019 – am participat cu elevii clasei a XII-a grupa de sculptură la

workshop-ul de design în beton în organizat în cadrul festivalului Pulz-Art
Septembrie - decembrie – Am vizitat fiecare expoziție de artă plastică organizată la Casa cu
arcade și cele două săli de expoziție ale Centrului de Artă din Transilvania. Am aplicat
evaluarea continuă şi notarea ritmică a rezultatelor elevilor conform reglememntărilor legale
din R.O.I. al Liceului de Arte Plugor Sandor. La sfârşitul semestrului elevii nu au avut
examen de specialitate datorită situației de suspendare a frecvenței la zi a orelor dar am
menținut comunicarea și predarea pe cât era posibil în condițiile date după cum urmează:
HOSSZÚ ZOLTÁN

Elevi din clase

Total elevi
Modelaj
Modelaj
Modelaj
Studiul formelor în
volum
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V. A – 9 elevi
VII. B – 17 elevi
VIII. C – 20 elevi
XI. A – 13 elevi

Studiul formelor în
desen+Crochiuri

XI. A – 13 elevi

Studiul formelor în
volum

XI. B – 9 elevi

Studiul formelor în
volum

XII. B – 15 elevi

Studiul formelor în
desen+Crochiuri

XII. B – 15 elevi

Atelier Sculptură

XII. B – 6 elevi

Activitate on-line
Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger
Google Classroom,
Grupuri Facebook,
Messenger

Observatii, feedback
și comunicare
34 / ori 41 %
5 elevi
4 elevi
4 elevi
6 elevi
6 elevi
5 elevi
10 elevi
10 elevi
4 elevi

Elevi au fost notați frecvent deja de la începutul semestrului și în consecință au avut note
destule pentru a le fie încheiate mediile. De obicei și în special în cazul claselor terminale mă
străduiesc ca toți elevii care frecventează în mod regulat orele și sunt și activi să aibă note
destule încă înainte de vacanța de Paște, și datorită acestui obicei nu au fost probleme nici cu
notele nici cu încheierea situațiilor pe semestrul doi.
Activităţi organizate la nivelul disciplinei:
• Ianuarie-Martie – Am vizitat fiecare expoziție de artă plastică organizată la Casa cu
arcade și cele două săli de expoziție ale Centrului de Artă din Transilvania.
• Martie - Iunie – „Vizite” virtuale la expoziții de artă plastică organizate la cele două
săli de expoziție ale Centrului de Artă din Transilvania și la expozițiile permanente a
unor muzee de prestigiu din lume.
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6. Prof. Toth Sarolta
- 12-18 august – Tabără de creație la Tokaj/ Ungaria cu denumirea DEMO WOOD
împreună cu 16 elevi și prof. Bartha Imola.
- 2 -10 septembrie – Pictură pe asfalt/ piatră în curtea școlii – Jocuri pt. Copii
- 27 septembrie – 30 octombrie 2019– Programul „Határtalanul” cu şcoala BSzC.
Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskola és Kollégium
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Hosszu Zoltan, Péter Jakab Mária, Beteg Zsuzsanna
-

21- 22 octombrie ”Ziua picturii maghiare” organizat de Muzeul Național Secuiesc, în
colaborare cu artistul Eltes Barna, care a ținut oră deschisă pentru elevii claselor
X.B,XI A, XII.B

-

26 octombrie 2019, Demo Wood, Budapest , au ţinut Workshop de creație artistică
pentru elevii claselor liceale şi Curs de formare pentru profesori.

-

Am vizitat expozițiile organizate de Centrul de Artă din Transilvania

-

6 decembrie 2019 - Asociația Vadon a lansat cartea „9 Povești”, în

memoria cărturarului Benedek Elek. Volumul conține opere ale scriitorului în trei limbi,
însoțite de desenele premiate.
Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Péter Jakab Mária, Bartha Imola
-

13 decembrie 2019 - “Desene de lumini în piaţa centrală”- Primăria Sfântu Gheorghe a
organizat Programul proiecţiilor de Desene de lumini pe faţada Teatrului.

-

Am fost membră în comisia de premiere a Concursului de desen organizat de
Grădinița Csipike cu Tema: Szent Marton legendaja- în luna noiembrie

-

16.12.2019 – Examen de admitere

Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu Hajdú Enikő, Bartha Imola, Dobolyi Tamas
- 16 decembrie 2019 - Expoziţia de Crăciun Profesori participanţi: Tóth Sarolta, Baciu
Hajdú Enikő, Dobolyi Tamás, Péter Jakab Mária,Bartha Imola
-

19 decembrie- Târgul de Crăciun

-

După vacanța de iarnă în ianuarie, semestrul II. am organizat pentru elevii secției Arte
plastice Olimpiada de specialitate – faza județeană, unde au participat toți elevii
claselor XI- XII. Ei au realizat câte un portret, portret compozițional și câte o
compoziție la Atelierul de specialitate. Au fost notați de către conducătorii de ateliere.

10-16 februarie 2020 - Programul „Határtalanul” cu Școala “SzC Handler Nándor
Szakképző Iskola” Sopron
Excursia a fost organizată la Budapesta – Muzeul Național de Arte Frumoase, la Sopron, la
Castelul Esterházy, la Fertőd, castelul Szechenyi si la Nagycenk, dar am petrcut o zi în
Atelierele de specialitate unde elevii clasei a IX-a B au reușit să experimenteze tehnicile
folosite de colegii lor de la Sopron.
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Profesori participanți: Bartha Imola, Tóth Sarolta, Iliescu Edinda
6 Martie -Desene despre Revoluția din 1848-49 în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe.
Elevii premiați la concursul de desene cu lumini de la Liceul de Arte Plugor Sándor au fost
invitați să participe la jurizarea desenelor despre Revoluția 1848-49
9 Martie
Profesori participanţi: Bartha Imola ,Baciu Hajdú Enikő, Péter Jakab Mária, Tóth Sarolta
• 10 Martie
Concurs de desen internațional,organizată de către Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai emlékpark Pákozd – Nemzeti
emlékhely, și asociația Tanoda de la Oradea.
Tema concursului “Ki gépen száll fölébe”.
Balázs Nándor, clasa a IX-a B, prof. Îndrumător Toth Sarolta
11 Martie - Excursie cu Școala Soproni SzC Handler Nándor la Lacul Sfânta Ana
Profesori participanţi: Péter Jakab Mária, Toth Sarolta
12 Martie vizită la Sfântu Gheorghe, unde din cauza închiderii școlilor, muzeelor am
improvizat un program foarte interesant cu ajutorul colegilor și elevilor dornici de
colaborare cu prietenii de la Sopron, în colaborare cu artistul Eltes Barna de la Muzeul
Național Secuiesc
După aceste experiențe minunate activitatea s-a desfășurat doar în mediul online.
•

18.06.2020- Asistent la Evaluarea națională a clasei VIII-a, proba de Limba și
literatura Maghiară

•

La solicitarea direcțiunii, am participat la evaluarea lucrărilor la specialitate în diferte
comisii de admitere și evaluare.

7. Prof. Vitek Daroczi Norbert Lehel
• Am promovat Liceul de Arte Plugor Sandor, oferta școlii în alte școli unde predau.
• Am fost prezent la mai multe expoziții și concerte a elevilor școlii ( Concertul de adio clasa
a XII., expozițiile clasei a XII., alte concerte și expoziții organizate la școală, sau în alte
locații)
•

În cadrul orelor de istoria artei, istorie și educație socială am organizat concursuri, proiecte,
pe tot parcursul semestrului. Elevii au primit indicații, prin care a trebuit să descopere locuri
legate de evenimente istorice (revoluția din 1848, revoluția din 1956 din Ungaria etc.), să
realizeze proiecte, afișe legate de teme istorice, istoria artelor, sociale, descoperirea de
segmente din clădirile, construcțiile, elemente de arte din oraș, etc.

Am fost invitat să fac o prezentare despre evoluția arhitecturii pe parcursul perioadelor istorice, în
cadrul conferinței zilelor asociației ”Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság”, Sfântu
Gheorghe, mai 2019 SEM.II.
• În situația după 11 martie 2020 am încercat să realizez o predare online cât mai eficientă, și
cât mai interesantă pentru elevi prin diferite metode. Am încercat să transmit elevilor

91

informații prin videouri de specialitate, cu care am încercat să cresc interesul lor fată de
istoria artelor, prin poze și schițe.
•

Am încercat să realizez ”excursii” virtuale pentru elevi, deoarece în pandemie mai multe
muzee și edificii au putut fi vizitate online, așadar am dorit să-i prezint locuri despre care
am discutat la orele de istoria artelor, și unde altfel nu vor ajunge majoritatatea elevilor în
realitate. Am vizitat astfel:
o Mormântul faraonilor din Egiptul antic
o Colosseum-ul, din Roma
o Galeria Uffizi, tot din Roma
o Muzeul Luvru, din Paris
o Palatul Versailles, pe lângă Paris
o Și Muzeul d'Orsay, din Paris

•

Am realizat preselecția pentru olimpiadă.

•

Am început și pregătirea săptămânală pentru olimpiada de istoria artelor, faza națională.

•

Am fost membru în comisia de examen de competențe profesionale la sfârșitul clasei a XIIa.

•

Am început pregătirile pentru o expoziție în cadrul săptămânii ”Școala altfel”, care să
prezinte școlile și sistemul educațional la începutul și până la mijlocul anilor 1900, deoarece
clădire ”veche” al școlii a fost redeschisă ca și școală chiar la începutul anilor 1900.
o Au fost adunate materialele pentru expoziție, textele și pozele pentru planșe,
inscripțiile pentru obiectele expuse, etc.
o Din păcate expoziția n-a avut loc din cauza pandemiei.

•

Am participat la activitățile metodice, organizate în cadrul catedrei, școală, zile metodice de
specialitate

•

sedințe- consilii profesorale, catedră (și online)
1.) Am desfasurat urmatoarele activitati extracurriculare

•
•

Am promovat Liceul de Arte Plugor Sandor, oferta școlii în alte școli unde predau.
Am fost prezent la mai multe expoziții și concerte a elevilor școlii ( Concertul de adio clasa
a XII., expozițiile clasei a XII., alte concerte și expoziții organizate la școală, sau în alte
locații)

•

În cadrul orelor de istoria artei, istorie și educație socială am organizat concursuri, proiecte,
pe tot parcursul semestrului. Elevii au primit indicații, prin care a trebuit să descopere locuri
legate de evenimente istorice (revoluția din 1848, revoluția din 1956 din Ungaria etc.), să
realizeze proiecte, afișe legate de teme istorice, istoria artelor, sociale, descoperirea de
segmente din clădirile, construcțiile, elemente de arte din oraș, etc.
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•

Am fost invitat să fac o prezentare despre evoluția arhitecturii pe parcursul perioadelor
istorice, în cadrul conferinței zilelor asociației ”Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság”, Sfântu Gheorghe, mai 2019

M-am străduit să utilizez cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învățareevaluare.
8.Prof. Vargyasi Levente
În timpul semestrului II, anul şcolar 2019-2020 am respectat planificarea anuală. Am avut ore
didactice atât în afara şcolii cât şi în clasă și online.
Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al
Liceului de Arte Plugor Sandor.
La sfârşitul semestrului elevii au avut examen de specialitate şi evlauare practică.

In data de 11 martie 2020, cursurile au fost suspendate din cauza pandemiei COVID-19.
Orele am mutat în spațiu online, și am continuat predarea materialelor. Elevii au lucrat acasă,
au făcut temele cu telefonul, sau cu aparatul de fotografiat.
Participări la concursuri şcolare, expoziţii, audiţii, excursii cu elevii:
•

În perioada 19-26 octombrie 2019 cu elevii claselor IX. B., IX. C, X. B, X.C. am
vizitat expozițiile festivalului de fotografie.
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Clasa IX C

Clasa IX B
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Clasa X C

Clasa X B

La începutul semestrului am organizat un workshop de folosirea luminii în fotografie
și film pentru clasele IX. B., IX. C, X. B, X.C.
PUNCTE SLABE :
- lipsa instrumentelor de lucru, şi comportamentul necorespunzător al unor elevi cu probleme
sociale.
- numărul insuficient al orelor de Compoziție pentru clasele a IX-a și a X-a ( 45 de minute pe
95

săptămână sunt insuficiente pentru realizarea unor compoziții în orice tehnică)
- numărul mare al șevaletelor distruse
- responsabilizarea elevilor în procesul instructiv-educativ
- schimbarea parchetului din atelierele unde sunt degradate
OPORTUNITĂȚI :
-interesul elevilor de a se implica în activități școlare și extrașcolare;
-perfecționarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în
specialitate și nu numai;
- crearea unei baze materiale de unelte și instrumente specifice
- cultivarea sensibilităţii elevilor pentru observarea valorilor adevărate;
- vizite la galerii de artă şi la diferite vernisaje de expoziţii, încercând în acelaşi timp şi
atragerea părinţilor în aventura descoperirii artelor şi a frumosului.
- organizarea unor tabere de creație/ practică pentru elevi, cu scopul de a cunoaște și valorifica
în compoziții plastice comorile naturii din regiune
- conștientizarea elevilor pentru activități artistice de calitate
AMENINȚĂRI :
- posibilitățile materiale restrânse ale părinților/elevilor
- nivelul de educație și timpul limitat pentru studiu, determină o slabă implicare a elevilor în
viața școlii;
- scăderea interesului pentru învățătură;
- nivelul scăzut al vocabularului ca urmare a lipsei lecturii;
-inexistența unor repere morale în viața elevilor, determinate de societate și de mass-media;
- lipsa voinței și a motivației în anumite cazuri;
- diferite tentații negative.
Concluzii
Cele prezentate în acest raport permit să se afirme că în perioada analizată, activitatea
Catedrei de ARTE PLASTICE s-a desfăşurat pe o linie ascendentă pe toate planurile.
Resursele umane ale catedrei dau posibilitatea unei evoluţii viitoare, în măsura în care
implicarea cadrelor didactice va fi sprijinită în continuare.
Responsabil comisie metodică,
29.06.2020
Sf.Gheorghe

Prof. TOTH SAROLTA

96

În cursul semestrului I. al anului şcolar în curs, membrii comisiei metodice a
învăţătorilor (secţia maghiară) din şcoala noastră au desfăşurat o bogată activitate atât în
şcoală, cât şi în afara acesteia. Astfel, in cadrul şcolii, s-au desfăşurat şedinţele comisiei
metodice, conform graficului, s-a dezbătut tematica stabilită, s-au purtat discuţii referitoare la
noutătile de specialitate sau alte ştiri din partea ISJ Covasna.
În prima şedinţă a comisiei metodice, după analiza activităţii din anul precedent, au
fost propuse spre dezbatere de către înv. Babos Erika, responsabila comisiei învăţătorilor mai
multe teme:
 Întocmirea planului de activitate a comisiei metodice a învăţătorilor de la
secţia maghiară.
 Întocmirea graficelor privind participarea la concursuri şi competiţii şcolare.
Întocmirea graficelor privind organizarea activităţilor educative.
 Propuneri de activități pentru ziua școlii.
 Propuneri de activități pentru „Săptămâna Educației Globale”.
 Propuneri de activități pentru săptămâna Școala altfel „Să știi mai multe, să fii
mai bun!”.
 Prelucrarea informaţiilor privind buna desfăşurare a activităţii insrtuctiveducative în anul şcolar în curs.
 Discutarea problemelor legate de modul de desfăşurare a activităţii în clasele
pregătitoare.
Toţi membri comisiei au participat la activităţile metodice organizate la nivelul
Microcentrului I, ținute de D-na inspectoare de specialitate Kocsis Annamária, având ca
tematică aspecte organizatorice, aspecte ale îmbunătăţirii procesului insrtuctiv-educativ.
Aceste activităţi metodice s-au desfăşurat la Liceul Teoretic „Székely Mikó” din Sf.
Gheorghe.
Astfel în data de 14. oct. 2019. am participat la o activitate metodică, tematică, activitate
legată de tema proiectării și evaluării la clasele primare.
Toţi membri comisiei au luat parte și la activitățile metodice din cadrul școlii, precum și la
toate ședințele din școală. Am asigurat suplinirea la clasă, ori de câte ori a fost nevoie, când
un cadru didactic a fost absent, pentru ca elevii să nu rămână nesupravegheați.
Am luat parte și la activitățile metodice din cadrul școlii, precum și la toate ședințele
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din școală.
Am respectat normele de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU.
Având o bază metodologică clară, acţiuni permanente, care au un caracter deschis,
membrii comisiei au desfăşurat acţiuni pentru promovarea metodelor noi. Toate cadrele au
încercat prin activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi experienţe noi pe
care apoi să le aplice în practică.
Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus şi
respectat, următoarele obiective:
–

extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor ce se produc în domeniul
educaţiei

