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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.
Cantina școlii a fost predată de către Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în
folosință Liceului de Arte,,Plugor Sándor’’ în anul 2019.
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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.
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:
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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
2. distanta foarte mică (sub 5 km)
4. distanta mare (peste 1
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• 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

8

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

Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
Total
preșcolar
primar
gimnazial
liceal
10
46
69
125

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

27
19

46
23

83
42

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

51

64

125

10

31
2

46
2

87
4

1
2
10
3
2

1
7
24
3
3

5
14
1

1.1.2. Situația gradelor didactice
Învățământ
preșcolar

Învățământ
primar

Debutanţi
Definitivat
Grad didactic I
Grad didactic II
Total

Învățământ
gimnazial
11
17
19
6
63

8
2
10

Învățământ
liceal
8
14
29
11
62

Total
19
31
56
19
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 5
gimnazial
Învățământ 15
liceal

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

Între
10-15
ani

Peste
35
ani

Între
30-35 ani

1

Total

2

3

1

3

10

5

9

5

7

10

5

46

3

10

17

16

5

3

69
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1.1.4. Raportul număr elevi/ număr personal didactic:
Nr. cadre
An şcolar
Nivel
didactice
Preșcolar
10
Primar
46
Gimnazial
69
Liceal
Profesional
Postliceal
125
TOTAL
Învățământ
preșcolar

Ciclul
Nr. gradaţii de merit
Calificative anuale
(nr.)

-

Nr. elevi

Număr elevi/cadru
didactic

172
164
246
585

Învățământ
primar

Învățământ
gimnazial

Învățământ
liceal

S

S

S

Total

-

S

B

FB

B

FB
10

B

FB
43

B
2

FB
70

S

B
2

FB
123

1.1.5. Indicatori de performanţă pentru cadre didactice:
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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 Dezvoltarea
Profedu Bucuresti
primar competentelor de
perevenire si combatere a
bullyingului in scoala
Învățământ Resurse digitale
CCD Covasna
gimnazial

Acreditat 20 Neagu Nicoleta
Floresu Maria
Dumbrava Manuela
Okos Claudia
Jozsa Zoltan
Gereb Emoke
Imreh Claudia
Szabo Szabolcs
Cserkesz Emese
Peter Jakab Maria

Învățământ Resurse digitale
CCD Covasna
liceal
Dezvoltarea
Profedu Bucuresti
competentelor de
perevenire si combatere a
bullyingului in scoala

Cucu Csilla
Acreditat 20 Sebestyen-Lazar Eniko
Naum Roxana
Peter Jozsef
Fazakas Maria
Hollanda Noemi
Varga Ibolya
Beteg Zsuzsanna
Botos Gyongyver
Mailat Sorana
Szakacs Reka-Judit
Krecht Emese
Imreh Claudia Iren
Csaszar Katalin
Uszkai Edinda
Kovacs Janka
Gal Katalin
Kerezsi Gyopar Iringo
Para Noemi
Nyeste Miklos
Peter Jakab Maria
Simon Vilmos
Hollanda Noemi
Nagy Eva
Balazs Gabriella
Csaszar Katalin
Deak Maria
Gal Katalin
Kakasi Zsolt
Krecht Emese
Karda Bodali annamaria
Peter Jozsef
Sebestyen-Lazar Eniko
Raduly Farago Szidonia
Naum Roxana Maria

Educatia asistata de
insrumente digitale

CCD Covasna

Profesor in clasa digitala CCD Covasna

11

Formator
Total

Szakacs Reka Judit

CCD Covasna

5

46

1.1.6. b. Participanți la cursuri de formare – TOTAL:
Anul școlar/
Ciclu
Nici un curs
1 curs
2 cursuri
3 cursuri
Mai mult de 3
cursuri

Învățământ
preșcolar

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

Învățământ
primar

Învățământ
gimnazial

Învățământ
liceal

Total

6

40

33

125

-

4

4

16

24

-

-

2

20

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

5

5

35

7

4

-

-

-

26
61

23
35

20
29

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
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
0.5/0.5
0.5/0.5
1/1
10/10
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1.3. b. Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar:
Învățământ Învățământ Învățământ Învățământ
Ciclul/
Nr .participanți
preșcolar
primar
gimnazial
liceal
Nici un curs
1 curs
2
2
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
21
20
19
25

15
10
7
18
17

2
1
1
2

1
1
1
-

31
31
26
17

15
15
14
18

2
2
2
1
18

1
1
1
1
12

49
49
49
29
386

28
16
10
16
199

1.4.1. Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale: 9 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

-

-

-

-

-

-

172

610

557

53

0.30/elev

-

167

1895

828

1067

6.38/elev

2

-

-

-

-

-

-

246

2487

1698

789

3.20/elev

-

575

4992

3083

1909

3.32/elev

1
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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

99.42%
-

84.43 %
-

93.50 %
-

-

94.20 %
-

-

4

4

-

8

-

24

17

-

41

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
Burse de studiuBursBurBursa de studiu
Burse de ajutor social
Bani de liceu
Decontare abonamente,bilete pentru elevi
Sume cuvenite elevilor cu cerinte educaţionale speciale

2
5
7
20
2

15

16

Componența comisiei metodice:
Nr.
crt.

Numele și prenumele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filip ZSombor
Gábor Előd
Gábor Szende-Orsolya
Józsa Zoltán
Kakasi Zsolt
Karácsony Gabriella
Közczey Jenő
Löfi Gellért-Attila

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miklós Jácinta-Erzsébet
Miklós Katalin-Teréz
dr. Petraschovits Eszter
Piroska Zoltán
Raica Monica
Simon Gellért
Ticușan János

Disciplina predată

Chitară
Vioară
Violoncel
Vioară
Chitară
Vioară
Vioară, Violă
Cor/ Orchestră,
Vioară
Vioară
Vioară
Vioară
Vioară
Vioară
Contrabas
Chitară

Statut (titular/ suplinitor)

Vechime

Suplinitor
Suplinitor
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular

5 luni
5 luni
-5 ani, 5 luni
-10 ani, 5 luni
-16 ani, 5 luni
12 ani, 5 luni
-25 ani, 5 luni
-13 ani, 5 luni

Suplinitor
Titular
Titular
Titular
Suplinitor
Suplinitor
Suplinitor

-6 ani, 5 luni
-14 ani, 5 luni
-27 ani, 5luni
-9 ani, 5 luni
-5 luni
-4 ani, 5 luni
-2 ani, 5 luni

I. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA
DIDACTICĂ
II. Disciplina: Vioară, Violă, Violoncel, Contrabas, Chitară, Cor/Orchestră
1) Proiectare
Puncte tari
–Întocmirea planificările

Puncte slabe
calendaristice

şi

elaborare planurilor unităţilor de învăţare în
conformitate cu prevederile programelor şcolare
şi ale metodologiilor aflate în vigoare.
–Predarea documentelor necesare sus amintite la
termenul stabilit de către direcțiunea școli.
–Conținutul documentelor de proiectare respectă
planul planul-cadru precum și programa școlară
sus amintită.
–Activitatea didactică se caracterizează prin
dinamism, seriozitate, de calitatate pe
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plan profesional prin orientări strategice
din sfera educaţiei.
– În scopul observării sistematice și eficiente a
activităților didactice desfășurate online, s-a
transmis conducerii liceului o raportare lunară
detaliată a progresului zilnic efectuat. Aceste
raportări se pot consulta în format electronic, în
corespondența e-mail, pe adresa
liceuldearta@gmail.com.

2) Predare,învățare
Puncte tari

Puncte slabe

–În procesul de proiectare am utilizat resurse –Dificultăți în procesul de predare învățare:
TIC, precum: suita Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint), Adobe Scanner și Reader,

întrerupe parțial conexiunea, sunetul și imaginea

Google Jamboard și Padlet.
–Suporturile folosite pentru învățarea în mediul
online au fost cele din gama Google Suite:
Google Classroom și Google Meet precom și
Skype, Messenger, WhatsApp.
− Predarea s-a făcut prin centrarea demersului

didactic

asupra

elevilor,

prin

urmărirea

permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
– În procesul educativ s-au utilizat metode şi
strategii

didactice

capabile

–Datorită a discontinuității semnalului, uneori se

să

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 instrumentulrespectiv: se poate
lucra cu

dificultate la dinamica și agogica

muzicală.

stimuleze –Pe lângă explicarea verbală a elementelor

implicarea activă a elevului şi să-i formeze tehnice demonstrarea devine o întrebare mult mai
deprinderi instrumentale.

delicată.

– S-au aplicat constant metode didactice activparticipative în cadrul orelor de vioară atât pentru
dezvoltarea

competenţelor,

abilităţilor

şi

deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice.
– S-a pus accent şi pe postura corectă care
influenţează tehnica la vioară.
– La fiecare oră s-a utilizat resursele materiale
adecvate din unitatea de invățământ.

–Față de procesul „tradițional” de

predare-

învățare practic, această activitate necesită un alt
tip de condiție fizică, psihică atât din partea
elevului cât și a profesorului.
–Fără contact personal, atragerea atenției asupra
unor greșeli sau corectarea poziției devine foarte
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–Dezvoltarea

aptitudinilor

utilizând materiale,

interpretative dificilă, în unele cazuri acordarea viorii este o

instrumente, și

tehnici adevărată tortură.
–La disciplina Cor/Orchestră nu se poate preda

variate.
–

Formarea

capacității

de

receptare materia datorită circumstanțelor și condițiilor

a mesajelor artistice.

actuale (predare și învățare ONLINE)

– Cunoașterea și utilizarea limbajului muzical.
– În perioada pandemiei din semestrul I al anului
școlar

2020-2021

s-a

lucrat

pe

mijloace

electronice cu elevii, s-a insistat pe citirea textului
pe ritm și solfegiu, pentru înțelegerea mai bună a
textului muzical. După ce s-a realizat această fază
s-a trecut la citire în pizzicato și pe urmă cu
trăsăturile de arcuș indicate
–Metodele folosite și considerate de mine cele
mai eficiente sunt: Geantă-Manoliu1, Munteanu2,
cu exerciții din Klenck3, Ševčík4, Schradieck5
–Metoda

Kodály6

și

metoda

Szilvay7sunt

considerate baza activității didactice în cazul
instrumentiștilor începători. Tot în cazul copiilor
cei mici sunt utilizate principiile doamnei
profesoare de muzică Forrai Katalin8.
–Metoda Kovács9: este de mare folos în
combaterea oboselii precum și în obținerae unei
posturi corecte.
-Metoda

Kokas10

are

rol

fundamental

în

dezvoltarea fanteziei-creativității.
–Metoda Ulwilla11 este de folos în cazul copiilor
cu aptitudini și deprinderi mai puțin dezvoltate.
1

Ionel Geantă și George Manoliu: violoniști, profesori români.
Nelu Munteanu Doru: violonist și profesor român.
3
Robert Klenck (1850 - 1921): violonist și profesor român.
4
Otakar Ševčík (1852 - 1934): violonist și profesor ceh.
5
Henry Schradieck (1846 – 1918): violonist, profesor și compozitor german.
6
Kodály Zoltán (1882-1967): compozitor, pedagog, muzicolog, folclorist
7
Szilvay Géza (1943-): violonist, dirijor, profesor maghiar, elaboratorul metodei Colourstrings
8
Forrai Katalin (1926-2004): profesoară de muzică, dirijoară
9
dr.Kovács Géza (1916-1999): profesor de sport
10
Kokas Klára (1929-2010): profesoară de muzică, ariile de cercetare: meloterapie, psihologie muzicală
11
Metoda Ulwilla: are la bază partitura colorată
2
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Aceste metode sunt de folos și în combaterea
oboselii.