–

stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic

–

intensificare exerciţiului creator şi de relaţionare /comunicare/cooperare/colaborare în
domeniul pedagogic

–

utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi descriptori de performanţă

–

eficientizarea demersului didactic

–

dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, scriere, calcul, informatizare,
gândire critică, lucru in echipă, adaptarea la situaţii noi

–

elaborarea şi popularizarea materialelor didactice

–

utilizarea metodelor şi a strategiilor moderne în procesul de învăţare/evaluare

–

asigurarea calităţii în educaţie

–

curriculum evidenţiat/diferenţiat

–

valorificarea experienţei positive

–

activităţi cu elevii cu CES

–

parteneriatul şcoală-familie

–

afirmarea „dimensiunii europene” în formarea continua

–

facilitatea schimbului de eficienţă didactică, prezentarea informaîiei prelucrate,
oferirea metodelor didactice eficiente.
Formarea continuă a personalului didactic constituie un segment important al

activităţii metodice la nivelul unității de învăţământ. Formele de organizare sunt diverse:
perfectionarea curentă prin activităţi metodice, ştiinţifice şi psiho-pedagogice, concretizate
prin:
–

sesiuni de comunicări

–

simpozioane

–

stagii periodice din informare ştiinţifică
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Activitățile extracurriculare:
Cadrele didactice, împreună cu elevii claselor 0–IV. au organizat și desfășurat
numeroase activități extracurriculare. Unele dintre acestea au antrenat toți elevii de la
ciclul primar.
Ne-am achitat cu conștiiniozitate de sarcinile de profesor de serviciu pe coridor.
Privind calitatea activităţii instructiv-educative am coordonat proiectele şi programele
educative monitorizate de conducerea unităţii, care erau adresate ciclului primar.
Am organizat și coordonat diferite activităţi extracurriculare şi extraşcolare, după cum
urmează:
În data de 17.sept.2019. am participat cu elevii la un Flashmob în curtea Liceului, fiind
”Săptămâna mobilității”.
În data de 18. oct. 2019. am participat cu elevii la un Concert Simfonic pentru copii,
numit ”Leckehangverseny” cu tematica ”Muzică-50 de minute în jurul lumii”, susținut de
Orchestra de cameră ”Georgius” și Orchestra de Cameră Miercurea-Ciuc.
Împreună cu bibliotecarul școlii, d-nul Kiss Istvan, am organizat cu ocazia „Zilei
Basmului Popular” o vizită cu elevii la Biblioteca școlii și o activitate intitulată ”Cartea, un
prieten minunat!” în cadrul căreia d-nul bibliotecar le-a prezentat elevilor noua bibliotecă și a
organizat un concurs interesant legat de basmele populare. A citit povești după care elevii au
rezolvat exerciții interesante și au creat desene despre povești.
În data de 04. oct. 2019., în cadrul activităților pentru Ziua Mondială a Educației am
realizat împreună cu elevii un proiect intitulat ”Mondd, szereted az állatokat?”cu tematică
legată de atitudinea noastră față de lumea necuvântătoarelor. (05. oct.2019. Ziua Mondială a
Educației)
În săptămâna SEG (18– 22. noi. 2019.) am organizat activități cu titlul”Schimbările
climatice”
În data de 23. 03.2020. a avut loc a activitate comună cu elevii claselor I–IV, cu titlul:
„Carnavalul fermecat”, unde au avut loc următoarele activități: dansuri de „alungare a iernii”
– sub îndrumarea a doi dansatori profesioniști, interpretări de cântece de carnaval, gustarea
gogoșilor de carnaval.
În data de 10. 03. 2020. în cadrul școlii am organizat, împreună cu învățătorii, faza zonală
a Concursului de recitări „Kányádi Sándor szavalóverseny”, unde elevi noștri au obținut
rezultate bune.
Începând din 11. martie 2020 activitatea didactică s-a desfășurat on-line, toate cadrele
didactice din comisia noastră au reușit să organizeze aceste activități corespunzător și cu
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multă responsabilitate.
Celelate activităţi exracurriculare realizate de membri comisiei au fost incluse şi
prezentate în rapoartele personale ale cadrelor didactice.
Cadrele didactice au luat parte la performări profesionale, detalierea acestora au fost
incluse şi prezentate tot în rapoartele personale ale cadrelor didactice.
Cadrele comisiei s-au achitat exemplar şi de efectuarea serviciului pe şcoală, de orele de
consiliere cu părinţii elevilor.
Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din anul școlar 2019/2020 şi ne propunem aceeaşi
seriozitate în muncă şi în anul școlar următor.

Sf. Gheorghe

Prof. înv. primar Babos Erika

26.06.2020.

Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi
dezvoltare a personalităţii care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă didactică.
Aceste finalităţi se realizează începând cu echipa managerială, continuând cu comisiile
metodice pe discipline şi încheindu-se la nivelul clasei de elevi sub îndrumarea învăţătorului
ca mentor şi ca organizator al acesteia.
Complexitatea finalităţilor educaţionale impune o colaborare strânsă atât între cadru
didactic – elev - părinte pe de o parte, dar şi în cadrul echipei de cadre didactice ale şcolii, pe
de altă parte. În acest sens, comisia de învăţători din cadrul şcolii noastre, având în
componenţă un număr de 5 cadre didactice, şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program,
la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective generale:
- Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a
şcolii ;
- Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic
cunoştinţele din programele de învăţământ;
- Educarea spiritului de disciplină şi colaborare;
- Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă;
- Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ;
- Monitorizarea elaborării proiectării didactice ;
- Accentuarea laturii educative;
- Asigurarea unui conţinut practic-aplicativ ;
- Creşterea ponderii activităţilor independente, diferenţiate, de grup;
- Utilizarea de strategii activ-participative;
- Monitorizarea progresului şcolar individual;
- Aplicarea testelor predictive şi interpretarea lor;
- Practicarea constantă a evaluării formative;
- Diversificarea modalităţilor de evaluare (proiecte, portofolii);
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- Efectuarea de interasistenţe;
I. Organizare
Obiective specifice:
1. Proiectarea activităţii responsabilului comisiei metodice şi a activităţilor acesteia la
nivelul şcolii;
2. Informarea tuturor învăţătorilor privind modul de organizare şi desfăşurare a
activităţilor comisiei metodice
În acest an şcolar s-a urmărit în mod deosebit creşterea calităţii pregătirii elevilor şi
creşterea motivaţiei pentru perfecţionare a cadrelor didactice. În acest sens, s-au întreprins:
● Participarea la consfătuiri şi la cercurile pedagogice desfăşurate conform graficului I.S.J. şi
C.C.D. Consfătuirile şi cercurile pedagogice s-au desfăşurat sub coordonarea directă a
inspectorilor de specialitate;
● Organizarea lunară sau de câte ori a fost necesar, a şedinţelor comisiei metodice a
învăţătorilor;
● Întocmirea graficului activităţilor comisiei metodice;
II. Coordonare
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea anuală a rezultatelor şcolare;
2. Crearea unui mediu educaţional prietenos;
3. Asigurarea proiectării curriculei în concordanţă cu nevoile elevilor şi specificul şcolii;
4. Îmbunătăţirea competenţelor învăţătorilor de utilizare a strategiilor didactice centrate
pe elevi;
5. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de implicare a comisiei metodice în creşterea
calităţii educaţionale furnizate de şcoală.
6. Dezvoltarea colaborării şcoală – familie prin implicarea părinţilor în activităţile
şcolare şi extraşcolare organizate la nivelul şcolii;
7. Creşterea interesului elevilor pentru activităţi extraşcolare.
1. În vederea îmbunătăţirii rezultatelor şcolare, s-au avut în vedere următoarele
acţiuni:
- aplicarea testelor de evaluare iniţială în scopul identificării elevilor cu probleme de
învăţare şi consilierea şi pregătirea diferenţiată a acestora;
- evaluarea ritmică a elevilor pe parcursul anului şcolar, prin diverse modalităţi (probe
scrise, probe orale, probe practice şi metode alternative de evaluare);
- elaborarea şi evaluarea testelor în conformitate cu modelul elaborat de MEN;
- aplicarea testelor de evaluare finală, în vederea constatării progresului/ regresului
şcolar;
2. Pentru crearea unui mediu educaţional prietenos, s-au realizat:
- pavoazarea sălilor de clasă şi a holurilor cu materiale realizate de către elevi;
- acţiunea „Ziua porţilor deschise” , realizată în colaborare cu preşcolarii de la
grădiniţele din Sf. Gheorghe;
3. În privinţa proiectării curriculei în concordanţă cu nevoile elevilor şi specificul
şcolii, precizez următoarele acţiuni:
- realizarea programelor pentru disciplinele opţionale, în concordanţă cu nevoile
elevilor, cu specificul şcolii şi cu gradul de calificare al cadrelor didactice;
- prezentarea ofertei de discipline opţionale în cadrul şedinţelor cu părinţii;
- realizarea schemelor orare ale claselor în conformitate cu planurile cadru în vigoare
şi cu nivelul fiecărei clase;
- realizarea planificărilor anuale şi a proiectelor unităţilor de învăţare, în concordanţă
cu nivelul fiecărei clase şi cu baza materială avută la dispoziţie;
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- 4. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de utilizare a strategiilor
didactice centrate pe elevi s-a realizat prin:
participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare : cursuri pentru clasa pregătitoare,
cursuri pentru managementul activităților extracurriculare, etc.
5. În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor activităţile s-au organizat lunar, conform
graficului stabilit până la întreruperea cursurilor din școală, din luna martie:
SEMESTRUL I
SEPTEMBRIE
1) - analiza programelor şcolare
2) –realizarea planificărilor respectând planul cadru şi programele şcolare
3) - Consfătuiri
4) - elaborarea unui plan de recapitulare pentru testele de evaluare iniţială
5) - elaborarea testelor de evaluare iniţială
6) – analiza rapoartelor individuale de activitate şi discutarea punctajelor
acordate în vederea obţinerii calificativelor pentru anul şcolar 2015-2016
OCTOMBRIE
1) - analiza rezultatelor testelor iniţiale
2) – organizarea şedinţelor cu părinţii pe clasă
3) - proiectarea activităţilor din Săptămâna Educaţiei Globale
NOIEMBRIE
1) - interasistenţe
2) – organizarea si desfăţurarea activităţilor din Săptămâna Educaţiei Globale
3) –raportarea activităţilor
DECEMBRIE
1) – 1 Decembrie - Ziua Unirii”-activităţi cultural- artistice, dezbatere
2) –serbare de Crăciun
3) - organizarea activităţilor de promovare a şcoii în vederea înscrierii
preşcolarilor în clasa pregătitoare
4) –împodobirea bradului
5) – participarea la diverse ateliere de creaţie cu ocazia sărbătorilor de iarnă
6)
SEMESTRUL AL II-LEA
IANUARIE
1) - „Eminesciana”
2) – organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase
3) – sărbătorirea zilelor onomastice
4) – lectorate cu părinţii
5) - consultări cu privire la CDŞ pentru anul şcolar următor
FEBRUARIE
1)- şedinţe cu părinţii pentru prezentarea rezultatelor pe sem. I şi stabilirea CDŞ
2)- analiza rezultatelor şcolare de pe primul semestru, măsuri de stimulare a
elevilor cu rezultate slabe
3) organizarea pregătirilor cu elevii claselor a II-a pentru Evaluarea Naţională
MARTIE
1) – 1- 8 Martie –sărbătorile mărţişorului
2)_ Cerc Pedagogic
APRILIE-IUNIE
1.Ședințe online cu părinții pentru prezentarea actelor normative apărute în ceea ce privește
desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în mediul online
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1) Serbare online ;
- prezentarea rapoartelor individuale de activitate pentru anul şcolar în curs şi
completarea fişelor de autoevaluare.
De remarcat:
abordarea unor teme de actualitate: interdisciplinaritate, caracter
aplicativ al cunoştinţelor, proiecte educaţionale
lecţiile demonstrative au evidenţiat pregătirea pedagogică temeinică a
susţinătorilor, caracterul aplicativ al cunoştinţelor, apelarea la elemente
ludice şi la interdisciplinaritate; de asemenea, s-a urmărit permanent
antrenarea întregului colectiv de elevi şi individualizarea sarcinilor de
lucru, iar evaluarea s-a făcut în raport cu fiecare obiectiv operaţional
anunţat la începutul lecţiei.
6. Un obiectiv extrem de importat a fost acela al realizării unei colaborări strânse
între şcoală şi familie. În scopul realizării acestui obiectiv, s-au desfăşurat săptămânal,
conform graficului, ore de consiliere a părinţilor, individual sau în colectiv.
În cazul activităţilor desfăşurate în colectiv, au fost abordate teme privind educaţia
sanitară, programul zilnic al copilului, îndrumarea temelor zilnice ale elevilor, efectele nocive
ale excesului folosirii tehnologiei , rețelelor sociale asupra minţii copiilor etc.
Părinţii au mai fost implicaţi şi într-o serie de activităţi extracurriculare, precum
excursiile şi serbările şcolare.
7. Formarea elevilor noştri ca persoane autonome, care îşi asumă un sistem de valori ce
sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial şi pentru participarea cetăţenească activă în societate, nu se realizează numai
prin curriculum formal, ci şi prin cel informal. Acesta a fost realizat prin intermediul unor
activităţi extracurriculare diverse: concursuri şcolare, proiecte educative şi activităţi cu
tematică diversă.
Concursurile şcolare au urmărit stimularea elevilor capabili de performanţă.
Elevii din şcoala noastră au participat la concursurile organizate de către noi sau de alte
instituţii:
Concursurile Naţionale Comper Comunicare şi Comper Matematică –fazele judeţene -unde sau obţinut numeroase premii, concursuri de desen. Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnăCrăciunul la români –ediţia XXVI, Concurs de reciclare a capacelor de plastic, Concurs
TEGA de reciclare a hârtiei și DEE, etc
În şcoala noastră s-au derulat mai multe proiecte educative şi parteneriate cât şi activităţi
comune şi în colaborare cu parteneri, ce au vizat educaţia ecologică, cultivarea gustului pentru
lectură, de promovare a specificului şcolii noastre şi a activităţii claselor primare.
Activităţile educative au fost diverse şi au vizat marcarea unor evenimente importante şi
efectuarea unor drumeţii. Dintre acestea menţionăm:
Clasa Pregătitoare A- prof. Florescu Maria
- Concursuri plastice județene– „Armata prin ochii copiilor” – premiul II și III, „Iubește-ți
patria, copile!”- premiul III și mențiune,
“Ziua basmului maghiar”- premiile I, II, III;
drumeții – parcul din oraș, plimbare cu trenulețul la Șugaș Băi,
vizite – Unitatea Militară 01048 Sf. Gheorghe, Muzeul Cinegetic, Caravana ISU,
concert de colinde – Catedrala ortodoxă din Sf. Gheorghe,
serbări – Serbarea de Crăciun, Atelier de 8 Martie;
activități susținute în cadrul Săptămânii Educației Globale – postere - „Ce lucruri simple poți
face și tu pentru a salva planeta?”, „Ocrotiți natura!”, joc – „Șerpi și scări", coronițe „Micul
ecologist"; activitate - „ Cufărul cu povești” – invitat, Mirela Rotundu-Cojocaru; activitate –
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„Atelierul spiridușilor" – invitați, elevi ai CNMV; activitate de Halloween;
proiecte de parteneriat cu GPP „Árvácska”, cu GPP „Benedek Elek”, Biblioteca Școlii,
Muzeul Carpaților Răsăriteni, Teatrul Andrei Mureșanu
- În mediul online am realizat prin intermediul aplicației Google meet experimente cu elevii.
Colectarea de fructe și donarea lor la Școala și Grădinița din localitatea Hetea.
Confecționarea de podoabe de Crăciun și donarea acestora copiilor defavorizați prin
intermediul fundației Ecou
Am desfășurat activităţi didactice, curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar
și în mediul online.
CLASA I A- prof. Dumbravă Manuela
-participare la cursul demonstrativ organizat de ISU Covasna
- Vizionare teatru: Păcală , Scufița Roșie
- participare la proiectul ..Tedi, școala siguranței”(online
- voluntariat: hrănirea păsărilor iarna
- colectare de hârtie, proiect TEGA
- Am implicat activ elevii în viața școlii prin participarea la diferite activități:
- - Ziua Educației(activitate realizată în colaborare cu clasa pregătitoare și a IV a)
- Participare la Târgul de Crăciun
Parteneriat cu biblioteca școlii
- Parteneriate: Junior Achievement Romania la programul
,,Noi înșine”
Proiect educațional ,, Adaptarea la schimbările climatice”
- Proiect asociația Ecou ,,Povestea din Ajun”
- Proiect Național ,,ABC-ul emoțiilor”
- Proiect Național ,,Tedi, școala siguranței”
Proiect Interegional ,,Școală prietenoasă cu natura
Activități cu grădinița ,, Zilele Școlii”
Mențiune la concursul județean ,,Iubește-ți patria copile”
- Participare la concursul organizat cu ocazia Zilei Armatei
- Participare concurs de desen de Crăciun organizat de CJ Covasna
- Proiect Național ,,ABC-ul emoțiilor”
- Proiect Național ,,Tedi, școala siguranței”
Clasa a II-a A-prof. Okos Claudia-Anca
În luna septembrie :
• Amenajarea sălii de clasă (cu ajutorul părinților)
În luna octombrie:
• Am organizat şi participat la activităţi de protejare a mediului prin colectarea selectivă
de deşeuri.
• Am încheiat un parteneriat cu compania SC.TEGA .SA ,,Colectarea deșeurilor
selective de hârtie și carton”
• Am ieșit de mai multe ori în parcul orașului pentru a culege, a aduna frunze uscate în
vederea confecționării unor decoruri de toamnă pentru clasă.
•

Am incheiat contracte de parteneriat cu Grădinița cu program normal Hetea și Școala
Gimnazială ,,Laszlo Lukacs ”-Ilieni
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•

Am incheiat un acord de participare la Concursul Județean cu Participare
Internațională-,,TRADIȚIA_OGLINDA SUFLETULUI ROMĂNESC”-Ediția a IIa,Buzău 2019.

•

Am incheiat un acord de participare la un Simpozion Județean cu Participare
Internațională,,CUNOAȘTEREA ȘI PROMOVAREA TRADIȚIILOR POPULARE
ROMÂNEȘTI”-Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”-Buzău,Ediția I,an școlar 20192020.

•

Am participat la o prezentare de carte la Biblioteca Județeană

•

Am organizat o tabără tematică de 3 zile la -Cernatul de Sus

În luna noiembrie:
•

Am organizat o activitate în cadrul -Săptămâna Educaţiei Globale ,ce a avut tema
“Consecințele schimbărilor climatice ”impreună cu secția maghiară -clasa IB.
• Am participat la o activitate interactivă la Muzeul Cinegetic ,,Crocodili și aligatori”
împreună cu clasa pregătitoare A.
• Am devenit responsabil SNAC-În cadrul căruia am participat la proiectul ,,Săptămâna
legumelor și fructelor”-am dus fructele și legumele copiilor de la grădinița din Hetea
În luna decembrie :
• Vizionare film 3D Cinema Arta
• Teatru Andrei Mureșanu-,,Păcală”/,,Scufița roșie”
• Participare la concursul de desene„Iubește-ți patria copile”
• Am participat la o activitate de confecționare decoratiuni la ,,Mives Haz”
• “Am plecat să colindăm”- ,,Muzeul Carpaților Răsăriteni”;
• Activitate practică ținută împreună cu părinții elevilor„Confecționare de decorațiuni de
iarnă”.
• Am participat împreună cu elevii și părinții clasei la
,,Târgul de Crăciun ”organizat in școală.
• Am încheiat un contract de participare/parteneriat la concursurile COMPER.Concurs
școlar național de competență și performanță.
• În cadrul proiectului SNAC am colectat haine și jucării pe care împreună cu elevii
clasei mele le-am dus la grădinița din Hetea .
Clasa a III-a A- prof.înv.primar Salamon Marta
• Am organizat activități în parteneriat cu Asociația Vadon, în forma unor vizite la
Muzeul Cinegetic din localitate, unde elevii au avut posibilitatea de a participa la
activități de informare și prezentare ale unor animale specifice mediilor de viață
învățate. De asemenea am participat la activitățile organizate de vânătorii de munte din
Sfântu Gheorghe, am sărbătorit în centru Ziua Națională a României, alături de alți
elevi din școală. În ultima săptamână de școală, în perioada 16-19 decembrie am
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colindat împreună cu elevii de clasa a IV-a A la diverse instituții din municipiul
nostru.
Clasa a IV-a A- prof. înv. primar Neagu Nicoleta
•

Organizare tabără în cadrul Proiectului ROSE pentru clasele liceale, în zona
Pădureni;

•

Participare la Ziua porților deschise ISU Covasna;

•

Încheierea unui parteneriat cu TEGA SA în proiectul de reciclare a bateriilor, a
deșeurilor electrice și a materialelor refolosibile;

•

Participare la festivitățile ocazionate de Ziue Armatei ;

•

Participare la Concursul Internațional de Matematică Luminamath – mențiune
prin eleva Andriescu Ana Gabriella

•

Încheierea unui contract de parteneriat cu L.A.B. Eletmento Kupakok Concurs
strâns capace plastice 2019;

•

Contract de parteneriat Crucea Roșie Covasna pentru Programul Național Școala
Colgate educație în domeniul igienei orale ;

•

Participare la instruirea pentru Programul Colgate ;

•

Organizarea de activități pe tema dată de Ziua Educației Globale ,,Schimbările
climatice- colaborare cu clasele Pregătitoare și I A.

•

Activități în Proiectul de voluntariat Grădinița Muzicală GPP Csipika și GPP
Pinocchio

•

Activitate de voluntariat Donează o carte pentru biblioteca școlii

•

Vizionare piesă de teatru ,,Scufița roșie” Teatrul Andrei Mureșanu

•

Participare la concursul județean al ASP Iubește-ți patria , copile ! - prin eleva
Andriescu Ana- Gabriella;

•

Activități în Proiectul de voluntariat Grădinița Muzicală GPP Csipika și GPP
Benedek Elek ;

•

Participare la Concertul de Colinde de laCatedralaOrtodoxă;

•

Am plecat la colindat- la ISU Covasna, IPJ, Muzeul Carpaților Răsăriteni,Muzeul
Cinegetic Vadon, GPP Csipika;

•

Participare la Târgul de Crăciun al liceului;

•

Organizare Secret Santa la nivelul clasei ;
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•

Parteneriat cu IPJ –activitatea Pericolele Internetului-clasele III/IV A

•

Vizită la Muzeul Cinegetic Vadon-activitate Crocoodilii

•

Activitate demonstrative cu preșcolarii de la grădinițele Cipike, Arvacska și Pinocchio

•

Carnavalul Primăverii

•

Ziua Mărțișorului-confecționare de mărțișoare;

III. Evaluare
Obiective specifice:
Stabilirea nivelului de atingere a standardelor educaţionale de către elevi
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost elaborate teste de evaluare iniţială,curentă şi
sumativă, la nivelul comisiei metodice, ce au fost aplicate la nivelul fiecărei clase. Ne
propunem însă, ca pe viitor să urmărim centralizarea rezultatelor obţinute la evaluări şi
interpretarea acestora, în vederea alcătuirii de planuri individuale de intervenţie.
IV. Comunicare
Obiective specifice:
Asigurarea unor legături eficiente cu I. S.J. şi M. E. C.
Apreciem realizarea site-ului I.S.J. Covasna, care asigură o cale eficientă de
comunicare, alături de adresele scrise şi de notele telefonice, sosite la adresa şcolii.
V. Dezvoltare profesională
Obiective specifice:
Formarea competenţilor profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a
procesului de învăţământ.
Comisia învăţătorilor s-a întrunit în fiecare lună şi a analizat activităţile metodice
prezentate.
S-a făcut, de asemenea, analiza nevoilor de perfecţionare, în vederea includerii în
graficul activităţilor şi cursurilor de perfecţionare din anul şcolar viitor.
ANALIZA SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- cadre didactice calificate, foarte bine pregătite
- rata absenteismului, în unele cazuri;
profesional;
- lipsa centralizării programului de pregătire
- stabilitatea pe post a cadrelor didactice
suplimentară (unde a fost cazul);
- baza materială foarte bună;
- supraîncărcarea programului psihologului
- planificări, proiecte ale unităţilor de învăţare şi
şcolar şi trierere cazurilor după gravitate;
programe pentru opţional foarte bine întocmite;
- lipsa pregătirii pentru activitatea online;
- valorizarea cabinetului de informatică;
- participări la proiecte, parteneriate, cursuri de
formare, simpozioane, activităţi la comisia
metodică şi la cercul metodic;
- participări şi premii la concursuri judeţene,
naţionale şi internaţionale;
- activităţi educative diverse şi bine organizate;
- colaborarea strânsă şcoală-familie;
Oportunităţi
Ameninţări
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- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica
schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei;
- stimularea activităţii în planul conceperii şi
coordonării demersului didactic;
- intensificarea exerciţiului creator şi de
relaţionare/comunicare/cooperare /colaborare în
domeniul pedagogic;
- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de itemi şi
descriptori de performanţă;
- eficientizarea demersului didactic;
- dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de
comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire
critică, lucru în echipă, adaptarea la situaţii noi;
- elaborarea şi popularizarea materialelor metodice;
- utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în
procesul de învăţare/evaluare;
- curriculum evidenţiat/diferenţiat;
- valorificarea experienţei pozitive;
- activităţi cu elevii cu CES ;
- parteneriatul şcoală-familie;
- facilitatea schimbului de eficienţă didactică,
prezentarea informaţiei prelucrate, oferirea
metodelor didactice eficiente.

- lipsa unui psiholog şcolar-logoped;
- rata ridicată a absenteismului, în unele
cazuri;
- intereul scăzut prezentat de cursurile de
formare din cadrul C.C.D. Covasna;
- schimbările legislative dese şi insuficient
pregătite;
- lipsa de comunicare a M.E.C. cu unităţile
şcolare din teritoriu sau consultarea lor
formală;

PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR VIITOR:
- participare la cursuri de perfecţionare;
- mai marea utilizare la clasă a activităţilor practice în predarea anumitor discipline
(ştiinţe ale naturii, matematică, geografie, istorie)
- dezvoltarea competenţelor de lectură, analiză, sinteză, prin intermediul metodelor
specifice gândirii critice;
- o mai mare diversificare a formelor de organizare ale activităţilor didactice de
predare –învăţare, cu accent pe lucru în echipă;
- o mai mare transparenţă a criteriilor de evaluare şi a măsurilor necesar a fi luate
pentru corectarea lacunelor;
- extinderea metodelor alternative de evaluare a cunoştinţelor acumulate de către elevi
şi a competenţelor dobândite;
- evaluare predictivă (la toate clasele), întocmirea dosarelor de evaluare predictivă,
dezbateri pe marginea rezultatelor obţinute, stabilirea măsurilor de ameliorare (de către
fiecare cadru didactic).
- centralizarea la dosarul comisiei metodice a rezultatelor evaluărilor şi a planurilor
de măsuri;
- organizarea de cursuri de pregătire pentru predarea online și subvenționarea costului
pentru folosirea diferitelor platforme de creare a jocurilor educative;
- subvenționarea achiziționării de mijloace tehnice pentru lucrul online pentru
profesori și elevi
DATA: 25.06.2020

Încheiat de :
responsabil comisie met. Neagu Nicoleta
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1. Prezentarea resurselor umane al ariei curriculară/catedră
Numele

Specialitatea

Fazakas Mária

matematică

Şuiu Éva

matematică

Gecse Mária

matematică

Márton Balázs

Informatică,
Educaţie
tehnologică

Balázs Gabriella

fizică

Gál Katalin

fizică, chimie

Lazăr Carmen

chimie

Ştefu Marcela

Fizică – 2 ore

Botos Gyöngyvér

biologie

Facultatea absolvită şi
anul absolvirii
Universitatea de Vest din
Timişoara
Facultatea de Matematică
- 1994
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Matematică
- 2002
Universitatea
Transilvania – Facultatea
de Electrotehnică – 1994
Conversie Matematică
2013 - 2015
Informatică - Spiru Haret
- 2008
Masterat - Tehnologie
Internet Universitatea
Transilvania Braşov 2010
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Fizică 1995
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie
Fizică – 1996
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Chimie
Fizică - 1983

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de BiologieGeologie - 1997

Grad
didactic

gradul I

gradul I

Vechime
25 ani

16 ani

gradul I
27 ani
29 ani
gradul I

gradul II

gradul I

21 ani

20 ani

Gradul II

36 ani

gradul I

19 ani
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Kisgyörgy Blanka

Bán Mihály

biologie
* titulară la
Școala Generală
Nicolae Colan

biologie

Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Biologie 1988
Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca
Facultatea de Biologie –
Geologie - 1999

Gradul I

30 ani

Fără grad

15 ani

2. Activităţi derulate în sem.II. conform planului de acţiune al ariei curriculară/catedră
• În luna ianuarie am discutat concursurile şcolare, care se vor organiza în şcoală respectiv
la nivel judeţean la care pregătim elevi pe parcursul semestrului.
• Pe parcursul planificării s-a pus accent atât pe formarea competenţelor generale cât şi a
celor specifice disciplinelor predate, cerute de programa şcolară. Competenţele specifice
urmărite în cadrul lecţiilor au fost stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor.
În cadrul proiectării acticvităţilor s-a pus accent pe folosirea resurselor didactice de care
dispune unitatea de învăţământ.
• S-au ţinut în continuare pregătirile pentru Evaluare Naţională pentru elevii claselor a
VIII-a, respectiv pregătirea suplimentară a elevilor care au obţinut rezultate slabe la
evaluarea iniţială. Am a folosit culegerile de probleme editate de Paralela 45, respectiv
Corvin şi Proserved Cathedra pentru materia clasei a VIII-a, testele editate tot de ei,
respectiv testele anterioare date la diferite examene, precum şi testele, respectiv culegerile
de probleme de pe paginile web:
http://subiecte2019.edu.ro/2019/ ; http://matematic.eu/ ; http://www.mateinfo.ro/evaluarenationala-matematica/examene-matematica-gimnaziu/variante-evaluare-nationalamatematica
După 11. Martie ne-am pregătit şi din testele de antrenament care au apărut săptămânal pe
baza programei noi, fără materia semestrului II.
• Pregătirile pentru Evaluare Naţională pentru elevii claselor a VIII-a se desfăşoară
săptămânal: VIII-a A, joi 12.35-13.20, profesor Fazakas Mária, VIII-a B şi C Şuiu Éva.
După intrarea în carantină pregătirile s-au ţinut online pe platforma Google Classroom de
trei ori pe săptămână în fiecare clasă, respectiv zilnic începând din luna mai.
• Activitatea s-a desfăşurat conform planului anual de muncă, şi a planului semestrial.
• Materia planificată pe semestrul II, nu a fost parcursă integral la toate clasele din cauza
pandemiei. Vom programa terminaterea materiei rămase nepredată pentru anul şcolar
următor.
• S-a ţinut seama de ritmicitatea notării, cerinţa realizată prin verificări orale şi scrise.
• S-a respectat protecţia muncii în timpul folosirii ustensilelor şi aparaturii de laborator.
• S-a urmărit ca pe parcursul orelor să fie utilizate mijloacele didactice din dotarea
laboratoarelor, utilizarea calculatorului la lecţii.
• Din două în două săptămâni au avut loc discuţii privind problemele ivite pe parcursul
procesului de predare-învăţare şi rezolvarea lor.
• Pe perioada predării online memrii caterdei de matematică au discutata aproape zilnic. Am
încercat să ne ajutăm reciproc cu idei, metode şi materiale folosite în predarea online.
• În date de 21.02.2020. a avut loc etapa judeţeană a concursului de matematică Zrinyi
Ilona, la care au participat 15 elevi din clasela VI.B, VII.A,VIII.B, VIII.C pregătiţi de
Fazakas Mária şi Şuiu Éva
• Lazăr Carmen în Saptamana educatiei globale a desfasurat activitatea ,,Confectionarea
unor produse din materiale reciclabile’’ la Scoala gimn. Bacel, iar elevii din clasele liceale
au urmarit documentarul ,,Plus 2 Celsius’’ urmat de o dezbatere legata ceea ce putem face
fiecare pentru a limita poluarea mediului. In Saptamana altfel a ales ca tema ,,Acordarea
primului ajutor in 4 pasi’’. Activitatea fiind desfasurata online a trimis elevilor partea
teoretica iar pentru partea practica au putut viziona filmele postate.
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•

Memrii ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe s-au implicat exemplar în predarea
online
Activitatea on-line
Începând din 11. martie 2020, în urma mutării activităţilor didactice în mediul online, datorită situaţiei create de COVID-19, membrii ariei curriculare au continuat
activitatea didactică în mediul on-line folosind platforma Google classroom şi Google
meet. Activitatea didactică on-line, se poate dovedi prin:
•
•
•
•
•
•

lecţii, prezentări ppt/ prezentări goolge, exerciţii, fişe de lucru si fişe de evaluare
pregătite în format electronic,
rebusuri digitale, rezovabile online.
linkurile orelor on-line sunt menţinute pe platforma Google Meet
notele acordate la activitatea elevilor pe baza exerciţiilor rezolvate în caiete şi
retrimise de către elevi pe platforma Google classroom au fost trecute în catalog
numai cu acordul elevilor şi a părinţilor
pe parcursul predării online s-au mai folosit aplicaţiile LearningApps, Redmenta,
Thatquiz, Quizziz, filme documentare, filme educaţionale de pe youtube
Pentru sustinerea sesiunilor de invatare pe platforme educationale Lazăr Carmen a
utilizat resurse digitale precum Micul print ( lectii AEL), WinScool, Profesorii
trasniti, Fizica cu Cristian Presura,etc. Evaluarea, valorizarea si diseminarea
activitatilor realizate s-a facut prin postarea tuturor proiectelor realizate de catre
elevi pe platforma scolii.