3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării
Puncte tari
Puncte slabe
–S-a realizat procesul de evaluare prin stabilirea –Datorită circumstanțelor actuale, nu a avut loc
evaluarea prin audiții și spectacole.
clară și transparentă a criteriilor .

–S-a comunicat din timp criteriile și procedurile
de evaluare elevilor și părinților.
–S-a comunicat în mod regulat cu părinții,
învățătoarele respectiv diriginții elevilor.
–La fiecare oră elevii au parte de evaluare orală.
Rezultatele (calificativele, notele) sunt notate
ritmic în cataloage.
–Pe parcursul semestrului s-au folosit diferite
tipuri de evaluare: evaluarea sus amintită (la
fiecare oră de instrument), evaluare prin audiții,
spectacole și verificarea semestrială.
–S-a susținut examenul de competență a elevilor
la sfarșitul semestrului cu note bune și chiar
foarte bune( 8,00 – 10,00)si calificative (BineFoarte Bine), cu promovabilitate de 100%.
–Rezultatele verificării semestriale sunt trecute în
cataloage, reprezentând ultima notă/calificativ din
semestrul I.
–Furnizarea de feed-back s-a făcut în permanenţă
pe tot parcursul semestrului I.

4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la

evaluări interne și externe)
Puncte tari
Puncte slabe
–Aplicarea constantă a metodelor didactice activ-–În organizarea acestui proces de predareparticipative în cadrul orelor de instrument.
–Dezvoltarea

competenţelor,

abilităţilor

învățare,

apar dificultăți tehnice, care nu se pot

şiirealiza în cadrul activității online.
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deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice,–Însuşirea

elementelor

necesare

pentru

luând în considerare individualitatea fiecărui elev. dezvoltarea cunoştinţelor este limitată.
–S-a susținut examenul de competență a elevilor–Deși această situație a deschis noi perspective în
la sfarșitul semestrului cu note bune și chiar foarteprocesul de predare-învățare, din experiența
bune( 8,00 – 10,00)si calificative (Bine-Foarteacestei perioade s-a concluzionat că predarea
Bine), cu promovabilitate de 100%.

tradițională este greu de înlocuit.

–Rezultatele verificării semestriale sunt trecute în –Eleveii care în timpul frecventării școlii au dat
cataloage, reprezentând ultima notă/calificativ din dovadă de o anumită indiferență în studiu
semestrul I.

respectiv nu au reușit să organizeze timpul în

–Furnizarea de feed-back s-a făcut în permanenţă favoarea studiului cotidian, nici acum nu
pe tot parcursul semestrului I.

contribuie la ridicarea acestui nivel de progresare

–Din experiența personală a profesorilor s-a ajuns stagnant, insuficient. Prin urmare, acești elevi
la concluzia că copiii s-au adaptat relativ foarte sunt amintiți în raportul de activitate individual al
bine la situația dată.

fiecărui profesor din catedra de coarde

–Prin urmare, se poate constata 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, s-a
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.

III. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE
Nr
.
crt
.
–

Disciplina

–

Denumire concurs

–

Etapa
concursulu
i
–

Rezultate obținute

–

IV. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE
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Nr
.
crt
.
1.

Numele
Acreditat/
Denumire curs
Furnizor
și
Neacreditat
prenumel
e
-Raica Monica-D.
15, 21.01.2021:
Neacreditată Organizat de
-Karácsony Gabriella Workshop „Cine se află
psihologul
în spatele camerei?”
școlii, prof.
Para Noémi

Disciplina

V. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
Nr
.
crt
.
1.

2.

Disciplina

Chiatară

Chitară

Denumire activitate Participanți

Perioada/
Locul
desfășurării

Responsabil
(nume și prenume)

Colaborare

-Asociația
Permanent
“Harmonia
Cordis”
-Kakasi Zsolt
5 septembrie 2020
Concert de chitară Filip
Zsombor
clasică la Festivalul
Ceaun Borsec

3.

Chitară

Concert
cameral
2020”

”Beethoven
cu

Filip
Zsombor

1 Octombrie 2020

Cvartetul

Gaudeamus, Sala de
concerte Casa Bastion,
Sfântu-Gheorghe
4.

Chiatră

la Filip
Zsombor
Concursul Internațional
Premiul

II.

Danubia

Talents

(Budapesta,

online,

categoria
cu
violă,

16 Decembrie 2020

instrumente

coarde:

vioară,
violoncel,

contrabas, chitară)
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5.

Chitară

Concert

de

(lăută),

arciliuto Filip
Zsombor
Cinema,

19 Decembrie 2020

Miercurea-Ciuc

6.

Cor/Orchestră

-Festivalul
ecumenice,

Corurilor Dirijor: Löfi 26 septembrie 2020
Gellért-A.
organizat

de către As. Pt. Orga
Vox

Caelestis.

A

participat cu corul de
copii Campanella și cu
corul

de

cameră

Laudate.
7.

Cor/orchestră

8.

Cor/orchestră

-Colindul îngerilor,

Membri13 decembrie 2020
profesori:
concertul de Advent al
Miklós
quartetului
Katalin-T.,
Miklós E.SepsiArtQuartet –
Jácinta, Löfi
Biserica Reformată str. Gellért,
Simon
Gyöngyvirág .
Gellért.
-Concertul de Crăciun Dirijor: Löfi 17 decembrie 2020
Gellért-A.
Online al Liceului de
Arte Plugor Sándor, cu
participarea corurilor
școlii Campanella,
Eufonia și a orchestrei
Szerenád. Locul
desfășurării: biserica
reformată din strada
Lăcrămioarei.

9.

Cor/orchestră

-Concertul de Bobotez Dirijor: Löfi 6 ianuarie 2021
Gellért-A.
al corului de cameră
Laudate și corului de
copii Mici Apostoli –
Bis. Rom.Cat. krisztus
Király.
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10.

Vioară

Recital instrumental

Profesor
31 Ianuarie 2021
pregătitor: dr.
interpretatat de către
Petraschovits
elevul Furus Ábel din Eszter
clasa a X-a, la Biserica
Catolică
“Szentháromság”din
Kanta, orașul
Tg.Secuiesc.

11.

Vioară

–Participarea la

Profesor
pregătitor:
Raica
MonicaDiana

20 Noiembrie 2020

Kisgyörgy Profesor
pregătitor:
Bence (clasa a III-a) a
Karácsony
susținut o audiție laGabriella

15 Noiembrie 2020

evenimentul online
„Global Education
Week” cu desene
realizate de elevii Luca
Ardelean și Hanna RusKovats din clasa I. Atât
elevii cât și profesorul
coordonator au primit
diplomă.
12.

Vioară

–Elevul

biserica Unitariană din
Sfântu Gheorghe.

VI. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
Nr
.
crt
.
1..

Disciplina

Vioară

Data/
Locul
desfășurăr
ii
-Inspecție aferentă din semestrul I 08.12.2020
Denumire activitate

Responsabil

în cadrul Examenului de
Definitivat, realizată în colaborare
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cu doamna Inspector Metodist
Miklos Maria, și promovată cu
nota 10. Profesor inspectat: Raica
Monica-Diana

Data 05.02.2021.
Numele și prenumele. Karácsony Gabriella
Semnătura șef catedră/ responsabil comisie metodică,
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Componenţa catedrei :
Prof.Sebestyén-Lázár Enikő- profesor de canto titular, Grad I.
Prof. Simon Piroska - profesor de canto suplinitor
Prof. Oláh Badi Alpár - profesor de canto titular
Prof. Babos Margit - profesor de canto titular
Prof. Opra Kitti Fruzsina, canto PCO – masterand la canto clasic, Facultatea de Muzică, Brașov
Repartizarea elevilor la profesori

La catedra de canto în anul școlar 2020-2021 sunt 6 elevi în clasa a IX-a, 9 elevi în clasa a X-a, 6 elevi în clasa
a XI-a și 6 elevi în clasa a XII-a. În total sunt 27 de levi la secția de canto clasic. Din semestrul II va pleca o
levă, se va transfera la o altă școală-schimbare de profil
Nr.crt.
CLASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specializarea
A IX-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

Clasa

Eleva/elevul

Profesorul

IX. C.
IX.C.
IX.C.
IX.A
IX.A.
IX.A.

Gáspár Andrea
Keresztes Antonia
Răduță Eliana Ștefania
Sylvester Adrienn
SzŐcs Noémi
Varga Szabolcs

CLASA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A X-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

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

Angheluță Florin
Dálnoki Honoráta
Ghiurca Yasmina Larissa
Kovács Szidónia
László Tamara
Leopold Klara Morena
Munteanu Alexandra
Szász Evelin
Kurta Csengele

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

A XI-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

XI.A
XI.A
XI.A
XI.C
XI.C
XI.A

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

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

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

A XII-A
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto
Canto

XII.A
XII.A
XII.A
XII.A
XII.A.
XII.A

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

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

Oláh Badi Alpár
Sebestyén-Lázár Enikő
Opra Kitti Fruzsina
Simon Piroska
Babos Margit
Oláh Badi Alpár
Oláh Badi Alpár
Simon Piroska
Babos Margit
Oláh Badi Alpár
Oláh Badi Alpár
Oláh Badi Alpár
Babos Margit
Oláh Badi Alpár
Simon Piroska
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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 încet-încet
devin titulari, 3 profesori titulari, 1 profesor suplinitor și 1 profesor masterand cu PCO, dar acesta este în curs de
finalizare. Cu toate acestea este o echipă foarte serioasă care lucrează enorm de mult şi eficient, oameni
ambiţioşi şi pregătiţi, cu spirit de concurenţă.