3. Activităţi de perfecţionare/formare la care au participat membrii ariei curriculare în
sem.I.
• Gál Katalin realizează perfecţionarea în mod continuu prin studiul cărţilor de specialitate,
vizionare filmelor ştiinţifice. În perioada 9. iunie 2020 – 27. iulie 2020 participă la formarea
CRED, valorificând 30 de puncte credite.
• Prelucrează şi aplică cu elevi la începutul fiecărei an şcolar Regulamentul de Securitate a
Muncii în cadrul orelor de chimie, fizică. Răspunde de mijloacele de inventar, substanţe
chimice aflate în laboratorul de fizică-chimie.
• Fazakas Mária şi Gecse Mária au finalizat cursul de formare CRED - Curriculum relevant,
educaţie deschisă pentru toţi, care a început în semestrul I. Şi s-a finalizat cu examen în data
de 25.01.2020. – 30 de credite
• Fazakas Mária şi Şuiu Éva au participat la programul de perfecţionare ”Intervenţie şi metode
de lucru pentru copiii cu dificultăţi de învăţare” cu durata de 60 de ore/15 credite profesionale
transferabile.
• Fazakas Mária, Gecse Mária şi Botos Gyöngyvér au participat la cursul de perfecţionare,
„Virtuális tanterem” 29.05.2020-28.06.2020, durata 60 de ore.
• Lazăr Carmen este înscrisă şi începe cursul ,,Profesor în clasa digitală’’ organizat de CCD
Covasna.
• Membrii catedrei au participat la toate activităţile metodice organizate în cadrul Cercului
pedagogic, respectiv la toate activităţile metodice organizate de ISJ Covasna.
4. Rezultatele simulării/evaluării iniţiale, activităţi remediale, pregătirea pentru examene.
Simularea pe şcoală examenului de Evaluare Naţională – matematică au participat 57 elevi
din cei 58 înscrişi în trei clase de a VIII-a. Rezultate obţinute pe clase:
• media clasei a VIII-a A a fost 4,04; 4 elevi au obţinut notă de trecere; cea mai mare
notă: 10,00
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•
•
•

media clasei a VIII-a B a fost 3,30; 2 elevi au obţinut notă de trecere
media clasei a VIII-a C a fost 4,42; 7 elevi au obţinut notă de trecere
Promovabilitatea pe medii / pe clase:

Clasa a VIII-a A – 15 elevi înscrişi, prezenţi 15 elevi
Profesor: Fazakas Mária
123456781,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
2

0

0

1

Clasa a VIII-a B – 22 elevi înscrişi, prezenţi 22
Profesor: Şuiu Éva
12345671,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99

88,99

99,99

10

0

0

0

0

Clasa a VIII-a C – 21 elevi înscrişi, prezenţi 20
Profesor: Şuiu Éva
12345671,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99

88,99

99,99

10

0

0

0

0

6

6

5

10

4

1

2

3

2

1

3

1

10

0

2

3

99,99

1

3

1

Am început pregătirile din luna septembrie. Elevii au primit lunar teste de evaluare, care
au fost corectate şi notate ca la examen. La începutul lunii decembrie au fost rezolvate în
cele trei clase testele date la simulările judeţene din anii precedenţi. Elevii au primit în
luna noiembrie aceste teste, le-au fost date ca teme suplementare, şi au fost dicutate în
clase după predarea temelor.
Clasa a VIII-a A a avut o simulare în perioada pregătirilor din testele de antrenament. La
această probă au participat 14 elevi din 15. Cea mai mare notă obţinută a fosdt 9,10; procent de
promovare 35,71%
Promovabilitate pe medii:
1
– 2
– 3
– 4
– 5
– 6
– 7
– 8
– 9
– 10
1,99
2,99
3,99
4,99
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
1
2
4
2
1
1
1
1
1
0
Márton Balázs a pregatit elevii claselor terminale pentru sustinerea probei de evaluare a
Competentelor Digitalale in cadrul Bacalaureatului 2020.
5. Analiza rezultatelor obţinute la învăţătură
Nu sunt elevi corigenţi.
La matematică foarte mulţi elevi au trecut în ultimele două săptămâni. Părinţii nu se interesează de
situaţia la învăţătură a elevilor, decât în ultimele săptămâni din semestru. În această perioadă
foarte mulţi părinţi au vina pe profesor pentru că elevii au note mici.
Profesorii au luat legătura cu părinţii şi diriginţii claselor. Au pregătit teste şi fişe de lucru
individuale pentru elevii cu situaţii de corigenţă. Noi trebuia să ne rugăm să facă cumva şi să
trimită înapoi aceste teste ca să le putem trece.
6. Participări la concursuri
• Majoritatea concursurilor de matematică se desfăşoară în luna februarie. Şuiu Éva şi Fazakas
Mária au ţinut pregătiri pentru Concursul de Matematică Zrínyi Ilona, la care au înscris elevi
din clasele V.B, VI.B, VII.A, VIII.B, VIII.C. Pentru vacanţă elevii au primit problemele date
la concursurile din anii precedenţi.
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•

Concurs de matematică pe internet – participă elevi din clasele V.B, VII.A – profesor
pregătitor: Fazakas Mária
• Botos Gyöngyvér a realizat la nivelul şcolii un proiect educaţional online cu tema ” Copii
iubesc Planeta Pământ” în perioada 04.22.2020-27.05.2020.
• Botos Gyöngyvér a organizat act
ivităţi ext
racurriculare şi prin realizareaunui part
eneriatcu
S.C. TEGA S.A prin part
iciparealacampania”COLECTAREA DEŞEURILOR SELECTIVE
DE HÂRTIE ŞI CARTON”, cuclasaaV-aB din liceul de Art
e ”Plugor Sandor”.
• În cadrul activităţii de voluntariat de strângere a materialelor reciclabile, la Săptămâna
educaţiei globale, Botos Gyöngyvér a prezentat elevilor un material PPT din care aceştia să
înveţe respectarea regurilor despre protejarea mediului înconjurător, a realizat un proiect cu
clasele V-VIII, la nivel gimnazial cu tema ”Efectele scimbărilor climatice”.
7. Aspecte pozitive
• Cadrele didactice din cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe stăpânesc bine disciplina
predată şi au cunoştinţe actualizate.
• Predarea noţiunilor se realizează cu rigurozitate ştiinţifică.
• Respectăm momentele lecţiei şi gestionăm relativ bine bugetul de timp.
• Încurajăm elevii să participe activ pe tot parcursul orei.
• Îmbinăm activităţile bazate pe efort individual, cu activităţi ce solicită efort colectiv de
echipă
• Rezolvăm exerciţii şi probleme cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de bază.
• Cadrele didactice utilizează metode moderne în procesul de predare – învăţare în vederea
sporirii randamentului învăţării.
• Evaluarea se realizează formativ şi sumativ, prin metode tradiţionale şi alternative.
• Toţi profesorii s-au implicat în predarea online
8. Aspecte negative
• Există elevi care nu ating un nivel minim de performanţă.
• Există elevi care nu au deprinderea de a folosi eficient noile cunoştinţe, care au o înţelegere
superficială a lucrurilor pe care le învaţă, nefiind capabili să le integreze într-un corpus
coerent de cunoştinţe.
• Majoritatea elevilor întâmpină dificultăţi în înţelegerea problemelor cu text, realizarea
modelului matematic, respectiv rezolvarea şi interpretarea rezultatelor obţinute.
• Elevii din clasele a VIII-a nu participă regulat şi în întregime la pregătirile pentru E.N.
• Din fiecare clasă au fost elevi care nu au participat deloc sau doar parţial la orele online, nu
s-au preocupat de trimiterea temelor.
9. Propuneri în vederea îmbunătăţirii aspectelor menţionate în pct.8.
• Folosirea metodelor moderne în predare/învăţare
• Încurajarea elevilor să fie mai activi în timpul orelor
• Stabilirea unor relaţii bune între profesori şi elevi, profesori şi părinţi
• Imlpicare părinţilor în procesul de educare/învăţare.
• Se impune pentru viitor un număr mai mare de exerciţii pentru ca toţi elevii să-şi
însuşească noţiunile de bază, necesitatea studiului individual.
Responsabil arie curriculară Matematică şi Ştiinţe:
Fazakas Mária

113

Membri catedrei: Polgár Erzsébet grad. did. I
Nyeste Miklós grad. did. I
Varga Ibolya
grad, did. II
Pe parcursul anului.am desfășurat următoatele activități instructiv-eduvativ:
La începutul anului școlar am făcut testare inițială în fiecare clasă.
După ce am evaluat testele, am ajuns la concluzia că elevii au deficiențe la ortografie. Din
acest motiv am pus mai mult accent pe exerciții de ortografie și la stimularea citirii.
Am pregătit elevii ptr. examene de simulare cl.a 8-a și cl.a 12-lea., examen organizat de
școala noastră, Liceul de Arte Plugor Sandor.
Am organizat manifestări lagate de sărbători tradiționale.
Am organizat concursuri literare.
Am participat la concurs de ortografie.
Am organizat excursii literare.
Am organizat concurs de recitare.
Am stabilit următoarele activități:
Organizarea activitățilpr aplicănd metode noi atît în predarea informațiilor cât și fixarea și
dezvoltarea acestora.
Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp realizarea
acestora prin mijloacele specifice alternativei și prin metode tradiționale.
Adaptarea proiecte didactice situațiilor concrete nivelului de cunoștințe.
Selectarea și aplicarea technicii de predare -învățare , de evaluare adecvate obiectelor
curriculare.
Realizarea planificării calendaristice,anuale și semestriale în conformitate cu programa
școlară precum și a Curriculum Națională.
Utilizarea metodelor active bazate pe activitatea independentă a elevului, activitatea
individuală sau în grup în activitățiile de învățare a fost demonstrată și probată zilnic prin
rezultatele pbținute de elevi.
Adaptatea limbajului la nivelul achizițiilor anterioare ale micilor elevi a fost de asemenea o
prioritate pe parcursul tuturor demersurilor educaționale abordate.
Utilizarea manualelor , a auxiliarelor curriculare autorizate și a bazei logistice existente în
unitatea de învățământ poate fi probată și prin existența unor acorduri de partereniat făcută cu
părinții dar și prin verificarea elevilor care au beneficiat în lecții de cele mai atractive mijloace
de învățare.
Furnizarea feet-back și informarea sistematică a elevilor și a părinților în privința progresului
școlar realizat s-a făcut în permanență prin întâlniri de lucru săptămânale, prin discuții
individuale, iar acolo unde au existat diverse probleme s-a trecut la consiliere elevilor și a
părinților.
Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului și drepturile omului a fost
în atenția profesorilor.
Acordarea unui respect egal tuturor educabililor indiferent de mediul de proveniențî.
Am organizat in luna septembrie un concurs de ortografie ptr. clasele 5-8 și ptr. clasele 9-12.
Am organizat o excursie literară in județ.
În luna octombrie am organizat un spectacol legat de 6 oct.ptr.comemorarea eroilor din anul
1848
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Am organizat comemorarea revoluției din 1956.
.În noiemrie am organizat concurs de recitare.
Am participat la concursul național balade populare și basme populareKriza János.
Elevii profesorului Nyeste Moklós care au participat la acest concurs: Mátis Adrienn cl.VI.B
, Fazakas Hunor, Elek Ágota, Gászpor Adrien, Pallo-Kolesa Karola din clasa XII:B. Mátis
Adrienn a obținut premiul I. La faza națională a concursului/.
Elevii profesoarei Polgár Erzsébet: Lucaci Réka cl.VII.B, Balázs Barbara , Pácsi Árpád
cl.XI .A.
Pácsi Árpád a obținut mențiune.
În decembrie am organizat un spectacol legat de tradițiile crăciunului
In luna ianuarie am organizat serbarea zapezii.
In februarie am participat la o excursie literara in judet.
Incepand de luna martie am predat prin online, messenger si facebook.8O% dintre elevi au
participat la aceste ore.
Sef catedra, Polgár Erzsébet

Sf.Gheorghe.22.O6.2O2O

.

Scopul predării istoriei, geografiei şi ştiinţelor socio-umane în secolul XXI are în
vedere cunoaşterea dezvoltării economice ,sociale, politice, culturale a omenirii ,în care se
îmbină componenta locală, naţională , europeană, universală, trecerea accentului de la
informativ la formativ, oabordare inter- şi multidisciplinară sub aspectul multiculturalităţii şi
multiperspectivităţii, dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a capacităţii lor de analiză şi
interpretare a evenimentelor, proceselor din natură şi societate.
Având în vedere aceste coordonate ,activitatea Catedrei de istorie şi socio-umane din
cadrul Liceului de Arte Plugor Sándor îşi propune drept scop realizarea unor activităţi de
calitate în predarea şi însuşirea cunoştinţelor.

Obiective
•

Educarea sentimentului patriotic şi cunoaşterea mai profundă a istoriei românilor, Compararea
relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect, Identificarea caracteristicilor globale ale
unui document in funcţie de localizarea spatio-temporala , de tipul de mesaj, de limbajul
folosit.

•

Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie. Cunoaşterea şi asumarea
valorilor cetăţeniei democratice. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o
temă de istorie. Formulare în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
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•

Formarea continuă a profesorilor catedrei prin activităţi metodice centrate asupra metodelor de
predare active, de stimulare a elevilor pentru studierea istoriei şi ştiinţelor socio-umane.
Schimb de experienţă. Diseminarea informaţiilor obţinute la diferite cursuri de formare.

•

Selectarea elevilor cu rezultate foarte bine la disciplinele istorie, ştiinţe socio-umane,
geografie şi religie în vederea participării la olimpiadele judeţene. Pregătirea acestora;
evaluarea rezultatelor.