Situaţia catedrei de canto la sfârşitul semestrului I, a anului şcolar
2020-2021:
Elevii claselor IX,X,XI, XII, secția canto clasic au situaţia la verificarea online de specialitate principală la
sfârşitul semestrului astfel:
Nr.
crt.

Clasa

Numele elev/elevă

Profesor

Nota la
verificarea
online
sfârşit de
semestru I.

Observații

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

IX. C.
IX.C.
IX.C.
IX.A
IX.A.
IX.A.

Gáspár Andrea
Keresztes Antonia
Răduță Eliana Ștefania
Sylvester Adrienn
Szőcs Noémi
Varga Szabolcs

Oláh Badi Alpár
Sebestyén-Lázár Enikő
Opra Kitti Fruzsina
Simon Piroska
Babos Margit
Oláh Badi Alpár

9,65
10
7,10
9,62
9,10
9

Calități vocale bune
Calități vocale bune
Calități vocale medii
Calități vocale bune
Calități vocale bune
Calități vocale bune

1.
2.
3.

X.A
X.A.
X.C

Oláh Badi Alpár
Simon Piroska
Babos Margit

9
9,63
9,10

Calități vocale bune
Calități vocale bune
Calități vocale bune

4.
5.

X.A
X.A

Angheluță Florin
Dálnoki Honoráta
Ghiurca Yasmina
Larissa
Kovács Szidónia
László Tamara

Oláh Badi Alpár
Oláh Badi Alpár

8,95
7,80

6.
7.
8.

X.C
X.A
X.A

Leopold Klara Morena
Munteanu Alexandra
Szász Evelin

Oláh Badi Alpár
Babos Margit
Oláh Badi Alpár

10
9
6,86

9.

X.C

Kurta Csengele

Babos Margit

7,80

Probleme de intonatie
Se va transfera la o altă
școală
Calități vocale bune
Calități vocale bune
Calități vocale medii, dar
interes scăzut față de
canto
Calități vocale bune, dar
interes scăzut față de
canto

1.
2.

XI.A
XI.A

Burista Janka
Kádár Arnold

Simon Piroska
Sebestyén-Lázár Enikő

8,90
8

3.
4.

XI.A
XI.C

Babos Margit
Babos Margit

9,75
9

5.
6.

XI.C
XI.A

Oláh Badi Cintia
Petrache Daria
Medeea
Rusu Alexandru
Tóth Abigél

Oláh Badi Alpár
Babos Margit

9,50
7

Evoluție pozitivă
Calități vocale medii,
probleme de percepție
Calități vocale bune
Calități vocale bune
Evoluție pozitivă
Dezinteres total față de
disciplină cu toate că are
calități vocale
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excepționale. A participat
puțin la orele online
1.
2.

XII.A
XII.A

Balázs Barbara
Pácsi Árpád

Babos Margit
Sebestyén-Lázár Enikő

9
9,50

3.

XII.A

Păcurar Anamaria

Babos Margit

7,60

4.

XII.A

Sipos Barbara

Babos Margit

7,05

5.

XII.A.

Szekeres Tas

Oláh Badi Alpár

8,80

6.

XII.A

Üke Rebeka

Oláh Badi Alpár

6,30

Evoluție pozitivă
Calități vocale bune,
Evoluție pozitivă
Calități vocale medii,
lipsa de exersare
Calități vocale medii,
lipsa de exersare
Calități vocale bune, s-a
ivit un dezinteres mare în
perioada online
A pierdut interesul față de
disciplină în perioada
online

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 La fiecare verificare de canto elevii se prezintă la examen în afara repertoriului
obligatoriu cu vocalize corespunzătoare nivelului lor de pregătire și cu repertoriu interpretat fără partitură. Totuși
în perioada 01.03.2020-19.06.2020, respectiv 20.10.2020-29.01.2021 în care elevii au participat la orele online –
dintre profesorii de canto numai Sebestyén-Lázár Enikő a ținut orele de canto față în față – ceilalți profesor au
ținut orele online. Se observă la mulți elevi pierderea interesului față de disciplină, rezultatele după predarea
online a avut rezultate mult mai slabe pe planul disciplinelor artistice. La 11 elevi din 27 se observă lacunele
predării online, ceea ce arată că predare online a disciplinei nu ajută pe copii, chiar le taie cheful, elanul.

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 și
rezultatele elevilor.

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 obținut titulatura la instituția noastră.

Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii:

De la secția de canto au participat 3 elevi la Concursul Național de Interpretare Vocală,,Crai Nou” din
Brașov: Sebestyén-Lázár Regina, Pácsi Árpád, Leopold Klara Morena, profesori pregătitori Sebestyén-Lázár
Enikő și Oláh Badi Alpár
Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii, concerte cu elevii:
Semestrul I.,anul şcolar 2020-2021
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Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii, concerte cu elevii:
Semestrul I.,anul şcolar 2020-2021
Prof. Sebestyén-Lázár Enikő
• Din cauza pandemiei nu am putut participa la audiții școlare, dar am participat cu 2 elevi la Concursul
Național de Interpretare Vocală,,Crai Nou”, Brașov. Cu elevii Sebestyén-Lázár Regina, clasa a X-a și
Pácsi Árpád, clasa a XII-a, unde am obținut Premiul II, respectiv Premiul III.
• Cu elevul Pácsi Árpád ne pregătim la Examenul de certificare a competențelor profesionale, tema
lucrării de specialitate este,,Georg Friedrich Haendel – Messiás című oratóriuma, a műfaj egyik
leggrandiózusabb alkotása’’
Activitatea didactică, individual-artistică
• Am susținut mai multe concerte cu Formația de cânt Classical: concert de operetă, concert de crăciun
înregistrat la comanda Magyarság Háza, Budapesta, cu toate că într-un număr restrâns din cauza
pandemiei
• M-am înscris la un curs de formare cu tema: tocmai se desfășoară două cursuri la care particip: Bullying
în școală și Management educațional
• Am fost membru de juriu și membru organizator a Concursului Național de Recitare Basme și Balade
populare Kriza János, 11-12 noiembrie 2020
Prof. Babos Margit
• În 12.11. 2020 am fost membrul juriului comisiei la concursul „Kriza János Országos Balladamondó,
Balladaéneklő és Mesemondó Verseny”, care a fost in intermediul internetului.
• În 30.11. 2020 eleva Szőcs Noémi, din clasa IX.A. a participat la concursul de muzica populara
maghiara „ Nem úgy van az, mint volt régen” , sustinuta online, unde a primit „grad argint”.
• În data de 02.12.2021 am participat la verificare semestriala
Prof. Oláh Badi Alpár

•

Am participat cu eleva Leopold Clara Morena la concursul Crai Nou

•
Am făcut înregistrări video cu toți elevii mei pe care ân data de 19 ianuarie le am evaluat cu
colegii mei de profesori . Majoritatea elevilor mei au fost evaluate pozitiv
Prof. Simon Piroska
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al Liceului de Arte
Plugor Sandor. La sfârşitul semestrului elevii nu au avut examen de specialitate din cauza pandemiei Covid 19.
După data de 20 octombrie 2020 am predat online. Și cu elevii din secția de teatru am organizat predarea online
și am început pregătirea la admiterea.

Prof. Opra Kitti Fruzsina
Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al Liceului de Arte
Plugor Sandor. La sfârşitul semestrului I eleva, Răduță Eliana-Ștefania nu a avut examen de specialitate din
cauza pandemiei, dar a făcut înregistrare cu video despre piesele studiate în semestrul I, pe care le-am ascultat cu
toți profesorii, am verificat și am notat.
Cu elevii de la secția de teatru am parcurs probleme de tehnică vocală, articulație, probleme de
respirație și de interpretare prin piese de muzică populară, clasică, jazz și ușoară aceste activități urmând să fie
continuate.
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Sfântu Gheorghe
05.02.2021

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 ianuarie.
Activități ale catedrei de suflători și percuție
 În data de 17.09.2020 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.
 În data de 16 noiembrie 2020 am ținut o ședință online pentru catedra de suflat și percuție unde am
stabilit data exactă și materialul minim obligatoriu pentru verificarea semestrială. 15. ianuarie.2021
 fiecare elev a trimis programul pe platforma Google Classrom până în data de 11 ianuarie.
Materie pt. examen, Sem. I. anul școlar 2020-2021
 Clasele II-XI
Un studiu tehnico- melodic la alegerea profesorului, pe dinafară
Un studiu din partitură
Două- trei piese de formă mică/ sonată/ concerte în stil şi gen diferit, pe dinafară.
 În perioada pandemiei COVID 19; perioada între 20 octombrie.2020 -30 ianuarie. 2021 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.
 Dovezi: Rapoartele de predare online, avănd procedent 95%.
 Rezultatele au fost mulţumitoare, fapt care reiese şi din notele elevilor la acest examen.

Examen Parţial - Catedra de suflat de percuţie Sem I.
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.crt

15. ianuarie 2021

Anul școlar 2020-2021
Profesor

Numele și
prenumele elevului

Clasa

Instrument

Prof. 1 (prof.
de specialitate)

Prof.2

Prof.
3

Media

Éltes Jakócs Rózsa
Molnár Kitti
Neaga Eszter
Szabó - Bász Misha
Ivanitzki Krisztina
Sebestyén - Lázár
Kata
Csáki Karina
Rátz Ágota
Huszár Kincső
Máthé Izabella
Brândus Ciceo
Bernadette

I
II
III
IV
V
VI

Blockflote
Flaut
Flaut
Flaut
Flaut
Flaut

Începător
*FB
FB
FB
9
9.5

*FB
FB
FB
9
9.5

*FB
FB
FB
9
9.5

Începător
*FB
FB
FB
9
9.5

VII
VII
IX
XI
XI

Flaut
Flaut
Flaut
Flaut
Flaut

9
9
9
10
7

9
9.5
9
10
8

9
9.5
9
10
7.5

9
9.33
9
10
7.5

Simon Angyalka
Botogan Alexandru
Ilie Bianca
Deme Ramona
Toth Kovacs Iringo
Nițu Nadia
Bugnar Luca
Siko Csilla
Lucaci Reka
Bedo Mate

I
IV
IV
IV
IV
V
VI
VI
VIII
IX

Blockflote
Blockflote
Flaut
Blockflote
Blockflote
Flaut
Flaut
Flaut
Flaut
Flaut

Începător
FB
Începător
FB
Începător
Începător
Începător
10
9
9

FB

FB

FB

FB

10
8.5
8

10
8.5
8

FB
Începător
FB
Începător
Începător
Începător
10
8.66
8.33

Andriescu Paula

III

Blockflote

FB

FB

FB

FB

Molnár Gergő
Botond
Panti Alexia
Nikula Dávid
Szász Nándor
Papp Botond
Secelean Elena
Kádár Balázs

II

Blockflote

FB

FB

FB

FB

III
V
V
VIII
IX
X

Blockflote
Clarinet
Clarinet
Saxofon
Saxofon
Clarinet

S
9
9
8
9
9.5

S
9.5
9
8
9
9.5

S
9.5
9
8
9
9.5

S
9.33
9
8
9
9.5

Császár
Katalin/
Flaut

1
2
3
4
5
6

7
8
9
0
1
Cucu
Csilla/
Flaut

3
4
5
6
7
8
9
0
1
Könczey
Kinga/
Flaut

2
Gábor
Szabolcs/
Clarinet

3

4
5
6
7
8
9
Szántó
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Zsombor/
Clarinet

0
1
2
3
4
5
6
7

Winter Zeev
Pivolda Anna
Deák Mihály
Dombi Tivadar
Hajas Nimrod
Cseh Zalán
Neagu Valentin
Samuel Szabolcs

V
VII
VIII
VIII
VIII
IX
XI
XII

Clarinet
Clarinet
Clarinet
Clarinet
Saxofon
Saxofon
Clarinet
Saxofon

10
10
9
9.5
7
9.5
6.5
9

10
10
9.5
9
7
9.5
6.5
9

10
9.5
9.5
9
7
9.5
6.5
9

10
9.5
9.33
9.16
7
9.5
6.5
9

Pusztai Hunor
Szász Helga
Gabriella

VI
X

Fagot
Fagot

6
10

6
10

6
10

6
10

Bíró Balázs
Vajda Gergő
Ciucă Valentin
Herman Albert
Mátyus Botond
Kádár Mihály

VI.B
IX.A
XI.A
XI.A
XII.A
XII.B

Tubă
Trompetă
Trompetă
Trompetă
Trompetă
Trompetă

9.5
10
5
7.5
7
9.5

9.5
10
5
7.5
7
10

9.5
10
5
7.5
7
10

9.5
10
5
7.5
7
9.83

Papp Krisztián
Dávis Róbert

V.B
VI.B

Trombon
Trombon

Începător
10

8

8

Începător
8.66

Főcze Artúr
Bardócz Mózes
Botond

VI
X

Corn
Corn

9
8

9
8.5

9
8.5

9
8.33

Fábián Gergő
Kovács Daniel
Űrmösi Gergő
Józsa Zsombor
Tohanean Laurentiu
Kerezsi Tas
Bartha Botond
Szász Zakariás
Róbert
Török Hunor

V,B
VI,A
VII,B
VIII,A
IX,C
X,A
X,A
XI,A

Percutie
Percurie
Percutie
Percutie
Percutie
Percutie
Percutie
Percutie

10
8
10
Absent
10
9+1
10
10

10
8
10

10
8
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
8
10
Absent
10
10
10
10

XI,A

Percutie

10

10

10

10

Simó
Ernő/
Fagot

8
9
Veres
István/
Trompetă

0
1
2
3
4
5
Kelemen
Szilárd/
Corn
Tarcsi
Szabolcs/
Corn

Kertész
János/
Percuție

Comisia pentru examen parţial a fost alcătuită din profesorii:
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Suflatori lemn:
•
•

•

prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră
prof. de clarinet, Gábor Szabolcs

prof. de specialitate al fiecarui elev în parte

Suflători alamă și percuție:
•
•
•
•

prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră
prof. de trompetă, Veres István
prof. de percuție, Kertész János
prof. de specialitate al fiecarui elev în parte

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
Menționez că în perioada predării online feicare profesor a ținut toate orele de specialitate pe platforma
Google Classroom, au lucrat cu elevii în funcție de posibilitățile lor. Impresia mea după această verificare online
este, că se vede munca profesorilor și a elevilor, care au depus multe eforturi în ciuda faptului că predarea și
învățarea online la un instrument muzical este destul de dificilă.
Aşi dori să mulţumesc întregului colectiv de muncă pentru colaborare şi încheierea semestrului I. 

Data și semnătura
05.01.2021

Șef de catedră,
prof. Császár Katalin

Disciplina de pian complementar este predată de profesorii: Kovács Janka, Könczey Kinga, Geréb
Emőke, Miklós Mária, Simon Vilmos, Orbán Ferenc, Márk Ildikó, Kőmíves Bokor Zsuzsa, Bende
Arnold, Opra Balázs, Lőfi Gellért Attila, Petraschovits Eszter, Bándi Anna, Könczey Jenő, Bándi
Margit, Szabó József, Rápolti Irma, Kercht Emese, Constantin Rózália, Sinka Melinda.
Orga auxiliar este predată de profesorul Szabó Siklódi László Levente.
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Disciplina coarde auxiliar este predată de profesorii: Miklós Katalin, Simon Gellért, Miklós Jácinta,
Karácsony Gabriella, Ticușan János, Gábor Előd, Gábor Szende, Filip Zsombor.
Canto auxiliar este predată de profesorii Sebestyén Lázár Enikő, Babos Margit.
Disciplina instrumente de suflat auxiliar este predată de profesorii: Gábor Szabolcs, Kelemen Szilárd,
Szántó Zsombor, Veres István.
La ședința de la începutul anului școlar am hotărât ca activitatea să se desfășoare în funcâție de
condițiile date de situația sanitară, din care rezultă numărul de săptămâni petrecute la școală.
Activitatea comună la nivelul întregii catedre este verificarea cunoștințelor prin prezentarea a unui
număr de piese.
În semestrul I învățământul online a durat 12 săptămâni, astfel la sfârșitul anului elevii vor prezenta 2
piese, sau 1, dacă învățământul online va mai dura. În aceste condiții elevii și profesorii au desfășurat
activități variate: au exersat la instrument, sau dacă acest lucru nu a fost posibil, au solfegiat, au învățat
cântece populare, au scris dicteu, chiar și din literatura muzicală, au audiat lucrări din literatura
muzicală, au făcut analize de stilistică muzicală, au discutat unele probleme de teorie, lărgind astfel
orizontul muzical. Aceste activități s-au desfășurat mai ales cu elevii începători și cu cei care nu au avut
instrument la îndemână. Verificarea se va face față în față, după dorința noastră, ca toți elevii să aibă
aceleași șanse.
4 februarie 2021

Șef catedră,
Bándi Margit

Din semestrul I. al anului școlar 2020-2021 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.
Acest fapt s-a dovedit și prin verificarea semestrială, 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 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. Proiectarea activitatilor suport pentru invatarea in mediul
online si a instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactica
Dovezi: Planificările profesorilor de TSD, Forme muzicale, Armonie pe anul şcolar 2020-2021
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Listele cu elevii participanţi la verificarea semestriala

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 I. al colegilor mei din catedră. Am constatat că toţi colegii mei şi-au dus la îndeplinire
planul pe 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 a fost urmărită cu maximă eficacitate, iar asigurarea caracterului
aplicativ al cunoştinţelor predate a fost permanent verificată.
Dovezi: Fişele de examen pe platforma scolii

Evaluarea rezultatelor învăţării
Am aplicat evaluarea continuă şi sumativă, precum şi notarea ritmică conform reglementărilor legale din R.O.I al
Liceului de Arte Plugor Sándor. La sfârşitul semestrului elevii au avut verificare de specialitate. Rezultatele
tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmări şi mai bine, fiind în comisia de examinare, unde
fiecare dintre copii a prezentat câte un solfegiu invatat, unul la prima vedere si au avut o proba scrisa: pentru
elevii din clasele V-VIII un dicteu ritmico-melodic de 8 masuri, pentru liceeni si un test de teoria muzicii.

Componența catedrei de pian – corepetiție în anul școlar 2020-2021:
1. Kerezsi Gyopár Iringó: responsabil șef de cetedră2. Cserkész Emese - TSD
3. Domokos Orsolya - TSD
4. Kovács Janka-Hanna – forme muzicale, armonie, TSD
5. Makkai Zoltán – TSD, Istoria Muzicii
6. Orbán Ferenc – TSD, Educatie Muzicala, Pian auxiliar
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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.
Activităţi ale catedrei:
•

În data de 11.09.2020 am ținut o ședință împreună 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 22.09.2020 am participat la lectia deschisa tinuta de catre doamna profesoara Domokos
Orsolya, avand ca tema: Dezvoltarea auzului muzical şi al simţului ritmic în clasele primare

•

11.11.2020 șefii de catedră împreună cu directorul școlii au stabilit datele verificărilor semestriale
pentru fiecare clasă.

•

ședință de catedră, teambuildig pe GoogleMeet – 11.11.2020.

•

ședință de catedra pe Google Meet - 18.11.2020.

•

In perioada 12-18.12.2020. a avut loc verificarea partiala la disciplina TSD.

Comisia pentru verificarea parțială din semestrul I a fost alcătuită din profesorii:
•

Sebestyén - Lázár Enikő – președintele comisie- fără drept de notare

•

Kerezsi Gyopár Iringó-responsabilul de catedră- cu drept de notare

•

Profesorul elevului – cu drept de notare.

Rezultatele la verificarile parțiale au fost mulţumitoare, fapt care reiese şi din notele elevilor la acest
eveniment, unde fiecare elev a interpretat un solfegiu invatat.
Rezultatele tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmări şi mai bine, fiind în comisia de
examinare.
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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: 05.02.2021.