•

Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice. Descoperirea în sursele de
informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice. Folosirea
mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment
sau a unui proces istoric. Dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la civilizaţia europeană

Activităţi an școlar 2019-2020
Pe tot parcursul anului școlar:
•

Utilizarea mijloacelor TIC în cursul orelor. Responsabili: toţi membri catedrei (Nagy
Éva, Szabó Szabolcs, Király Tímea, Tăraș Silviu, Deák Mária, Kellán Beáta, Bocz
Rita, Ráduly-Faragó Szidónia, Onea Dumitru, Papp Lehel, Mihócsa Márta)

•

Realizarea materialelor didactice necesare desfăşuării orelor, teste iniţiale, fişe de
lucru, dezbateri. Responsabili: toţi membri catedrei

•

Folosirea metodelor moderne de predare şi învăţare, încurajarea creativităţii elevilor
prin dezbateri individuale şi de grup. Responsabili: toţi membri

•

Participarea la ședinte metodice, de comisiei și la cele ale Consiliului Profesoral – toți
membrii

•

Colaborarea cu colegii, părinţii şi diriginţii pentru un dialog mai bun cu elevii.
Responsabili: toţi membri

•

Instrumentele de evaluare au fost făcute respectând principiul notării ritmice- toți
membrii catedrei

•

Atitudine, ținută, comportament, limbaj adecvat potrivit statutului cadrului didactic –
toți membrii catedrei

•

Pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a XII-a la examenul de bacalaureat.
Responsabili: Nagy Éva, Deák Mária, Taras Silviu, Szabó Szabolcs, Kellán Beáta

•

Activități remediale în cadrul proiectului ROSE pentru îmbunătățirea calității procesului la
învățătură pentru elevii din clasele terminale- Deák, Nagy

Septembrie 2019:
•

Realizarea planificării calendaristice şi pe unităţi de învăţare. Responsabili: toţi
membri catedrei
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Octombrie 2019:
•

Vizionarea de filme cu tematica revoluția de la 1956 cu elevi din clasele gimnaziale și liceale
în luna octombrie – Deák, Nagy

•

Comemorare Holocaust –Nagy

•

Pregătirea și participarea cu elevii din clasa a XII-a la concursul Mihai Viteazul si visul uniriiNagy- Mențiune

•

Drumeții - Deák

•

Excursie Tematică în cadrul proiectului ROSE - clasele a XII-a – Deák

Decembrie 2019 :
•

Activități de Crăciun – Ráduly-Faragó, Bocz

•

Comemorare Marea Unire cu clasele gimnaziale- Nagy

•

Participare la Târgul de Crăciun – Nagy

Martie –iunie 2020
•

Utilizarea mijloacelor TIC și a resurselor educaționale în cadrul orelor online: Platforma
Google Classroom, Messenger, Zoom, Google Meet, Youtube, etc.-toți membrii catedrei

•

Folosirea la orele de curs online pentru prezentarea imaginilor, poveştilor, a predării noilor
cunoştinţe,

Ppt

,Pps,

Jigsawplanet.com,

kateketa.hu,

view.genially,

flippity.net,

youtube.com devenind mai atractive pentru elevi şi învăţarea se face mult mai uşor.
•

Utilizarea resurselor educationale au fost sustinute pe platforme educationale cum ar fii
Google Classroom ,Zoom, Meet.

•

Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat online, după 10 martie, prin utilizarea
aplicațiilor Google Classroom, Meet, Zoom, Messenger. – la geografie și istorie. –Deák,
Nagy, Szabó, Tăraș

•

Ore de pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale în cadrul proiectului ROSE
online prin prin utilizarea platformei Google Classroom, Meet, Zoom – Deák, Nagy

•

Pregătirea elevilor la Bacalaureat în perioada 2-12 iunie, folosirea mijloacelor TIC – Deák,
Nagy, Szabó, Tăraș, Kellán

Responsabil Comisie metodică: Nagy Éva
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NR.
CRT
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

DENUMIREA
ACTIVITĂŢII
Amenajarea salii de sport
Impartirea orelor si
intocmirea orarului
catedrei
Deschiderea anului sportiv
scolar
Participare la cupa
„Prevenirea criminalitatii”
la fotbal baieti, liceu
Organizarea ‚Pentatlonului
Olimpic Scolar pentru
Mileniul III’ cu ocazia
zileleor sportive a orasului
Participare la „Stafeta
Culorilor Olimpice”
Participare la Cupa
„Pedagogilor” la fotbal
baieti
Concurs de atletism –
clasele III-IV

LOC DE
DESFĂŞURARE
Sala de sport
Activitate
demonstrativa de
floorball la Lic. Teor.
„Mikes Kelemen”
Lic.Tehn. „Berde
Aron”

DATA
2-5.09.2019
09.09.2019

DURA
TA
2-2 ore
-

REZULTATUL
OBTINUT
-

21.10.2019

2 ore

-

21-24.10.2019

1 ora

Terenul de sport

20.09.2019

3 ore

Au participat 24
de elevi

Parcul Elisabeta

20.09.2019

2 ore

Terenul OSK

23.09.2019

Au participat doua
echipe din liceu,
rezultat: Loc II
Loc II

5 ore
Stadionul municipal

06.11.2019

2 ore

Tetratlon fete-băieţi

Stadionul municipal

02.11.2019

4 ore

10. Campionatul de fotbal
interclase la cls.
Gimnaziale
11. Campionatul de fotbal
interclase la cls liceale
12. Meci amical cu cls a VI.A
de la Sc. Gimn. “Ady
Endre”
13. Participare la Cupa “Mos
Nicolae”-la fotbal fete,
liceu
14. Interasistente la ore

Terenul de sport al
liceului

05.11.2019

5 ore

Terenul de sport al
liceului
Terenul de sport

23.10.2019

4 ore

27.10.2019

2 ore

Au participat 4
clase
2-3

Lic. Tehn. „Berde
Aron”

05.12.2019

2 ore

Loc II

Sala de sport

11.12.2019
10.12.2019

1/1ore

15. Deplasare la pationoarul
municipiului
16. Deplasare la patinoarul
municipiului
17. Participare la Jocuri si

Patinoar

23.01.2020

2 ore

Patinoar

24.01.2020

2 ore

Prof. Recsenyedi
Hunor
Prof. Peter Jozsef
Clasele IV.B si
VI.A
Clasa VIII.A

Sala de sport Liceul

29.01.2020

2 ore

Clasa a III.A

9.

LocIV- Nemeth
Iringo-IV.B. -50
m
Vitalyos OrsolyaVI.B-Loc I-800m,
loc I-50 m, loc I –
saritura in lungime
si Loc I individual
Au participat 6
clase
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
NR.
CRT
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

stefete in parteneria cu
Teoretic ”Mikes
Liceul Teoretic ”Mikes
Kelemen”
Kelemen”
Participare la Camp. Jud.
Lic. Tehn. ”Berde
12.02.2020
6 ore
Loc. II din grupa
de fotbal fete-liceu
Aron”
Participare la Camp. Jud.
Lic.Tehn.”Berde Aron” 05.02.2020
6 ore
Loc II din grupa
de fotbal baieti-liceu
Participare la Cupa ”Berde Lic. Tehn. ”Berde
06-07.03.2020 3/3 ore
Loc VII
Aron”
Aron”
Organizarea diferitelor
Sala festiva a liceului
09.03.2020
1 ora
Clasele a IX.a
activitati in cadrul ”Anul
Elevilor”
Organizarea diferitelor
28.01.2020
2 ore
Clasele de liceu
activitati in cadrul ”Anul
Terenul de sport
Elevilor”
Organizarea activitatii de
16.03.2020La toate clasele
predare online la toate
12.062020
din liceu
clasele din liceu
DENUMIREA
LOC DE
DATA
DURATA REZULTATUL
ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURARE
OBTINUT
Amenajarea salii Sala de sport
2-5.09.2019
2-2 ore
de sport
Impartirea orelor 09.09.2019
si intocmirea
orarului catedrei
Deschiderea
Activitate demonstrativa de 21.10.2019
2 ore
anului sportiv
floorball la Lic. Teor.
scolar
„Mikes Kelemen”
Participare la
Lic.Tehn. „Berde Aron”
211 ora
cupa „Prevenirea
24.10.2019
criminalitatii” la
fotbal baieti,
liceu
Organizarea
Terenul de sport
20.09.2019
3 ore
Au participat 24 de
‚Pentatlonului
elevi
Olimpic Scolar
pentru Mileniul
III’ cu ocazia
zileleor sportive a
orasului
Participare la
Parcul Elisabeta
20.09.2019
2 ore
Au participat doua
„Stafeta Culorilor
echipe din liceu,
Olimpice”
rezultat: Loc II
Participare la
Terenul OSK
23.09.2019
Loc II
Cupa
5 ore
„Pedagogilor” la
fotbal baieti
Concurs de
Stadionul municipal
06.11.2019
2 ore
LocIV- Nemeth
atletism –clasele
Iringo-IV.B. -50 m
III-IV
Tetratlon feteStadionul municipal
02.11.2019
4 ore
Vitalyos Orsolyabăieţi
VI.B-Loc I-800m, loc
I-50 m, loc I –saritura
in lungime si Loc I
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33. Campionatul de
fotbal interclase
la cls. Gimnaziale
34. Campionatul de
fotbal interclase
la cls liceale
35. Meci amical cu
cls a VI.A de la
Sc. Gimn. “Ady
Endre”
36. Participare la
Cupa “Mos
Nicolae”-la fotbal
fete, liceu
37. Interasistente la
ore

Terenul de sport al liceului

05.11.2019

5 ore

individual
Au participat 6 clase

Terenul de sport al liceului

23.10.2019

4 ore

Au participat 4 clase

Terenul de sport

27.10.2019

2 ore

2-3

Lic. Tehn. „Berde Aron”

05.12.2019

2 ore

Loc II

Sala de sport

11.12.2019
10.12.2019

1/1ore

Prof. Recsenyedi
Hunor
Prof. Peter Jozsef

REZULTATELE ELEVIILOR DE LA LICEUL DE ARTE „PLUGOR SANDOR”
ANUL SCOLAR 2019-2020
Nr.crt
Ramura sportiva
Rezultatul obtinut
Observatii
1. Crosul „Stafeta Culorilor
Loc II
Echipa
Olimpice”
2. Atletism-Cls III-IV
Et. judeteanaLoc IV - 50
Nemeth Iringo-IV.B
3. Tetratlon
Loc I-800m
Vitályos Orsolya-VI.B
4. Tetratlon
Individual-Loc I
Vitályos Orsolya-VI.B
5. Tetratlon
Loc I-50 m
Vitályos Orsolya-VI.B
6. Tetratlon
Loc I-saritura in
Vitályos Orsolya-VI.B
lungime cu elan
7. Fotbal baieti-gimnaziu
Loc. II
Et. pe localitate
8.

Fotbal baieti-liceu

Loc II

Et. pe localitate

9.

Fotbal fete liceu

Mentiune

Et. judeteana

21.06.2020

Întocmit,
Prof. Szakács Réka-resp. catedrei de educație fizică ți sport
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1. Componența catedrei de limbi moderne:
Limba engleză:
Hollanda Noémi:
- Grad didactic I
- Predă la clasele: 2B, 5B, 6B, 7A, 8A, 8B, 8C, 9A, 9C, 10C, 1A, 12B
- Este diriginte la clasa 7A
- Responsabil catedra de limbi moderne
- Curs de perfecționare: “Resurse umane în managementul educațional”. Formator : Iuliana
Nemes, octombrie 2018
- Curs Erasmus+ Special Needs Children, septembrie 2018
- Curs de perfecționare: Managementul clasei de elevi, formator Rotundu-Cojocaru Mirela,
noiembrie 2019
- Curs de perfecționare: Elevi cu nevoi speciale, formator Rotundu-Cojocaru Mirela,
ianuarie-februarie, 2020
Karda Bodali Annamária:
- Grad didactic: Definitivat
- Predă la clasele: 0A, 0B, 1A, 2A, 3B, 5A, 7B, 9B, 12A
Perjessy Imola:
- Grad didactic II
- Predă la clasele 1B, 6A, 10A, 10B, 11B
- A terminat anul II de completare la Masteratul de traducere și interpretare,
Universitatea Sapientia.
- a început să predea limba engleză pentru elevi din clasele VI-VIII la Centrul de
Excelență Județeană Covasna (3 ore pe săptămână).
- Curs de perfecționare: Școala părinților
- și-a susținut lucrarea de gradul I, mai 2020
Limba franceză-italiană:
Iliescu Edinda:
- Grad didactic I
- Predă limba franceză-limba italiană
- Predă la clasele: 9B, 9C, 10A, 10C, 11A, 11B, 12B, 12C
- Este diriginte la clasa 9B
- Membră in echipa de implementare al proiectului Rose
- Membru al CEAC în școală
- Membră în echipa de implementare al proiectului Erasmus +, Inovatie si incliziune+
- Membru al Comisiei de revizuire a programelor școlare pentru limba franceză,
clasele VI-VIII, la nivelul județului Covasna
- Curs de perfecționare: “Tehnologia Informației și Comunicării în Educație”, octombrie 2018
- Curs Erasmus+ Special Needs Children, septembrie 2018
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-

Formare profesională: "Virtuális Tanterem": IKT-s alkalmazások az oktatás
szolgálatában, organizat de CCD Covasna
Varga Ibolya:
- Grad didactic II
- Predă limba franceză
- Predă la clasele: 8A, 8B, 8C, 9A, 10B, 12A
- Este diriginte la clasa 10B
- S-a înscris la examenul pentru obținerea gradului didactic I.
- Curs de perfecționare: “Resurse umane în managementul educațional”. Formator : Iuliana
Nemes, octombrie 2018
- Curs de perfecționare: Managementul clasei de elevi, formator Rotundu-Cojocaru Mirela,
noiembrie 2019
2. Activități desfășurate :
În anul şcolar 2019-2020, membrii catedrei au avut ca principal scop realizarea unei
activităţi didactice de calitate. Astfel s-au îndeplinit următoarele obiective prevăzute în planul
de activităţi al celor două catedre:
- au fost concepute şi au fost aplicate, la începutul anului şcolar, teste iniţiale în principal
pentru clasele a V-a și a IX-a (s-a stabilit testul iniţial în cadrul sedinţelor de catedră şi s-a
aplicat în mod unitar la toate clasele a IX-a);
- toţi membrii au studiat documentele din curriculă şi au făcut modificările necesare conform
programelor şcolare aprobate pentru anul 2019-2020;
- toţi membrii şi-au realizat planificarea materiei şi au parcurs această materie conform
planificării;
- toţi membrii şi-au elaborat portofoliile personale, pe care le-au îmbogăţit pe parcursul
semestrului cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare
sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point);
- elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de către profesori în elaborarea şi folosirea portofoliilor;
- de remarcat este faptul că toţi profesorii au respectat principiul notării ritmice şi au evaluat
elevii corespunzător;
- membrii celor două catedre au colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au
îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, dialoguri deschise, discuţii ocazionale, exemple
de bună practică realizate în cadrul şedintelor de catedră;
- s-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări
Power Point, materiale transmise de inspectorul de specialitate);
- profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activităţile de specialitate (consfătuiri
didactice, şedinţe de catedră, cercuri pedagogice), dar şi în activităţi şcolare şi extraşcolare de
la nivelul şcolii (Ziua Europeană a Limbilor Străine - 26.09.2019, Happy Haloween –
30.10.2019, activitatea „Thanksgiving day – short stories, colouring pages and personal
drawings, Christmas Carols – 11. 12. 2019, clasa a 7-a A cu ajutorul domnului profesor
Sebestyén Lajos;
- am pregătit elevi din clasele liceale la concursul național Quest; unde am avut locul I la faza
județeană (clasa a X-a Coman Andrei), locul III (clasa a X-a Pișta Ioland) și o mențiune (clasa
a IX-a Lakatos Izsák)
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- am corectat lucrări la Olimpiada de limba engleză, faza zonală și județeană
- am pregătit elevi și am corectat lucrări la Concursul de creativitate Speak Out, faza
județeană
- Doamna profesoară Varga Ibolya este înscrisă la examenul pentru gradul didactic I, s-a
efectuat inspecția curentă.
- Am reproiectat conținuturile adaptate predării online după data de 11 martie, datorită
pandemiei COVID-19
- Am efectuat activități de predare online prin platforma Google Classroom pusă la dispoziție
de instituție
- Am realizat activități de predare-evaluare prin materiale postate, fișe de lucru, chestionare
online
- Am realizat activitatea de predare în perioada 11.03.2020-12.06.2020 prin Google Meet.
- Am respectat indicațiile legale în vigoare pentru perioada 11.03.2020-12.06.2020 referitor
la evaluarea activității și incheierea situației școlare semestriale și anuale.
Responsabil catedra de limbi moderne,
Hollanda Noémi

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor
in vigoare
 Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea
activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării
abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:
- Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare:
 Excursii educaționale
 Balul Bobocilor
 Gala Maturandum
 Spectacol de Crăciun – Concerte
 Educația Glogală
 Târgul de Crăciun
 Platforma Google Classroom – învățare online (11. 03. 2020. – 12. 06. 2020.)
 Stare de urgență – sprijin moral
 Cum ne pregătim de acasă pentru Evaluarea Națională, Bacalaureat
 Ultimul clopoțel
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Activitatea desfăşurată
Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte,
conform Ordinului MECI
Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal si teoretic, de către toţi
diriginţii;
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare specifice
învăţământul preuniversitar.
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului
şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la
dirigenţie
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea
desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi
orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce
trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi ora de
dirigenţie
Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare,
activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la
consiliere şi orientare
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi semestriale
la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile
cerinţe ale consilierii şi orientării
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de
diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea diriginţilor
au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi mai
puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi
desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale proceselor
verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient
şcoală-familie
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului
comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
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Activităţi de promovare a activităților de predare-învățare online datorită situației cauzate de
pandemie COVID-19
Puncte forte:
- Începând de 11. martie 2020 diriginții au ajutat pe elevi în utilizarea resurselor educaționale
deschise, aplicații online.
- am fost nevoiți să parcurgem schimbări majore la nivelul activităților de dirigenție.
- Diriginții au planificat săptămânal ore de dirigenție online prin Google Meet în perioada 11.03.202012.06.2020
- Diriginții au monitorizat activitatea elevilor claselor pe platforma Google Classroom.
- Diriginții au susținut moral pe elevi încurajându-i să continue învățarea online. Au avut discuții cu fiecare
elev și părinte în parte , au avut o colaborare foarte bună din partea lor.
Puncte slabe:
- Nu toți elevii au avut șanse egale la învățare datorită faptului că nu au acces la internet sau la
calculator/laptop
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al
relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- majoritatea diriginţilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă
- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând astfel,
importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de
tip elev-elev sau elev - profesor
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea
acestora în rândul profesorilor de la clasă.
Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, aceştia au
beneficiat de consiliere psihopedagogică
- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia Sf Gheorghe în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau
de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi
consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a
elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, în
monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şi pedagogul căminului pentru prevenirea şi combaterea abaterilor
disciplinare din cadrul căminului
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la clasele din
învăţământul obligatoriu
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune.
Comisia diriginților:
Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020 cu un efectiv de
20 cadre didactice.
Nr. crt.