Şef de catedră,
Kerezsi Gyopár Iringó

Catedra de Limba și literatura română în anul școlar 2020-2021 este compusă din următoarele cadre
didactice Naum Roxana–Maria, Angheluta Jolan, Mailat Sorana, Duțu Corina.
1. Subliniez că pe parcursul acestui Semestru la nivelul catedrei s-au desfasurat urmatoarele
activitati ale procesului instructiv – educativ :
 Realizarea planificarii calendaristice – 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),
 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 : teste de cunoastere la inceput de
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ciclu , , brainstorming, portofolii individuale, evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare,
teste initiale, teste sumative, orale si scrise;
 Informarea si periodica a dirigintilor si 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.
Duțu Corina-Mihaela
În anul şcolar 2020-2021 funcționează cu 18 ore pe catedra de limba și literatura română (VI A, VI
B-secție maghiară, X B, XII B-secție română) la Liceul de Arte ,,Plugor Sandor”, Sfântu Gheorghe. În
calitate de profesor de limba și literatura română, a realizat procesul instructiv-educativ în concordanţǎ cu
programa elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetǎrii, Tineretului şi Sportului, îndeplinindu-și obligaţiile
prevǎzute în fişa postului până în momentul de față.
Pe tot parcursul anului școlar, a folosit folosesc metode, mijloace şi procedee variate, astfel încât lecţia sǎ
devinǎ cât mai atractivă.
A încurajat munca în echipă şi am folosit metode variate, iar evaluarea a fost una de tip continuǎ,
explicând elevilor criteriile dupǎ care a fost realizată. Pentru a realiza evaluarea (sumativǎ şi formativǎ) pe
lângǎ clasicele lucrǎri de control, am folosit metoda portofoliului. A încurajat autoevaluarea, asigurând un
feedback pozitiv.
La nivelul claselor la care predă, a marcat Ziua Culturii printr-un maraton de poezie, în cadrul căruia au
fost recitate cele mai cunoscute texte poetice aparținând lui Mihai Eminescu.
PROF. Angheluta Jolan
1. Proiectarea activității
În primul semestru al anului școlar 2020/2021 a realizat procesul instructiv – educativ în
concordanță cu programele elaborate de Ministerul Educației Naționale și și-a îndeplinit toate
obligațiile de profesor prevăzute în fișa postului. Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în
conformitate cu programele școlare, pregătirea lor pentru Bacalaureat.
S-a preocupat de întocmirea planificărilor calendaristice, a planurilor unităților de învățare,
planificări pe care le-am realizat până la termenul stabilit de direcțiunea unității școlare. Proiectarea
didactică a întocmit-o pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și
pe baza particularităților elevilor.
2. Realizarea activităților didactice
Activităţile desfăşurate în clasă cu elevii au urmărit atingerea obiectivelor generale şi specifice,
parcurgerea ritmică a materiei, în conformitate cu cerinţele programei şcolare, conturarea unei imagini
complexe asupra evoluţiei literaturii române, pe genuri literare, sau în directă corelare cu multe dintre
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curentele literare studiate. Cunoştinţele de limba română au fost integrate în capitolele de literatură, iar
textele alese spre studiu au fost atât texte literare, cât şi nonliterare. Formarea competenţelor de
comunicare orală în limba română s-a realizat prin monologuri, jocuri didactice, povestiri şi descrieri,
la clasele a IX,X, sau prin dezbateri şi argumentări, Redactarea de texte de către elevi a fost urmărită în
numeroase activităţi derulate în ore sau în cuprinsul temelor date acasă: exerciţii de redactare a unor
eseuri sau texte în stiluri funcţionale , analize stilistice de texte literare, caracterizări de personaje,
eseuri libere pe o anumită temă. Elevii au fost familiarizaţi cu modalităţile de selecţie a informaţiilor de
specialitate, apoi cu cele de exprimare scrisă, în vederea redactării lucrărilor.
S-au utilizat metode didactice tradiţionale de lucru, alături de cele moderne. Materialul didactic
a fost adaptat la nivelul de pregătire al elevilor şi la caracteristicile fiecărei clase: fişe de lucru, scheme.
Datorită varietăţii şi specificului ciclurilor şcolare, s-a urmărit tratarea diferenţiată a elevilor , în cadrul
lecţiilor foarte variate. Au existat ore în care elevii au citit textele, iar apoi au încercat să dovedească
înţelegerea acestora, până la lecţii complexe, cu dezbateri şi sinteze critice.
În clasa a a IX-A SI a X-a a s-a urmărit formarea competenţelor de argumentare a unui punct de
vedere şi de exprimare liberă în limba română.
Pe lângă orele tradiționale a ținut și activități opționale în cadrul proiectului ROSE cu
începătorii din clasele a IX-a, a X-a și a.
3. Evaluarea rezultatelor învățării
A prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele și criteriile acesteia, planul de evaluare. A
aplicat cele trei forme ale evaluării: inițială, continuă și sumativă.
A elaborat teste predictive la limba româna pentru clasele: a V-a, a VII-a și a XI-a, a XII-a,
teste care au avut o structură unitară, au fost precedate de două săptămâni de recapitulare. Scopul
evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor. Am întocmit tabele
pentru fiecare clasă, astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare,
aprofundare și recuperare. Am elaborat un plan de măsuri remediale pentru problemele identificate ca
urmare a aplicării testului inițial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul semestrului..
4. Managementul clasei de elevi
A prezentat elevilor la începutul semestrul I, la prima oră, normele care trebuie respectate în
timpul orelor de curs. A monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat/ameliorat situaţiile
conflictuale apărute pe parcursul anului şcolar între elevi. A consiliat permanent elevii, am valorizat
exemplele de bună practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. A stabilit responsabilităţi
pentru fiecare elev al clasei s-aasigurat de respectarea şi îndeplinirea acestora.
Puncte tari
• Întocmirea corectă a documentelor de specialitate
• Comunicare bună profesori-elevi, profesori- părinţi
Puncte slabe
• Lipsa de motivaţie a unor elevi pentru învăţare
• Numeroase greşeli ortografice şi aspect ilizibil al scrisului, la elevi.
• Dezinteres faţă de realizarea temelor date acasă elevilor
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Oportunităţi
• Interdependenţa pozitivă creată între conducerea şcolii, elevi şi profesori
Ameninţări
•
•

Dezinteresul unor elevi şi al familiilor lor faţă de şcoală
Decalajul dintre nivelul scăzut al cunoştinţelor elevilor la intrarea în clasa a IX-a şi cerinţele
probelor de bacalaureat

Prof.Mailat Sorana
1.

Proiectarea activității

În primul semestru al anului școlar 2020-2021 am realizat procesul instructiv – educativ în
concordanță cu programul elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului și miam îndeplinit toate obligațiile de profesor prevăzute în fișa postului.
Scopul principal urmărit a fost instruirea elevilor în conformitate cu programele școlare. M-am
preocupat de întocmirea planificărilor calendaristice dupa modelul oferit de MECTS, a planurilor
unităților de învatare, planificări pe care le-am realizat până la termenul stabilit de direcțiunea unității
școlare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la
începutul anului școalar și pe baza particularităților de nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat
activitățile de învățare îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de organizare și al metodologiei
didactice- la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de întelegere, ritmul de lucru propriu unor
grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Pentru primul semestru mi-am propus să realizez împreună cu elevii mei următoarele
•

Obiective cadru

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare.
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
•

Competențe
Liceu ( clasele a X-a, XI-a )
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei
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experienţe de lectură
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până
la începutul secolului al XX-lea
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse
(scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor argumente diferite în vederea formulării unor
judecăţi proprii
Generală (clasele a V-a, aVI-a, aVII-a, a VIII-a)
1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context
2.3 utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului
citit
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de
expresivitate artistică într-un text liric
2. Realizarea activităților didactice
Pe tot parcursul primului semestru al anului scolar 2020-2021 am utilizat strategii didactice care să
asigure caracterul aplicativ al învățării și formarea competențetelor specifice.
Menționez că mi-am adaptat lecțiile și metodele activității online.
Mi-am întocmit schițe de lecție în concordanță cu documentele care concretizează conținuturile
procesului de învățământ.
Am asigurat funcționalitatea raporturilor dintre obiective, conținuturi, strategii de instruire și metodele
de evaluare, la nivelul proiectului de lecție.
Am ales optim conținutul lecției (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, grad de
încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu competențele vizate). Am
structurat logic și echilibrat conținutul lecției, am proiectat situații de învățare variate ca formă de
organizare, mod de intervenție a profesorului în timpul învățării, mod de comunicare, mod de
producere a învățării, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor, am
proiectat lecții de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi,
cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.
Am efectuat ore de pregătire suplimentară pentru clasele a VIII-a A, B în vederea maxizării rezultatelor
de la EN.
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3. Evaluarea rezultatelor învațării
Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia, planul
de evaluare. Am aplicat cele trei forme ale evaluarii: inițială, continuă și sumativa adaptate învățării
online.
4. Managementul clasei de elevi
Am prezentat elevilor la începutul semestrului, în prima oră de dirigenție, normele care trebuie
respectate în timpul orelor de curs, aceste lucruri fiind consemnate în procesul-verbal. Am monitorizat
comportamentul elevilor și am gestionat/ameliorat situațiile conflictuale apărute pe parcursul anului
școlar între elevi. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de buna practică pentru
motivarea acestora la o conduită bună.
5. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale
Am realizat și am actualizat permanent Portofoliul profesorului, mi-am realizat toate atribuțiile
de serviciu, am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției
școlare.
Am avut o strânsă colaborare cu parinții în vederea realizării corespunzătoare a
demersului didactic și a activităților extracurriculare.
Prof. Naum Roxana-Maria
Am ales optim conținutul lecției (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, grad de
încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu competențele vizate). Am
structurat logic și echilibrat conținutul lecției, am proiectat situații de învățare variate ca formă de
organizare, mod de intervenție a profesorului în timpul învățării, mod de comunicare, mod de
producere a învățării, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor, am
proiectat lecții de tipuri diferite, structurate dupa modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi,
cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.
Am prezentat elevilor la fiecare evaluare, obiectivele si criteriile acesteia, planul
de evaluare. Am aplicat cele trei forme ale evaluarii: inițială, continuă și sumativa adaptate învățării
online.
Am realizat și am actualizat permanent Portofoliul profesorului, mi-am realizat toate atribuțiile
de serviciu, am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției
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școlare.
Am avut o strânsă colaborare cu parinții în vederea realizării corespunzătoare a
demersului didactic și a activităților extracurriculare.
2. A mdesfasurat urmatoarele activitati extracurriculare:
1. Stil de viaţă sănătos şi activ – Dezbatere; 21 octombrie 2020, în cadrul Săptămânii Educaţiei
Globale, “Securitatea alimentaţiei”
2. The world is changeing-What about us-Proiect județean
Prezentare Power point, realizare planse Mancare sanatoasa, salata de fructe.
DECEMBRIE
1. 1 Decembrie - Ziua Naţională
2. Moment Eminescu – 14-18ianuarie-Săptămâna Culturii naționale
Acțiuni de prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în toate cazurile.
*Am pregatit copiii pentru olimpiada judeteana.
Ore de pregătire remedială ROSE
Ser catedra,
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 2020-2021
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 I. al colegilor mei de catedră. Am constatat că toţi colegii mei şi-au 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 perioada când am intrat
în predare online (din cauza 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 2020/2021
1.
Kőmíves-Bokor Zsuzsa: șef de catedră: pian, corepetiție
2.
Anca Diaconu: corepetiție
3.
Ambrus Sandor: pian, corepetiție
4.
Bándi Anna: pian
5.
Bándi Margit: pian, corepetiție
6.
Bende Arnold:pian
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Constantin Rozalia: pian
Geréb Emőke:pian
Héjja Ágnes: pian, corepetiție
Imreh Claudia: pian, corepetiție
Kerezsi Gyopár Iringó: pian
Krecht Emese: pian, corepetiție
Márk Ildikó: pian
Miklós Mária: corepetiție
Opra Monica: pian
Rápolti Irma: pian
Simon Vilmos: pian, corepetiție
Opra Balázs József: corepetiție
Kovács Janka Hanna: corepetiție
Szilágyi Herbert: corepetiție
Szabó Levente: orgă, 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.
Activităţi ale catedrei de pian în anul școlar 2020/2021, sem.I.