Clasa

Diriginte
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5a
5b
6a
6b
7a
7b
8a
8b
8c
9a
9b
9c
10a
10b
10c
11a
11b
12a
12b
12c

Cucu Csilla
Botos Gyöngyvér
Nagy Éva
Szakács Réka-Judit
Hollanda Noémi
Péter József
Fazakas Mária
Para Noémi
Șuiu Éva
Nyeste Miklós
Iliescu Edinda
Mailat Sorana
Deák Mária
Varga Ibolya
Domokos Orsolya
Kerezsi Iringó
Duțu Corina
Lőfi Gellért Attila
Nagy Ágnes
Mihály Imola – Opra Mónika

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului
şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior.
Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată
şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de
dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De
asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal
întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de
sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.
Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului
şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de
psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie
cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile
regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în
dificultate (“Bani de liceu”,proiect Nyilas Misi,etc).
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale
şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a
şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a
variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.
23. 06. 2020.

Responsabil:
Hollanda Noémi
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1. Activități de consiliere individuală

Nr
crt

1

2

Activităţi desfăşurate
conform Registrului
de activităţi de la
cabinetul de asistenţă
psihopedagogică

Beneficiari
ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

PROFESORI
(în cabinet)

Nr. elevilor
consiliaţi
individual

Nr. părinţi
consiliaţi
individual

Nr. profesori
consiliaţi
individual

a) TESTARE
PSIHOPEDAGOGI
CA
b) ORIENTARE
PRIVIND
CARIERA
2
c) ALTE
PROBLEME și
anume:
- eşecşcolar =
- absenteism/
abandon şcolar =
- dificultăţi de
relaţionare =
1
1
- acte de violenţă în
şcoală =
- dezvoltare
emoţională =
3
2
- tulburare de
comportament =
1
- consum de substanțe
cu risc =
-violenţă
intrafamilială =
- trafic de fiinţe =
- tentativa de suicid =
- altele = dificultăți de
învățare
Implicare în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector,
CJRAE/CMBRAE, alte instituţii:
a) ca organizator
b) ca participant
-

-

-

-
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2. Activităţi de consiliere de grup
Nr.
crt.

Nr.
crt.

Număr
total
activități

Tematica activităților de consiliere de grup cu
ELEVII

Număr total
beneficiari

Orientarea școlară și profesională Proiectul ROSE

5

12

Săptămâna Artă sau violență Tu alegi

6

82

Proiect educațional județean SPUNE CUM TE SIMȚI
ARATĂ/NE CINE EȘTI / Proiect derulat ONLINE

8

72

Număr
total
activități

Număr total
beneficiari

1

4

Tematica activităților de consiliere de grup CU
PĂRINȚII

Număr
total
activități

Număr total
beneficiari

Proiectul Eu si copilul meu

4

10

Tematica activităților de consiliere de grup cu
CADRE DIDACTICE

Observaţii/
rezultate

https://www.
cjraecovasna.
ro/spunecum-te-simtiarata-ne-cineesti/
Observaţii/
rezultate

Organizarea ultimul clopoțel online
Nr.
crt.

Prof. Consilier Para Noemi

Observaţii/
rezultate

DATA 18.06.2020
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In semestrul I al anului scolar 2019-2020 in cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati:
•

La ineputul anului scolar s-a efectuat procedura de echivalare a ceditelor profesioanale
transferabile pentru 10 cadre didactice.

•

S-a participat la actiuni si activitati de informare si instruire la CCD

•

S-a realizat analiza situatiei creditelor profesionale transferabile pentru fiecare cadru didactic.

•

S-a efectuat mobilizarea cadrelor didactice pentru ridicarea competentei profesionale la
standardele impuse de procesul de reformă în domeniul.
S-a efectuat afișarea informațiilor la Panoul Formare Continuă
S-a prezentat oferta CCD
In urma analizei nevoi de formare s-a organizat in scoala urmatoarele cursuri:

•
•
•

•

Managementul clasei de elevi-Asociatia Profedu Bucuresti-numar participanti 12

•

Interventie si metode de lucru pentru eleviii cu dificultati de invatare- Asociatia
Profedu Bucuresti-(Cursul a fost finantat de liceu)-numar de participanti 10

Deasemenea 6 cadre didactice din liceu au participat la cursul ’’CRED” organizat de ISJ Covasna si 2
cadre didactice la cursul „Metode centrate pe elev”- Asociatia Profedu Bucuresti
În semestrul II al anului școlar s-a realizat următoarele activitți:
•

Înștiințarea cadrelor didactice despre oferta cursurile online organizate de CCD Covasna.

•

S-a participat la următoare cursuri:
-

Clasa virtuală. Instrumente TIC în activitatea didactică-14 cadre didactice

-

Utilizarea tablei interactive și a platformei educaționale moza în activitatea
didactică-3 cadre didactice

-

Profesor în clasa digitală -12 cadre didactice

Cursurile online amintite mai sus au fost finanțate de Liceul de Arte ”Plugor Sándor” și CCD Covasna

Sf. Gheorghe,
06.06.2020

Intocmit, responsabil RDPC
Prof. Szakács Réka
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În cursul anului s-au înscris la bibliotecă 68 elevi şi 7 de profesori. În bibliotecă vin destul de
des elevii pentru pregătire la diferite concursuri şi lucrări diferite, elevii care nu au ales ora de
religie sau au fereastră.
- În semestrul al II-lea au venit elevii din clasa a VI.B, ( fiecare doilea sâptâmânâ, au avut
fereastră) cu ei am ocupat: am comandat cârți, am jucat diferite jocuri educative )
-18 februarie a fost organizat de Biblioteca Judeţeană "Kájoni János" din Miercurea Ciuc al
XII.-lea Maraton internaţional de lectură. Anul acesta a fost citite lucrările lui Attila József
(1905-1937), deoarece anul acesta se împlinesc 115 de la naşterea sa. Această lectură
transfrontalieră de anul trecut a avut peste 33.000 de participanţi din 12 ţări, 292 de locaţii !
Din anul asta am participat cu elevii din clasele VI B , în ora re religie, unde am ales poezii
religioase, elevii și profesorii de religie au citit poezii. La câteva clase ( I. B., III. B, IV. B )
am intrat și am vorbit scurt despre poietul Attila József, am citit pezii , de ex.: Kedves Jócó,
Altató etc.
- Cu ocazia 8 Martie Ziua femeilor am expuși mai multe cărți, scrise de scriitoare maghiare și
din literatura universală
- Cu învățătoarea Dumbravă Manuela am făcut un proiect educațional pe tot anul școlar :
Călătorie în lumea cărților. Tema ultimei întâlnire a fost : Omul de zâpadă. Elevi ( clasa I.
A.) au citit un basm scurt, apoi am arătat cum să facem un om de zăpadă din din rolou de
hârtie igienică. Din păcate celălate întâlniri planificate nu am putut continua din cauza
suspendării cursurilor.
Din cauza suspendării cursurilor multe activități planificate nu a fost realizate, de
exemplu: 15 martie, întâlnirea cu scritoarea Gergely Edó, A Magyar Költészet Napja, etc.
- În pauză au venit elevii , să încearcă diferite jocuri educative (de exemplu: IQ games,
Dobble, Bingo, moară ...)
- Fiecare săptămână merg la archivă, unde trebuie să caut cataloge vechi sau alte documente
pentru secretariat sau contabilitate
- La bibliotecă au ținut săptămânal diferite ore: religie unitariană, în cadrul programului Rose
ore de lb. română, istorie etc.
- Am opcupat cu manualele școlare: comandarea manualelor ( 8 etape ), recuperarea
manualelor a fost organizată după un program stabilit de către direcţiune.
La sfărşitul anului şcolar de obicei am premiat elevii, care au frecventat zilnic biblioteca şi au
citit cel mai mult. Acum o să fac în septembrie.
Am continuat catalogarea cărţilor noi, care am primit ca donație de la profesori sau elevii
(introducerea datelor în calculatorul bibliotecii conform noului soft al datelor pe care îl
deţinem).
Propun următoarele:
Propun că cadrele didactice, diriginţii claselor să colaboreze mai mult la acţiunile care
au loc în bibliotecă, cu scopul atragerii eleviilor spre bibliotecă şi stimularea lecturii.
Profesorii şi diriginţii claselor să sprijine bibliotecarul la recuperearea cărţilor la
sfârşitul anului, să anunţe ori de câte ori un elevi din clasă intenţionează să transfere la altă
şcoală sau este exmatriculat - să anunţe bibliotecarul pentru fişa de lichidare .
- completarea colecţiilor
de exemplu elevii caut diferite cărți pentru lectură școlare, care lipsesc sau avem numai o
singură exemplar în biblioteca noastră:
• Fodor Sándor: Fülöpke beszámolója ( 35 ron )
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• Fodor Sándor : Csipike (50 ron )
• Marton Lili: A taligás király ( 15 ron )
• DEX Dicționar explicativ al limbii române (233 ron) etc.

Bibliotecar:

Data:

Kiss Károly

11.06.2020

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de
comisii metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat,
referindu-se la perioada 01.09.2019- 20.12.2019.
Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a
Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor obiective:
1. CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale
şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, ale programelor şcolare, ale
metodelor şi procedurilor de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea
documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)
• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi
practicilor societăţii democratice.
2. MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere
organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
3. RESURSE UMANE
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale
de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;

4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi
parteneriate cu unitatea de învăţământ;
• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală:
• Organizarea de activităţi extraşcolare.
5. RESURSE MATERIALE
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare
6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE
• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii
publice.
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Analiza activității
1.SITUAŢIA LA ÎNVǍŢǍTURǍ
La sfârşitul semestrului I, rezultatele la învăţătură sunt bune, observându-se o îmbunătățire în
activitatea acestora, comparativ cu începutul anului școlar. Există însă și școlari care se descurcă greoi
și care încă au un comportament în dezvoltare.
FRECVENŢA ȘCOLARILOR
Clasa
CP
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Total absenţe
193
28
97
184
84
342
421
372
645
735
849
602
959

Absenţe motivate
192
20
86
176
74
305
376
346
559
477
649
405
741

2.BURSE ACORDATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020:
• 2 burse de performanță
• 6 burse de merit
• 9 burse de studiu
• 20 burse sociale
• 2 burse – bani de liceu
• 14 burse sub forma rechizitelor școlare
•
3.ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele Comisii:
Comisii metodice:
• Comisia pentru încadrare și salarizare
• Comisia de monitorizare a ritmicității notării
• Comisia pentru inventar/patrimoniu
• Comisia pentru perfecționarea metodico-științifică a cadrelor didactice
• Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței, a faptelor de corupție și
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
• Comisia de selecționare a arhivei
• Comisia pentru acordarea burselor pentru elevi
• Comisia de examinare
• Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de
organizare a formării continue
• Comisia pentru examene de diferență
• Comisia de înscriere din unitatea de învățământ
• Comisia de mobilitate a personalului didactic
• Comosia pentru elaborarea și promovarea ofertei educaționale a școlii
• Comisia pentru orar
• Comisisa pentru curriculum
• Comisia pentru probele de aptitudini
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisia pentru examinare
Comisia de revizuire a ROI
Comisia de securitate și sănătate în muncă
Comisia de organizare a serviciului pe școală
Comisia de evaluare și asigurare a calității
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial
Comisia pentru înscriere în vederea admiterii în clasa pregătitoare
Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar
Consiliul de etică
Comisia pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare
Consilier pentru proiecte și programe educative
Comisia pentru orientare școlară și profesională
Catedrele și comisiile metodice
Responsabil diriginți
Comisia pentru verificarea actelor depuse pentru programul social EURO 200
Comisia pentru patrimoniu
Comisia de casare pentru activele fixe corporale și necorporale și pentru materialele de
natura obiectelor de inventar
Comisia sportului școlar