În data de 18 septemcrie 2020 am ținut o ședință pentru toți membrii ai catedrei de pian, unde
am revizuit programa școlară și cerințele pentru verificarea semestrială și pentru examenul de sfârșit de
an.

În data de 24 noiembrie 2020 am ținut o ședință online pentru catedra de pian și corepetiție
unde am stabilit data exactă și materialul minim obligatoriu pentru verificarea semestrială: - ciclul
primar (clasele II-IV)-fiecare elev să trimită câte o înregistrare pe platforma Google Classrom până în
data de 18 decembrie2020 cu minimum o piesă sau studiu finalizată pe parcursul semestrului I,
interpretând fără partitură
- ciclul gimnazial (clasele V-VIII) - fiecare elev să trimită câte o înregistrare pe
platforma Google Classrom până în data de 20 ianuarie 2021 cu o gamă și minimum o piesă
sau studiu finalizată pe parcursul semestrului I, interpretând fără partitură
- ciclul liceal (clasele IX-XII) - fiecare elev să trimită câte o înregistrare pe
platforma Google Classrom până în data de 20 ianuarie 2021 cu o gamă și minimum 2 piese
sau o piesă și studiu, finalizată pe parcursul semestrului I, interpretând fără partitură.
- Verificarea înregistrărilor a avut loc în data de 22 ianuarie 2021, comisia fiind alcătuită de către
profesorul de specialitate al fiecărui elev în parte, prof. Kőmives-Bokor Zsuzsa șef de
catedră, prof. Márk Ildikó profesor de pian, iar rezultatele verificării sunt următoarele:
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Verificare semestriala - Catedra de pian Sem I.
22. ianuarie 2021
Anul școlar 2020-2021
Nr.
crt

Profesor

Numele și
prenumele
elevului

Clasa

Instrument

Prof. 1 (prof. Prof.2 Prof.3
de
specialitate)

Media

Erdelyi Sara Alexia

I

Pian

-

-

-

-

1

Domokos Roland

II

Pian

-

-

-

2

Brânza Eduard

III

Pian

-

-

-

3
4
5

Gothard Lehel
Molnar Szilveszter
Bacs Denise
Teodor
Andro Cristian

III
IV
IV

Pian
Pian
Pian

Nu a avut
instrument
Nu a avut
instrument
B
B
+B

B
B
+B

B
B
+B

B
B
+B

VI

Pian

9,25

8,30

8

8,51

Dima Szilard
Nimrod
Peterffy Greta
Kiss Norbert
Dima Mark Daniel
Dima levente
Krisztian

I

Pian

-

-

-

-

II
III
III
VIII

Pian
Pian
Pian
Pian

FB
-FB
B
8,12

FB
-FB
B
8,50

FB
-FB
B
8,50

FB
-FB
B
8,37

I

Pian

-

-

-

-

II

Pian

III
IV

Pian
Pian

FB

FB

FB

IV

Pian

Nu a avut
instrument
FB
Nu a avut
instrument
B

B

B

B

Ambrus
Sandor
1
Bandi
Anna

6
Bandi
Margit

1
2
3
4
5
Bende
Arnold

1
2
3
4
5

Denes Andrea
Dorka
Pusztai Anett
Florescu Razvan
Hotea Laurentiu
Ionut
Stafie Maria

47 | P a g e

Krisztina
Constanti
n Rozalia

1
2
3

Pakucs Sonia
Serban Kincso
Kolozsi Tamas

VII
VIII
IX

Pian
Pian
Pian

9,80
9,70
9,60

9,80
9,50
9,50

9,80
9,50
9,50

9,80
9,56
9,53

Vikarius Antonia
Alexandra
Ochisan Amira
Anastasia
Ardelean Mario
Leonardo
Kertesz Gergo
Anton Denisa
Miruna
Decsei Brassai
Balazs
Fula Ervin Marian
Varga Balazs
Deak Viktoria

I

Pian

-

-

-

-

I

Pian

-

-

-

-

I

Pian

-

-

-

-

II
III

Pian
Pian

FB
-FB

FB
-FB

FB
-FB

FB
-FB

IV

Pian

FB

FB

FB

FB

IV
IV
IV

Pian
Pian
Pian

S
+B
-FB

S
+B
-FB

S
+B
-FB

S
+B
-FB

I

Pian

-

-

-

-

I
I

Pian
Pian

-

-

-

-

II
II

Pian
Pian

-FB
FB

-FB
FB

-FB
FB

-FB
FB

II
III
IV

Pian
Pian
Pian

FB
-FB
+B

FB
-FB
+B

FB
-FB
+B

FB
-FB
+B

IV

Pian

FB

FB

FB

FB

Kulcsar Akos
Feraru Rares
Henter Jozsef Mark
Preda Abigel
Baak Stephanie
Varga Reka Beata

I
I
IV
V
VII
X

Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

+B
8
8,50
8,50

+B
8
8,50
8

+B
8
8,50
8

+B
8
8,50
8,16

Chiricescu Karina

III

Pian

FB

FB

FB

FB

Gereb
Emoke

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hejja
Agnes

1

Gemes Bence
Krisztian
Hegyi Hunor
Sacrieru Andrei
Cristian
Orban Robert
Simon Zenkio
Erzsebet
Molnar Hanna
Deak Cyntia
Neamtu Ingrid
Elena
Dumut Alexandra
Agnes

2
3
4
5
6

7
8
9
Imreh
Claudia

1
2
3
4
5
6
Kerezsi
Gyopar
Iringo

1
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2
3

Pulugor Levente
Zatyi Lorand

IV
XII

Pian
Pian

-FB
8,50

-FB
9

-FB
9

-FB
8,83

Tinca-Zan Anna
Kadar Lia
Fekete Cintia
Ferencz Marton
Dermisek Miruna
Illyes Evelin
Debora
Matis Adrienn
Sebestyen -Lazar
Regina
Kecskes Eszter

I
II
III
III
IV
IV

Pian
Pian
Pian
Pian
Pian
Pian

FB
FB
-FB
B
9,50

FB
FB
-FB
B
9,50

FB
FB
-FB
B
9,50

FB
FB
-FB
B
9,50

VII
X

Pian
Pian

9
9,80

9
9,80

9
9,80

9
9,80

XII

Pian

9

9

9

9

KomivesBokor
Zsuzsa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Krecht
Emese

1
2
3
4
5
6
7

Gereb Abraham
Solymosi Viktoria
Racz David
Szabolcs
Rosca Maria Raissa
Kovacs Daniel
Nyiko Fruzsina

I
II
IV

Pian
Pian
Pian

FB
S

FB
S

FB
S

FB
S

IV
VI
VII

Pian
Pian
Pian

FB
9,16
9,30

FB
9
9

FB
9
9

FB
9,05
9,26

Vizi Gellert

X

Pian

9,40

9,20

9,20

10

Toth Kovacs
Gyopar
Opra Richard
Robert
Sajtos Anita
Vitalyos Gellert
Millye Eszter Anna

I

Pian

-

-

-

-

III

Pian

-FB

-FB

-FB

-FB

IV
IV
IV

Pian
Pian
Pian

+B
+B
-

+B
+B
-

+B
+B
-

9
8

9
8

9
8

Mark
Ildiko

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Abraham Norbert
Dima Evelin
Viktoria
Daczo Vivienn
Szabo Jozsef Akos

VII
VIII

Pian
Pian

+B
+B
Nu a avut
instrument
9
8

VIII
XII

Pian
Pian

7,50
7,50

7,50
7,50

7,50
7,50

7,50
7,50

Buzea Rares

IV

Pian

Nu a avut
instrument

-

-

-

Szabo Julia

I

Pian

-

-

-

-

Miklos
Maria

1
Opra
Monica

1
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II
II
III
IV

Pian
Pian
Pian
Pian

FB
FB
FB
+B

FB
FB
FB
+B

FB
FB
FB
+B

FB
FB
FB
+B

6
7

Murea Adrian
Vornehm Timo
Nagz Emma
Orban Csongor
Alexandru
Briseno Adelina
Novacescu Alessia

V
VII

Pian
Pian

9,50
9,50

9,30
9,50

9,30
9,60

9,36
9,53

8

Reketes Henrietta

VIII

Pian

9,50

9,50

9,50

9,50

Szekely Eliz
Kovacs Krisztina
Rakosi Jozsef Etele
Coteata Maya
Maria
Simion Bianca
Visoiu Andreea
Janett
Ferencz Samuel