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au
fost elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul comisiilor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în
conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste inițiale
la nivelul fiecărei clase, s-au întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele înregistrate la
acestea. Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în general în concordanţă cu programele
şcolare în vigoare.
4. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
Mai multe cadre didactice din unitatea de învățământ au urmat cursuri de
perfecționare, după cum urmează:
- Metode de predare centrate pe elevi – 2 cadre didactice;
- Managementul clasei de elevi – 12 cadre didactice;
- Intervenții ș metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare – 10 cadre
didactice
- Proiect CRED, Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – 7 cadre
didactice
5. COMISIA DE CALITATE
În acest an şcolar s-a constituit Comisia de calitate conform legislaţiei.
Activități desfășurate în cadrul comisiei:
S-a întocmit Raportul de Autoevaluare Internă pe anul şcolar 2018-2019 prin centralizarea datelor
culese de comisie;
- S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza acestora Planul de
îmbunăţăţire;
- S-a iniţializat RAEI pe platforma ARACIP, la termen;
- S-a finalizat RAEI pe platforma ARACIP, la termen;
- S-a încărcat pe platformă RAEI;
- S-a întocmit planul anual de acţiune al comisiei;
- S-a realizat o planifacare anuală;
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- S-au stabilit strategii în vederea monitorizării interne periodice;
- Completarea documentelor CEAC;
- Realizarea structurii documentelor;
- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter
permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial;
- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;
- Stabilirea responsabilităţilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC;
- Interasistenţe realizate de membrii comisiei CEAC
Pe parcursul perioadei s-au ţinut şedinte de lucru conform proceselor- verbale din dosarul
comisiei.
6. COMITETUL DE PǍRINŢI
În luna septembrie 2019 a avut loc ședința comitetului părinților pe școală în vederea
constituirii Comitetului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2019-2020 Consiliul s-a reunit
conform graficului întocmit. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte
de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv –
educativ.
7. RESURSE MATERIALE
În primul semestru al anului şcolar 2019/2020, baza materială a școlii a fost îmbunătățită. S-a
reușit achiziționarea de:
• Instrumente muzicale
• Diverse materiale didactice achiziționate pentru fiecare catedră de lucru
• Mobilier școlar utilizat în sălile de clasă
• 4 uși de intrare schimbate în clădirea B
• 7 table interactive montate în sălile de clasă unde își desfășoară activitatea ciclul primar
A fost instalat internet în mai multe săli de clasă din clădirea A
8. CONCLUZII
Sintetizând cele menţionate, putem aprecia următoarele:
Puncte tari
- Au fost realizate activităţi educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea
competențelor cheie ale elevilor;
- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv-educative şi administrativfinanciare;
- Dotarea cu mijloace de învățământ moderne, atractive pentru elevii școlii.
Puncte slabe
-Lipsa timpului necesar pentru întocmirea diverselor documente pe comisii;
Responsabil Comisie CEAC,
Prof. Salamon Márta
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RAPORT DE ACTIVITATE, 2019-2020
Subsemnata DAVID ERIKA în funcția de administrator financiar, în cadrul Liceului
de Arte Plugor Sandor Sfăntu Georghe, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2019-2020 şi
până în prezent diverse activităţi, încercând pe cât posibil să coordonez activitatea
administrativă și să mă achit de sarcinile ce mi-au revenit conform fişei postului dar şi de
sarcinile trasate de conducerea unităţii.
o Țin evidența sintetică și analitică a contabilității în cadrul liceului şi iau toate măsurile
ca evidenţa să fie la zi.
o Gestionez programul contabil Logic la zi, înregistrez bugetele aprobate
o Încarc formularele de raportare pentru bilanţ în sistemul Forexebug lunar căte 6
formularE în format PDF Inteligent,trimestrial 14 Anexe.Tot aici încarc bugetele
aprobate de către Primăria Sf.Gheorghe și Isj Covasna.
o Utilizez aplicația CAB( Control Angajamente Bugetare) pentru ordonanțările de
plată,și utilizez OPME pe platforma Punct Unic de Acces Finanțe.
o Întocmesc acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si
regulilor de alcătuire si completare in vigoare;
o Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei
bugetare,Buget local,Buget Stat,si Venit Propriu.
o Organizez circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă;
o Organizez si exercit viza de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile
legale;
o Întocmesc planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in
condiţiile stabilite de lege;
o Urmăresc aplicarea si respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi
drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
o Întocmesc dările de seama contabile si cele statistice, precum si contul de execuţie
bugetară;
o Verific statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă, concediul medical,
o Verific statele de plată a burselor,bani de liceu,abonamente și ajutor cuvenit copiilor
CES.;
o Verific legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume , în limitele de competenţă
stabilite de lege;
o Verific documentele privind încasarea plăţiilor de regie şi hrană al elevilor din internat
și elevilor care solicită prănz zilnic
o Fundamentez necesarul de credite având in vedere necesităţile unităţilor ;
o Îndeplinesc toate demersurile de contract şi de procese verbale de recepţie lucrare,la
achiziţii şi la reparaţii curente.
o Repartizez pe bază de referat de necesitate, materialele de întreţinere consumabile etc.;
o Întocmesc, lunar, balanţe de verificare pe solduri si rulaje, pe surse de finanţare;
o Clasez şi păstrez și arhivez,toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile,
fişele, balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar-contabilă ;
o Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate în Proiectul ROSE,organizez şi
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o
o
o
o
o
o
o
o

întocmesc rapoartele solicitate către monitor.
Întocmesc Rapoartările pe platforma web RMIS pentru Proiectul ROSE.
Efectuez demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte
acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local;
Îndeplinesc orice sarcina cu caracter financiar-contabil dată de directorul unităţii
şcolare sau stipulate, expres în acte normative;
Ţin evidenţa de organizare şi de actualizare a procedurilor operaţionale în
compartimentul de contabilitate.
Țin evidența sintetică și analitică a contabilității Asociaţiei Plugor Sandor în cadrul
liceului şi iau toate măsurile ca evidenţa să fie la zi.
Întocmesc lunar Cheltuielie de monitorizare şi Plăţi restante respectiv cheltuielile
necesare pentru salarii în programul web Finanţare.org.
Organizez circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă;
Organizez şi duc la îndeplinire circuitul documentelor contabile(facturi,tabele
nominale,LZA,receptii,etc) şi înregistrarea lor în contabilitate necesare, pentru
funcţionarea cantinei,din strada Şoimului.

Prezentarea raportului financiar pe anul școlar 2019-2020
Buget În anul școlar 2019-2020
În anul școlar 2019-2020 a fost aprobat buget de la Primăria Sfăntu Gheorghe
pentru cheltuieli de cost standard și complementar,și Buget de la ISJ Covasna pentru
salarii,abonamente elevi,bani de liceu,Vouchere de vacanţă,Program cu finanţare
rambursabile ROSE.,și fond pentru Concurs de recital Kriza Janos.
Venit proprie În anul școlar 2019-2020
Instituția a realizat Venit proprie în anul 2019 din chirii,cazări în valoare de 10 168
lei, care a fost cheltuit pentru reparații la instalaţiile de electricitate în clădirea A şi B.şi pentru
achiziţionare dulapuri în săli de clase.
Tot din aceste venituri au fost reconstituite credite, pentru diminuarea chletuielilor
gospodăresc.
Venitul proprie în anul 2019 a crescut cu 13% față de anii precedent.
Pentru asigurarea hranei zilnic,pentru 250 de elevi,a fost aschiziţionat alimente în
valoare de 112 304 lei,din contribuţia elevilor pentru cantină.
Proiecte În anul școlar 2019-2020
• Proiectele realizate ,în cadrul Asociației Plugor Sandor care a avut un rulaj anual 64
491 lei în anul 2019,inclusiv în cadrul proiectului Bethlem Gabor 500 000 Huf=7061
Ron cheltuit pe table intercative;în anul 2020 7878,46 lei,cheltuit pe transport
olimpiade și pentru montarea tablelor interactive în sălile de clase.
• Proiectul Rose a avut un rulaj anul 34719 lei,cheltuit pe salarii, excursii,tabere,și
materiale de instruire.
• Proiectul Erasmus a beneficiat în cursul anului 2019, 3 000 lei cheltuit pe salarii,şi
diverse materiale didactice.
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Plăți pe categorii de cheltuieli:
Nr.
crt.
Denumire indicator
1 TOTAL CHELTUIELI
2
3

Plati
Efectuate anul 2019
sept-2020 iunie
8433149
7317659
25777

15

Salariie personalului
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca pentru 14
cadre didactice
Vouchere de vacanță 108 angajaţi
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, Iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional,materiale
didactice
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

16

Reparatii curente

83927

17
18

Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

9479
961

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Reactivi şi medicamente
Ajutoare sociale pentru 7 elevi cu CES
Burse pentru 37 elevi
Bani de liceu 2 elevi
Abonamente elevi
Investiţii-Usi de intrare în clădirea B,Table
interactive,Modernizarea grupurilor sanitare ăn clădirea
B,Aparat foto
Alimente pentru cantină

225917

29

Reparatii si obiecte de inventar din Venit proprii

10168

30

Concurs de recital Kriza Janos

13657

31

Proiect Rose

34719

32

Sume aferente pers.cu handicap

96648

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14

156 600
104315
2525
5658
152355
15407
1505
427
11350
13864
60386

2266
10316
8715
1599
24373
43500
3646
16167
135863
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Data:
23.06.2020

Contabil șef,
David Erika

Subsemnata SIBIANU ÉVA cu funcția de contabil în cadrul Liceului de Arte “Plugor
Sandor” Sf.Georghe, prezint raportul privind activitățile desfășurate în 2019-2020 Sem II
Indeplinesc sarcini de administrator financiar la compartimentul de contabilitate.
• Țin evidența nominală a elevilor care iau prânzul şi iau toate măsurile ca evidenţa să
fie la zi si asigur hrana zilnica:
• Tin evidenta zilnica pt cei care consuma hrana de la Scoala Speciala;
• Intocmesc chitante si facturi pt cei care consuma hrana de la Scoala Speciala;
• Întocmesc registre de casa la fiecare sector bugetar;
• Depun banii incasati, la trezoreria statului:
• Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate lunar, primite de la bugetul de stat,
pentru “Bani de Liceu” si duc la indeplinire solicitarile, respectiv achitarile acestora.
• Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate lunar, primite de la bugetul de stat
pentru “Abonament elevi” si “Bilete de calatorie” pt elevii din internat si duc la
indeplinire solicitarile, respectiv achitarile acestora
• Organizez circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă;
• Întocmesc note contabile de venituri si cheltuieli:
• Arhivez dările de seama contabile si toate documentele folosite in compartimentul
contabilitate:
• Verific statele de plată a burselor si a abonamentelor;
• Verific legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume , în limitele de competenţă
stabilite de lege;
• Intocmesc documentele{ factura si chitanta} privind închirierea spatiilor temporare
disponibile şi verific încasarea chiriilor
• Duc zilnic adrese trimise de catre institutie la ISJ, Primarii, Casa de Asigurari, Bani in
numerar la Trezorerie, Banci si scrisori la posta;
• Îndeplinesc orice sarcina cu caracter financiar-contabil dată de directorul unităţii
şcolare sau stipulate, expres în acte normative;
Sf.Gherorghe
25.06.2020

Cu respect: Sibianu Éva

Secretar sef, BERDE VALÉRIA
Perioada: 08.11.2020-31.06.2020
REALIZAREA ACTIVITATILOR:
 Evidenta personalului didactic, auxiliar si nedidactic
 Reactualizarea procedurilor compartimentului de secretariat
 Completarea planului de incadrare
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Intocmirea schemele orare
Impartirea orelor pe posture conform schemelor orare-in colaborare cu directiunea
Asigurarea , ordonarea si arhivarea documentelor unitatii-diferite rapoarte, dosare personale
Gestionarea documentelor referior la resurse umane ,actualizarea dosarelor personaledocumente noi, diferite modificari, schimbari ale salariatilor unitatii, modificari de contracte,
plata cu ora-cadre didactice, auxiliare si nedidactice
Completarea dosarelor referitor la concediu de crestere copil
Completarea dosarelor pentru reluarea activitatii
Completarea dosarelor si indrumarea cadrelor didactice in vederea completarii dosarelor de
mobilitate-titularizare, continuitate
Completarea dosarelor de pensionare-incapacitate temporara de munca pt angajati
Completarea si autentificarea documentelor pentru dosarul in vederea obtinerii gradatiei de
merit
Desfacere/suspendare/incetare/prelungire contracte de munca
Eliberarea diferitelor adeverinte: de vechime, de asigurari de sanatate, apreciere, calificare etc.
Evidenta concediilor de odihna curente si neefectuate
Redactarea fiselor de post reactualizate referitor la activitatea online
Redactarea/completarea si verificarea referitor la prezenta-Condica de prezenta/pontaj
Completarea declaratiilor de avere pentru persoanele in cauza
Redactarea diferitelor decizii compartimentului secretariat
Pregatirea documentelor solicitate de conducerea unitatii si pentru consiliul de administratie
Completarea statelor de functii si de plata
Evidenta si actualizarea transelor de vechime, de gradatii, statutul de incadrare-actualizare
state de plata
Activitate online-telemunca
Completarea contractelor civile de furnizare servicii referitoare la examene/indemnizatii de
examen
Evidenta perfectionarii cadrelor didactice
Intocmirea in termene stabilite situatii statistice scolare
Operare oricarui modificari de contract de munca in Revisal
Introducerea datelor/modificarilor in programul de salarizare Edusal,
Completarea /generarea documentelor in programul Medu-utils
Raportare in Registru-online
Completarea necesarului salariilor impreuna cu contabil-sef-colaborare stransa cu
compartimentul de contabilitate









COMUNICARE SI REALTIONARE
Asigurarea fluxului informational al compartimentului
Raportarea catre conducerea unitatii
Raportare catre ISJ
Completarea diferitelor solicitari de la ITM, inclusiv activitatea online
Colaborare cu alte institutii, alte scoli
Colaborare cu toate compartimentele -informatica, contabilitate, administratie
MANAGEMENTUL CARIEREI
 Participarea la formare profesionala organizata de CCD-tema: noutati legislative in
domeniul de resurse umane
 Instalarea programului LexNavigator-verificare legi actualizate
 Verificarea zilnica a siteului ISJ
Secretar șef: Berde Valéria
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SECRETAR: Fetscher Erika
Printre activitățile foarte importante din cadrul unei instituții publice este

inclusă şi

activitatea unui asistent manager adică activitatea de secretar. Activitatea de secretariat este structurata
în compartimente specializate şi are o amplă generalizare. Ea se desfășoară la niveluri diferite cu
atribuții diferite de la o organizație la alta. Secretariatul este subordonat directorului şcolii şi
îndeplineşte şi alte sarcini atribuite prin fişa postului, atribuţiile şi responsabilităţile sunt cele
prevăzute în

ROFUIP . Secretariatul poate contribui la mai buna executare a functiilor de

management la toate nivelurile acestuia: prevederea si programarea, organizarea si structurarea
activitatii, coordonarea, decizia si controlul. In principal, secretariatul se ocupa de crearea tuturor
conditiilor de asigurare a desfăşurării optime a fluxurilor de informaţii si decizii. Rolul secretariatului,
in general, este considerat a fi secundar, având un caracter auxiliar, dar în realitate el este
indispensabil în desfăşurarea activităţii economico-sociale performante. Executarea funcţiei de
secretariat presupune de asemenea încadrarea în Regulamentul de Ordine Interioara, care cuprinde
ansamblul normelor de conduita a tuturor persoanelor implicate in activitatea unităţii respective. Întrun secretariat munca secretarelor presupune un complex de activităţi :
1) Activităţi cu caracter specific de secretariat (preluare, transmitere mesaje
telefon,stenografierea, multiplicarea, redactarea înscrisurilor dictate de şefi, clasarea
documentelor, înregistrarea corespondenţei).
2) Activităţi prin care se duc la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului
(documentare, corespondenţă, protocol, organizarea manifestărilor etc.).
3) Activităţi pe care le decid, le iniţiază singure (cursuri de perfecţionare)
4) Activităţi de reprezentare a şefilor lor (primiri oficiale, participare la discuţii cu
parteneri de afaceri, etc.)
Activităţile se compun din atribuţii, iar atribuţiile din sarcini. Atribuţia reprezintă sfera
decompetenţă a unui compartiment, iar executarea atribuţiilor de către un compartiment
presupunecompetenţa membrilor compartimentului în realizarea sarcinilor ce decurg din
aceste activităţi.
I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI
1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
1.1 Respectarea planurilor manageriale ale şcolii.
1.2 Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului.
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1.3 Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.
1.4 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.
1.5 Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR
2.1 Organizarea documentelor oficiale.
2.2 Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.
2.4 Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor.
2.5 Alcătuirea de proceduri.
3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE
3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.
3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.
3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.
3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor.
3.5 Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ
4.1.Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale.
4.2.Formare profesionala și dezvoltare în carieră.
4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar.
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA
IMAGINII ŞCOLII
5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi
promovarea imaginii şcolii.
5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind
activitatea compartimentului.
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care
pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de
responsabilitate.
Atribuţiile şi sarcinile unei secretare depind de structura şi domeniul de activitate al
organizaţiei respective şi sunt cuprinse în fişa postului. S e p o a t e s p u n e c ă ea include
următoareleatribuţii şi sarcini:
•

Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv
general

•

Rezolvarea corespondenței școlii.

•

Completarea zilnică a condicii de evidență

•

Completarea și eliberarea de diplome de
-Bacalaureat /Competențe Profesionale/Competențe lingvisctice și digitale pentru
candidații participanți la sesiunea iunie-iulie / august-septembrie
-Certificatelor de absolvire a cicului inferior al liceului (pt. elevii de clasa a 10-a)
-Diplomelor de absolvire (clasa a VIII-a, clasa a XII-a)

•

Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentatiei

•

desfasurarea corigentelor si a examenlor de diferenta (bilete de examen, lucrari
scrise).

•

Deschiderea evidentelor scolare noi, registrelor matricole,operarea miscarilor elevilor
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•

Intocmirea situatiei statistice sfarsit de an scolar 2019-2020, inceput de an scolar
2020-2021

•

Completarea si eliberarea foilor matricole urmare solicitarilor pe baza de cerere.

Întocmire la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor atât în scris cât şi
în SIIIR:
o Date statistice:
 SC 0 – Sc 3 Cap1, Cap 2
 Cost standard
o Managementul elevului
 Lista elevi
• Formațiuni de studiu
• Transfer elevi
• Promovare elevi
• Adaugare – atributii referitoare la elevi ( Formațiuni de
studiu, limba moderne 1, 2, religie, adresa,….)
 Înmatriculare elevi
• Clasa pregătitoere
• Transferuri emise - aprobare
• Transferuri primite – aprobare
• Cazuri deosebite
o Rețea școlară pe nivele
o Plan de școlarizare
• Gestionarea dosarelor de înscriere pe diferitele niveluri ( clasa pregătitoare, admitere
cls a V-a, cl. a IX-a)
•

Completarea si eliberarea de adeverinte pentru elevi de cate ori este nevoie.

•

Primirea, verificarea cu ceilalti membri a comisiilor a dosarelor de burse sociale,
medicale si de studii

•

Executarea lucrărilor de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea,
distribuirea) acolo unde nu există un compartiment specializat de registratură.

•

Lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei
primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării
corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile,
dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază;
pregătirea corespondenţei pentru expediere, predarea la registratură sau expedierea
directă, după caz, asigurarea transportului corespondenţei prin organizarea muncii
curierilor.

•

Atribuţii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea
materialului; prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, scheme, statistici,
etc., clasarea documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune funcţionări a arhivei
unităţii.

•

Scrierea rapidă, stenografierea discuţiilor din şedinţele, conferinţele, întâlnirile de
afaceri, stenografierea după dictare (şi la telefon), transcrierea setnogramelor.
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•

Probleme de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru
desfăşurarea în bine condiţii a întâlnirilor cu persoane din afără instituţiei, primirea
vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte
regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregătirea
corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor evenimente.

•

Cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de
multiplicat, fax, aparatura de înregistrare-clasare, interfonul, etc.); cunoaşterea
tehnoredactării computerizate şi a programelor pentru aceasta - Mentinerea evidentei
primate

•

Colaborare cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare.

•

Păstrare permanentă legătura cu ISJ, CCD, unităţile de învăţământ din cadrul
judeţului.

•

Asigurare o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada
zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare informaţii, efectuarea
diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ

•
•

Informarea conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară ( decrete,
legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni).
Completarea borderourile pentru Prioripost, plicurile trimise recomandat (prin curierat
rapid sau posta normala), completeaza adresele pe plicuri, impacheteaza coletele,
inregistreaza plicurile trimise.

•

Organizarea

sistemului

informaţional:

primirea

prelucrarea

şi

transmiterea

informaţiilor.
•

Primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice

•

Organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare.

•

Preluarea de la şefi (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara
(asistenta manager) le poate rezolva sau chiar secretara poate delega o serie de
responsabilităţi persoanelor din subordine.

•

Perfecţionarea permanentă din punct de vedere profesional.

•

Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului
având în vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului
Secretar : Fetscher Erika
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Numele: Horváth Szilveszter
Funcția: Informatician
Prin prezentul RAPORT DE ACTIVITATE doresc să evidențiez activitatea
administrativă a rețelei informatice în cadrul Liceului de Arte ”Plugor Sándor” în anul școlar
2019-2020.
În anul școlar 2019-2080 am realizat următoarele:
- Am reînnoit rețeaua de calculatoare d.p.d.v. hardvare si software: am inlocuit
switchurile, am re-proiectat unele segmente din reteaua, eliminand echipamente care nu erau
necesar, am mutat linia RDS si serverul in cladirea A, astfel prin server avem acces si la
reteaua principala RDS si la reteaua de backup Telekom, am realziat interconectarea pe fibra
optica a celor 2 cladiri. Am reiinoit managemntul de IP a retelei, folsoind tehnologia DHCPD
pentru alocare dinamica a IP -urilor fixe, bazata pe adresa fizica a calculatoarelor. Am inceput
sa trec toata reteaua pe retele virtuale (VLAN), in acest fel am crescut nivelul de securitate, si
am creat o infrastructura software pentru a separa reteaua pentru personalul administrativ de
cel didactic.
- Am introdus in reteaua școlii mai multe săli de clasă și cancelaria din cladirea B prin
cablu UTP.
- Am reînnoit mai multe calculatoare din rețea (adminsitrație, cancelarie, săli de clase)
prin înlocuire cu mai bune, aflate pe stoc, sau înlocuire/suplimentare a părților componente
(SSD disc, memorie etc.)
- Am configurat laptopurile ce erau in stoc și cele cumpărate recent și am predat
învățătoarelor/profesoarelor care o sa foloseasca in sălile dotate cu table interactive
- Am colaborat cu firma care a furnizat și a instalat noile table interactive și
proiectoare, și ofer mentenanță continuă pentru intreținerea echipamentelor respective
- Am intrat în relație cu noi firme care oferă servicii de reparații electronice de calitate
și la prețuri cât mai bune a echipamentelor defecte fizic (calculatoare, imprimante etc.),
pentru încărcarea sau înlocuirea tonerelor și altor consumabile pentru imprimante, precum și
furnizarea echipamentelor și consumabilelor necesare pentru întreținerea rețelei IT.
- Am contribuit la prezentare școlii și a serviciilor oferite prin editarea materialelor
promoționale și prezentate pe internet prin pagina școlii și Facebook.
- Am instalat și am configurat un server, am mutat gazduirea doemniului
liceuldearteplugorsandor.ro și a paginii web a școli pe acest server, care acum este găzduit la
școală.
- Am participat la organizarea și desfășurarea mai multor evenimente, cum ar fi:
Concursul Național de Interpretare Balade și Basme Populare „Kriza János”, simulări tehnice
pentru transferul subiectelor pentru E.N. și BAC, am realizat transmiterea on-line a orelor de
pregătire pentru examene claselor de VIII respectiv XII., am participat la derularea Evaluării
Naționale pregătind salele de examen și comisie cu camere de supraveghere adiționale,
reaprtizarea candidaților pe săli, preluarea, imprimarea și multiplicarea subiectelor, elaborarea
rapoartelor cerute, am înregistrat și am salvat pe DVD -urile înregistrările de la camerele de
supraveghere.
- În timpul pandemiei COVID-19, când școlile au fost închise, și a apărut nevoia de a
preda on-line, am activat și am configurat platforma G-Suite for Education, am ținut legătura
cu reprezentanții Google și EduApps realizând astfel activarea și definitivarea licenței G-Suite
for Education gratuit pe viață a școlii, precum și obținerea licenței Office 365 A1 (on-line)
pentru domeniul liceuldearteplugorsandor.ro, pe durata de viață a instituției. Am configurat
tot ce este necesar pentru a preda prin Google Classroom, utilizatorii, classroom -uri pentru
fiecare clasa, classroom separat pentru a schimba informații între profesori, și pentru condica
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on-line, administrez în continuu platforma, ajutând pe profesori și elevi în problemele apărute,
mai ales parole blocate sau uitate.
- Rezolv mentenanța și întreținerea continuă întregului sistem informatizat în institut.
Informatician,
Horváth Szilveszter

Subsemnatul(a) Farkas Veronica Enikő , administrator patrimoniu la Liceul de Arte Plugor
Sándor,
din Sf. Gheorghe, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2019. şi până în prezent diverse activităţi,
încercând pe cât posibil să coordonez activitatea administrativă și să mă achit de sarcinile ce mi-au
revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii.
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
•

am desfășurat activitatea în conformitate cu obiectivele specifice prevăzute în fișa postului;

•

am efectuat activități de aprovizionare cu valori materilae necesare bunei funcționări a

instituției și coralat cu programul anual de achiziții aprobat de conducătorul unității de învățământ.
•

am organizat conform normelor legale gestionarea valorilor în magazie, pe rafturi și pe natura

•

am asistat împreună

lor.
la efectuarea inventarierii șa subgestiuni efectuată de comisia de

inventariere desemnată;
•

am întocmit, în baza legislaţiei în vigoare, o serie de proceduri la activităţile specifice

compartimentului administrativ;
•

am utilizat TIC,

atât la întocmirea documentelor, cât și în activitatea de proiectare a

compartimentului funcțional;

•

împreună cu directorul şcolii, am întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a

activităţilor din compartimentul administrativ, graficul de serviciu şi orarul personalului ce deservește
curățenia și întreținerea școlii;
•

am predat, la începutul fiecărui an şcolar, sub inventar, fiecărui învăţător-diriginte al clasei,

sala de clasă cu toate dotările şi materialele didactice şi le-am preluat la sfârşitul anului şcolar pe bază
de proces-verbal;

•

am fost responsabil de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor din

dotarea unității;
•

am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuţiilor din fişa postului precum

şi a atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare;

•

am sesizat abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora ;

•

145

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR
Împreună cu conducerea unității am găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele ce
revin sectorului administrativ.
Tot împreună cu directorul unității, am făcut aprovizionarea cu produse de birotică, curăţenie,
întreţinere, inclusiv mobilier necesare bunei desfăşurări atât sectorului administrativ cât şi celui de
învăţământ, după cum urmează:
•

am făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare,

pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu
aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al şcolii;
•

am întocmit referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, întreținere și
birotică;

•

am întocmit notele de intrare-recepţie, fișe de magazie, buletinele de transfer şi bonurile de

consum pentru toate valorile materiale achiziționate . Toate înregistrările, precum şi celelalte situaţii
întocmite le-am realizat cu ajutorul tehnologiei computerizate;
•

am efectuat și întocmit, de fiecare dată când a fost necesar, inventarul unității de învățământ,

am operat în registrul numerelor de inventar şi a fișelor de evidență a materialelor de natura obiectelor
de inventar, am întocmit documentația pentru efectuarea operațiunilor de casăre cu toate acţiunile
conexe (dezmembrare, valorificare) și orice alte documente şi situaţii cerute de conducerea unităţii, de
Primărie şi ISJ;
•

am răspuns de gestionarea inventarului mobil și imobil al unității și am ținut evidența acestora;

25.06.2020.

Admin. Farkas V. Enikő

Sf. Gheorghe
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ANALIZA DE NEVOI (MODEL MATRICE SWOT/ SWOC – PESTE)

Politicul
(se referă la politici
educaționale, nu la
politică)

Economic

Puncte tari
Aspecte legate de:
• Politici educaționale locale
• Politicile privind
asigurarea resurselor
umane
• Politici privind latura
educativă
• Strategii/ proiecte/
abordări ale administrației
publice locale privind
educația ș.a.

Puncte slabe
Aspecte legate de:
• Politici educaționale locale
• Politicile privind
asigurarea resurselor
umane
• Politici privind latura
educativă
• Strategii/ proiecte/
abordări ale administrației
publice locale privind
educația ș.a.

Aspecte legate de:
• Dotarea unității de
învățământ
• Asigurarea facilitățile
pentru elevi
• Obținerea de sponsorizări
• Accesarea de fonduri
europene
• Asigurarea salariilor
• Accesarea de fonduri prin
proiecte locale ș.a.

Aspecte legate de:
• Dotarea unității de
învățământ
• Asigurarea facilitățile
pentru elevi
• Obținerea de sponsorizări
• Accesarea de fonduri
europene
• Asigurarea salariilor
• Accesarea de fonduri prin
proiecte locale ș.a.

Oportunități
Aspecte legate de:
• Politici educaționale
naționale
• Politicile naționale privind
asigurarea resurselor
umane
• Politici naționale privind
latura educativă
• Strategii/ proiecte/
abordări ale administrației
publice locale privind
educația ș.a.
Aspecte legate de:
• Obținerea de sponsorizări
• Accesarea de fonduri
europene
• Accesarea de fonduri prin
proiecte locale ș.a.

Amenințări
Aspecte legate de:
• Politici educaționale
naționale
• Politicile naționale privind
asigurarea resurselor
umane
• Politici naționale privind
latura educativă
• Strategii/ proiecte/
abordări ale administrației
publice locale privind
educația ș.a.
Aspecte legate de:
• Obținerea de sponsorizări
• Accesarea de fonduri
europene
• Accesarea de fonduri prin
proiecte locale ș.a.
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Social

Aspecte legate de:
• Nr. elevi cu condiţii socio–
economice (favorabile,
acceptabile, defavorizante)
• Procentul elevilor cu nevoi
educative speciale
• Procentul elevilor din
centre de plasament, case
familiale, încredinţaţi prin
Hot. a CJPDC
• Posibilități de implicare a
părinților în viața școlii
• Statistica privind evoluția
populației școlare
• Percepția comunității față
de școală

Aspecte legate de:
• Nr. elevi cu condiţii socio–
economice (favorabile,
acceptabile, defavorizante)
• Procentul elevilor cu nevoi
educative speciale
• Procentul elevilor din
centre de plasament, case
familiale, încredinţaţi prin
Hot. a CJPDC
Posibilități de implicare a
părinților în viața școlii
Statistica privind evoluția
• populației școlare
Percepția comunității față
• de școală

Aspecte legate de:
• Familii cu condiţii socio–
economice (favorabile,
acceptabile, defavorizante)
• Posibilități de implicare a
părinților în viața școlii
(migrația în străinătate,
șomeri, categorii
defavorizate)
• Statistica privind evoluția
natalității
• Percepția comunității față
de școală

Aspecte legate de:
• Familii cu condiţii socio–
economice (favorabile,
acceptabile, defavorizante)
• Posibilități de implicare a
părinților în viața școlii
(migrația în străinătate,
șomeri, categorii
defavorizate)
• Statistica privind evoluția
natalității
• Percepția comunității față
de școală

Tehnologic

Aspecte legate de:
• Dotarea tehnică a unității
școlare (telefon , fax,
calculatoare, cabinet de
informatică, imprimante,
scanner ș.a.)
• Conectarea unității şcolare
la Internet, asigurarea
accesului rapid la
informaţie
• Schimbările tehnologice în
domeniu

Aspecte legate de:
• Dotarea tehnică a unității
școlare (telefon , fax,
calculatoare, cabinet de
informatică, imprimante,
scanner ș.a.)
• Conectarea unității şcolare
la Internet, asigurarea
accesului rapid la
informaţie
• Schimbările tehnologice în
domeniu

Aspecte legate de:
• Posibilități de modernizare
tehnologică a unității de
învățământ
• Posibilități de contractare a
unor servicii de internet
rapide
• Schimbările tehnologice în
domeniu

Aspecte legate de:
• Posibilități de modernizare
tehnologică a unității de
învățământ
• Posibilități de contractare a
unor servicii de internet
rapide
• Schimbările tehnologice în
domeniu
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Legislativ

Ecologic

Aspecte legate de:
• Reglementarea activităților
la nivelul unității de
învățământ (ROFUI,
proceduri ș.a)
• Posibilități de accesare a
noutăților legislative
• Existența bazei legale la
nivelul unității de
învățământ
• Asigurarea eficienței și
coerenței comunicării
interne și externe
Aspecte legate de:
• Adaptarea la standardele
UE pentru protecţia
mediului.
• Aspecte privind educaţia
ecologică la nivelul
unității de învăţământ
• Colectarea a selectivă
deşeurilor produse în urma
activităţilor desfăşurate în
unitatea de învățământ
• Implicarea elevilor în
activități ecologice
• Derularea unor proiecte
ecologice

Aspecte legate de:
• Reglementarea activităților
la nivelul unității de
învățământ (ROFUI,
proceduri ș.a)
• Posibilități de accesare a
noutăților legislative
• Existența bazei legale la
nivelul unității de
învățământ
Asigurarea eficienței și
coerenței comunicării
interne și externe
Aspecte legate de:
• Adaptarea la standardele
UE pentru protecţia
mediului.
Aspecte privind educaţia
ecologică la nivelul
unității de învăţământ
Colectarea a selectivă
• deşeurilor produse în urma
activităţilor desfăşurate în
unitatea de învățământ
Implicarea elevilor în
• activități ecologice
Derularea unor proiecte
• ecologice

Aspecte legate de:
• Reglementarea activităților
la nivelul sistemului
educațional
• Posibilități de accesare a
noutăților legislative
• Eficiența și coerența
comunicării externe

Aspecte legate de:
• Reglementarea activităților
la nivelul sistemului
educațional
• Posibilități de accesare a
noutăților legislative
• Eficiența și coerența
comunicării externe

Aspecte legate de:
• ridicarea în timp util
deşeurilor produse în urma
activităţilor desfăşurate în
unitatea de învățământ
• Posibilități de implicare a
școlii în activități și
proiecte ecologice locale/
județene/ naționale/
internaționale
• Posibilități de participare
la proiecte europene
privind protecția mediului

Aspecte legate de:
• ridicarea în timp util
deşeurilor produse în urma
activităţilor desfăşurate în
unitatea de învățământ
• Posibilități de implicare a
școlii în activități și
proiecte ecologice locale/
județene/ naționale/
internaționale
• Posibilități de participare
la proiecte europene
privind protecția mediului
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