II
II
II
III

Pian
Pian
Pian
Pian

FB
+B
-FB
FB

FB
+B
-FB
FB

FB
+B
-FB
FB

FB
+B
-FB
FB

IV
V

Pian
Pian

FB
8,50

FB
8

FB
8

FB
8,16

VI

Pian

8,50

8

8

8,16

VII

Pian

9

9

9

9

XII

Pian

8

8,50

8,50

8,33

2
3
4
5

Rapolti
Irma

1
2
3
4
5
6
7
8

Teodorescu Sofia
Maria
Sinka Noemi

9
Simon
Vilmos

I

Pian

-

-

-

-

2

Kellan Patrik
Krisztian
Simon Balint

I

Pian

-

-

-

-

3

Zsigmond Eniko

I

Pian

-

-

-

-

4

Szasz Barbara

II

Pian

FB

FB

FB

FB

5

Kovacs Szidonia

III

Pian

FB

FB

FB

FB

6

III

Pian

B

B

B

B

7

Kovacs Eduard
Gabriel
Kisgyorgy Huba

III

Pian

-FB

-FB

-FB

-FB

8

Filep Zsombor

VI

Pian

8

8

8

8

9

Kellan Nikolett
Szandra

VI

Pian

9

8

8,50

8,50

Farkas Laura

XI

Orga

9

9

9

9

1

Szabo
Siklodi
Levente

1
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Comisia metodica pentru verificarea semestriala la catedra de pian a fost alcătuită din
profesorii:

prof. de pian, Komives-Bokor Zsuzsa, șef de catedră

prof. de pian, Mark Ildiko

prof. de specialitate al fiecarui elev în parte

În perioada pandemiei COVID 19, profesorii 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 pentru copii care au
avut instrument acasă, folosind telefonul, tableta sau laptopul și instrumentul personal.
Dovezi: Rapoartele de predare online.
Menționez că în perioada predării online feicare profesor de pian a ținut toate orele de
specialitate pe platforma Google Classroom, au lucrat cu elevii în funcție de posibilitățile lor,
făcând excepție elevii care nu au avut instrument acasă și au putut intra în incinta școlii doar
din sfârșitul lunii noiembri. Impresia mea după această verificare online este, că se vede
munca profesorilor și a elevilor, care au depus multe eforturi în ciuda faptului că predarea și
învățarea online la un instrument muzical este destul de dificilă.
Data: 03.02.2021

Şef de catedră,
Kőmíves-Bokor Zsuzsa

Subsemnatul FAZAKAS MIHÁLY, profesor de arta actorului la Liceul de Arte “Plugor Sándor”,
in anul scolar 2020-2021/ semestrul al I-a, am coordonat activitatea de specialitate al colectivelor de elevi clasa a IX-a A, respectic XI-a 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).
 Organizarea unei minibiblioteci de specialitate;
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 Organizarea spatiului in clasa cu delimitatea acestora si dotarea lor 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 (9,59 la IX-a si 9,74 la XI-a). 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.


FAZAKAS MIHÁLY

RAPORT DE ACTIVITATE
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE A CATEDREI DE TEATRU secția
maghiară
ANUL ȘCOLAR 2020-2021/SEMESTRIUL I
14-15 SEPTEMBRIE: PROMOVAREA CATEDREI DE TEATRU. Catedra de Teatru a Liceului
de Arte Plugor Sándor a fost infințat acum 20 de ani. Cu prilejul aniversării, catedra a fost promovată
in ziarele din localitate si din țară, precum și cu fotografii și videouri pe facebook.
15 SEPTEMBRIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE METODICĂ A
PEDAGIEI TEATRALĂ DIN BUDAPESTA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și
reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs de o zi pentru tinerei din Ungaria.
16 SEPTEMBRIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE METODICĂ A
PEDAGIEI TEATRALĂ DIN UNGARIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și
reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs de o zi pentru tinerei din Zalaegerszeg, Ungaria.
18 SEPTEMBRIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE METODICĂ A
PEDAGIEI TEATRALĂ DIN UNGARIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și
reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs de o zi pentru tinerei din Isaszeg, Ungaria.
19 SEPTEMBRIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE METODICĂ A
PEDAGIEI TEATRALĂ DIN UNGARIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și
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reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs de o zi pentru tinerei din Veresegyház, Ungaria.
30 SEPTEMBRIE: WORKSHOP DIN CADRUL CONFERINȚEI DE METODICĂ A
PEDAGIEI TEATRALĂ ORGANIZAT DE VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM
DIN VERESEGYHÁZ, UNGARIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și reprezentatul
catedrei de teatru, în cadrul conferinței a susținut un atelier și un workshop pentru cei 36 de
participanți.
6 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN CHICHIȘ. 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul este o
posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost
prezentat pentru elevii Grupului Școlar Baróti Szabó Dávid din Baraolt.
7 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN CHICHIȘ. 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul este o
posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost
prezentat pentru elevii Liceului Teoretic George Moroianu din Săcele.
8 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN CHICHIȘ. 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul este o
posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost
prezentat pentru elevii Liceului de Arte Plugor Sándor, mai ales pentru elevii secției de teatru, clasa a
IX-a.
9 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN CIUCSĂNGIORGIU.
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 XI-a, secția teatru. Spectacolul
este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul
a fost prezentat pentru elevii Grupului Școlar Joannes Kájoni și Colegiului Național Octavian Goga
din Miercurea Ciuc.
10 OCTOMBRIE: ALERGAREA ÎN CINSTEA CATEDREI DE TEATRU. Catedra de Teatru a
Liceului de Arte Plugor Sándor a fost infințat acum 20 de ani. Cu prilejul aniversării, elevii claselor de
actorie împreună cu Fazakas Misi, șeful catedrei au alergat în total 40, deci două ori 20 de km.
12 OCTOMBRIE: 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul
este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul
a fost prezentat pentru elevii Colegiului Reformat din oraș.
13-14 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BELIN. 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul este o
posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost
prezentat de trei ori pentru tineri cu risc de marginalizare.
16 OCTOMBRIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN CAREI. 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 XI-a, secția teatru. Spectacolul este o
posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost
prezentat pentru tineri cu risc de marginalizare.
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20 OCTOMBRIE- 20 NOIEMBRIE: COMPETIȚIE JUDEȚEAN DE DEBATE „Erdélyi
perpatvar” ORGANIZAT DE MIÉRT. Trei eleve din clasa de actorie XI-a A (Császár Andrea, Póra
Jácinta, Szimion Helga) au participat la competiția de debate și la final, echipa lor a obținut locul al IIlea din Județul Covasna. Îndrumarea lor a fost asigurat de către profesoara Knop Ildikó.
8- 12 NOIEMBRIE: PROIECT ȘI TABĂRA DE CREAȚIE DESTINATE TINERILOR
TALENTAŢI A CATEDREI DE TEATRU. Din 2018 am devenit European Talentpoint / Punct
European destinat Talentelor. Cu sprijinul Programului Național destinat Talentelor (Nemzeti
Tehetség Program) al Guvernului din Ungaria în fiecare an organizăm proiecte artistice destinate
tinerilor talentaţia a catedrei de teatru. Ambele proiecte cuprind ateliere şi tabere de creaţie. Iniţiatorii
şi coordonatorii proiectelor sunt Fazakas Misi – liderul Teatrului Independent Osonó și conducătorul
Catedrei de Teatru din cadrul Liceul de Arte Plugor Sándor – şi Mucha Oszkár, actorul Trupei Osonó.
În ultimii trei ani am organizat șase proiecte destinate sprijinirii tinerelor talente.
10 DECEMBRIE: MATERIAL VIDEO DESPRE MITOLOGIA ANTIGREACĂ. Profesoara
catedrei, Prezsmer Boglárka împreună cu elevii catedrei de teatru, clasa a IX-a A au realizat un
experiment artistic. În cadrul proiectului, elevii au scris monoloage și dialoguri pornind din mitologia
antigrecească după care au prezentat și au filmat. Astfel au alcătuiut un material de video care în
timpul predării online poate fi folosit și de alte clase ca material de ajutor.
28 DECEMBRIE: SĂRBAREA COMUNĂ A CRĂCIUNULUI. În fiecare an, comunitatea elevilor
și profesorilor sărbătorește împreună Crăciunul. Dincolo de predarea disciplinelor de specialitate,
pentru catedra de teatru este foarte important comunitatea, relația între profesori și elevi, și din cauza
asta sunt organizate evenimente de genul asta, la care participă toți elevii și profesorii. În anul asta, din
cauza pandemiei, evenimentul a fost realizat online.
8-10 IANUARIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE ȘI
METODICĂ A PEDAGIEI TEATRALĂ ORGANIZAT DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTĂ
ȘI MESERII DON SFÂNTU GHEORGHE. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și
reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs și mai multe workshopuri pentru profesori din Sfântu
Gheorghe, Covasna, Săcele, Brașov, Sovata, Odorheiu Secuiesc și Cluj Napoca.
12 IANUARIE: INTERVIU ÎN DIRECT DESPRE CATEDRA DE TEATRU. Fazakas Misi,
fondatorul și șeful catedrei de teatru, cu prilejul aniversării de 20 de ani, a vorbit despre catedra de
teatru în emisiunea Mozaik a televiziunii ERDÉLY TV.
15-17 IANUARIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE ȘI
METODICĂ A PEDAGIEI TEATRALĂ DIN VĂRȘAG. Fazakas Misi, profesorul de arta
actorului și reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs și mai multe workshopuri pentru
profesori din județul Harghita.
28 IANUARIE: MATERIAL AUDIO DESPRE PIESA HAMLET. Profesoara catedrei, Prezsmer
Boglárka împreună cu elevii catedrei de teatru, clasa a XI-a A au realizat un experiment artistic. În
cadrul proiectului, elevii scris monoloage personalizate pornind din marele monolog a lui Hamlet, A fi
sau a nu fi. Elevul Kiss Péter a făcut un sound-design, astfel materialul audio poate fi folosit și de
celelalte clase în timpul predării online.
01 februarie 2021, la Sf. Gheorghe
Fazakas Mihály, șef de catedră
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Unitatea de învățământ: LICEUL DE ARTE PLUGOR SÁNDOR
Componența comisiei metodice: ARTE PLASTICE
Nr.
Numele și prenumele
crt.
1.
BACIU HAJDÚ ENIKŐ
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Disciplina predată

Statut (titular/ suplinitor)

PICTURA/COMPOZI Titular
TIE
BARABÁS ÁGNES
STUDIUL
Titular
FORMELOR IN
DESEN
BARTHA IMOLA
DESEN/CROCHIURI/ Suplinitor calificat
EDUCATIE
PLASTICA
BETEG ZSUZSANNA
MODELAJ/SCULPTU Titular
RA
DOBOLYI SZEKERES
GAFICA/COMPOZIT Titular
TAMÁS
IE/
STUDIUL
FORMELOR IN
DESEN/PRELUCRAR
EA
COMPIUTERIZATA
A IMAGINII
HOSSZÚ ZOLTÁN
MODELAJ/SCULPTU Titular
RA/
STUDIUL
FORMELOR IN
DESEN
MAGYARÓSI IMOLA
ISTORIA ARTELOR Titular
PÉTER JAKAB MÁRIA
DESEN/PICTURA/ Titular
EDUCATIE
PLASTICA
SZABÓ BERNADETTE
PICTURA
Titular
TOTH SAROLTA
ARTE TEXTILE/
Titular
STUDIUL
FORMELOR IN
DESEN/CROCHIURI/
Dr. ÜTŐ GUSZTÁV
PICTURA/STUDIUL
FORMELOR IN
DESEN
VARGYASI LEVENTE
CDS
VTEK DARÓCZI NORBERT ISTORIA ARTELOR Suplinitor necalificat

VII.

A

NALIZA SWOT PRIVIND
ACTIVITATEA DIDACTICĂ
VIII.

D
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Vechime
35 ani
11 ani
8 ani

3 ani

10 ani

8 ani

19 ani

5 ani

isciplina: Arte plastice, decorative și
Istoria artei
1) Proiectare
Puncte tari
 Planificările au fost întocmite conform
Curriculumului Național
Documentele de proiectare sunt adaptate la
particularităţile de vârstă, nivelul de pregătire a
fiecărui elev
2) Predare,învățare
Puncte tari
• Prezența fizică a elevilor în atelierele de
specialitate
• Desfășurarea activităților practice în condiții
normale

Puncte slabe
Lipsa curricumului la câteva discipline

Puncte slabe
Predarea a fost mult mai grea online, corectura
și verificarea elevilor a fost anevoioasa, mai putin
precisa
• Termenul de predare a lucrărilor nu totdeauna
s-a putut respecta

3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării
Puncte tari
Puncte slabe
 95% dintre elevi a reușit să se mobilizeze și să
 Verificarea elevilor a fost anevoioasa, mai putin
lucreze în condiții acceptabile
precisa
4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către
elevi(rezultatele obținute la evaluări interne și externe)
Puncte tari
Puncte slabe
 Verificarea semestrială a fost luată în serios și s-a  Dimensiunea și tehnica realizării lucrărilor nu
realizat la timp
corespunde cu cele realizate în atelier/ lipsa
atelierului se simte

Măsuri ameliorative propuse:
 Menținerea activităților didactice în ateliere și săli de expoziție
IX. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE
Nr.
Disciplina
crt.
1.
Desen/ Pictură

Denumire concurs
”Jocurile olimpice în
imaginația copiilor”
”Este lumea noastră!Să
acționăm împreună!”
Tradiții și obiceiuri de
Crăciun.

Etapa
concursului
Concurs național

Rezultate obținute
Așteptăm

2.

Arte plastice

3

Desen/ Pictură

4.

Desen/ Pictură

”Diversitate și egalitate”

Județean

Așteptăm

5.

Arte vizuale

”Sărbători de iarnă”

Județean

Așteptăm

6.

Desen

De către Asociaţia VadonSfantu Gheorghe
-De unde au dispărut Oamenii
de Zăpadă?

Județean

Așteptăm

Școală

Lucrări realizate în
săpt.16-20.2020
Hagyomán Așteptăm
yokHá
za
Budape
st
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7.

Desen

”Ki gépen száll fölébe”

Internation Balázs Hunor XI.BCreionul de argint
al/
Pakozd Balázs Nandor X.BPremiul special
Ungari
a

X. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE
Nr.
Disciplina
crt.
1.
Istoria artelor
2.
Pictura

Numele și
prenumele
Vitek D. Norbert
Szabó Bernadette

3.
4.

Sculptura
Desen/ Educație
plastica

Beteg Zsuzsa
Bartha Imola

5.

Pictura/ Desen

Péter Jakab Mária

6.

Arte textile

Toth Sarolta

Acreditat/
Furnizor
Neacreditat
CRED
Acreditat
„Prevenirea consumului de 10 puncte
Asociația pentru
droguri la adolescenți prin credit
Dezvoltarea
intervenții active în scoală”
Serviciilor
Sociale și
Educaționale
CATHARSIS
Bulling
Acreditat
Competențe antreprenoriale Acreditat
Organizația
centralaă a
familiilor
Kolping
Competențe
Acreditat
Organizația
antreprenoriale/ Bulling
centralaă a
familiilor
Kolping
”Metode centrate pe elev” 15 puncte
AsociațiaPROFE
credit
DU
Denumire curs

XI. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
Nr.
Disciplina
crt.
1.
Arte plastice
2.

Arte plastice

3.

Arte plastice

4.

Arte plastice

Perioada/ Locul
Responsabil
desfășurării
(nume și prenume)
Vernisaj expozitia artistei cl.a IX-a B,
15.01.2021- Centrul de Bartha Imola
Simó Enikő
X.B,XI.B,XII. Artă din Transilvania Péter Jakab Mária
A
Toth Sarolta
Oră interactivă cu artistul cl.a IX-a B,
22.01.2021- Centrul de Bartha Imola
Orth István și Vécsi Nagy X.B,XI.B,XII. Artă din Transilvania Péter Jakab Mária
Zoltán.
A
Toth Sarolta
Oră interactivă cu artista cl.a IX-a B,
22.01.2021- Centrul de Bartha Imola
Simó Enikő
X.B,XI.B,
Artă din Transilvania Péter Jakab Mária
XII.A
Toth Sarolta
”Ki van a kamerák
Peter Jakab
15.01.2021- OnlinePara Noémi
mögött?”
Maria
Platforma școlii
Szabo
Bernadette
Denumire activitate

Participanți

XII. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL
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DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
Nr.
Disciplina
crt.
1.
Educațție plastica: Szász
Edit, Suciu Laura

2.

Denumire activitate
Efectuare Inszpecții: pt.gr.did.II,
Sustinere lucrare pt.gr.did.I- Online

Pictură- Péter Jakab Mária Inspecție curentă nr.1 grad.did.II. Online

Data,
13.02.2021

Data/ Locul
desfășurării
30.10.2020 –
Tg.Secuiesc
17.12.2020- Întorsura
Buzăului
10.11.2020 – Liceul de
Arte Plugor Sándor

Numele și prenumele: TOTH SAROLTA
Semnătura șef catedră/ responsabil comisie
metodica
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Responsabil
Toth Sarolta

Baciu Hajdú Enikő

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 insrtuctiv-educative în
anul şcolar în curs.

 Discutarea problemelor legate de modul de desfăşurare a activităţii în clasele
pregătitoare.

 Redactarea unui proces verval pentru solicitarea internetului în școală.
Toţi membri comisiei au participat la activităţile metodice organizate la nivelul Microcentrului
I, în data de 11.sept.2020, având ca tematică aspecte organizatorice, aspecte ale îmbunătăţirii
procesului insrtuctiv-educativ. Acest cerc metodic a fost organizat de ISJ Covasna, și de d-na inspector
Kocsis Annamaria.
Toți am luat parte și la activitățile metodice din cadrul școlii, precum și la toate ședințele din
școală.
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.
Privind calitatea activităţii instructiv-educative am coordonat proiectele şi programele educative
monitorizate de conducerea unităţii, care erau adresate ciclului primar.
Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus şi respectat,
următoarele obiective:
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–

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 informației 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
Am participat la următoarele cursuri de perfecționare:

 În data de 3 noiembrie 2020 la webinarul cu titlul ”Ajutor, trebuie să țin orele
on-line!” organizat de Asociația SZEK
 În data de 21 noiembrie 2020 la conferința on-line cu titlul ”COOPERAȚIE”organizat de APMR
 În data de 23 noiembrie 2020 la cercul pedagogic on-line organizat de
învățătoarele din școlile zonale
 În data de 1 decembrie 2020 la webinarul cu titlul ”Pedagogie dramatică în
spațiul on-line!” –prezentat de Dobai Eszter, Hu- organizat de Asociația SZEK
 În data de 8 decembrie 2020 Educație Continuă- organizat de Ministrul
Educației și Cercetării

 În data de 8 decembrie 2020 la webinarul cu titlul ” Ce pot să facă participanții
la procesul educațional pentru o învățare eficiență?"-coordonator Lantos Mihály,
organizat de Asociația SZEK
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În perioada 09.01.2021-30.01.2021 cursul cu titlul: Propuneri metodologice
pentru educația asistată de instrumente digitale”- organizat de CCD Csutak
Vilmos, formatori Fehér Katalin și Gászpor Melinda

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. Aceste activități sunt
cuprinse în prezentul raport.
Celelate activităţi exracurriculare realizate de membri comisiei au fost incluse şi prezentate în
rapoartele personale ale cadrelor didactice.
O activitate susținută în cadrul CM a fost în luna septembrie; cu ocazia „Zilei Basmului Popular”,
împreună cu bibliotecarul școlii, d-nul Kiss Istvan s-a organizat o vizită cu elevii la Biblioteca școlii, 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 5.oct.2020., 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. (04.oct. Ziua Mondială a Animalelor)
Două clase au participat la Proiectul Național ”ABC-ul emoțiilor”, inițiat de Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna. În cadrul proiectului au fost desfășurate două activități:
”Cine sunt eu?” și ”Identificarea emoțiilor negative”.
Începând din luna noiembrie participăm la concursul național „Levelezőverseny”: „Számok
szárnyán” și „Mesék szárnyán”, organizat de Asociația Piticot din Oradea. Organizăm lunar
transmiterea foilor de concurs și adunarea datelor rezolvate.
În săptămâna SEG (16.-20.noi.2020.) ”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” am organizat
în mediul online o activitate cu tema ”Hai la joacă!” pentru a facilita conștientizarea importanței și
contribuției mișcării în aer liber la menținerea sănătății. (Mersul pe bicicletă, trotinetă, role, alergare,
plimbări în aer liber, etc.). În cadrul activității elevii au realizat afișe pe care ulterior le-au prezentat
colegilor.
În decursul lunii noiembrie am participat la concursul național de arte plastice intitulat „Jocurile
Olimpice în imaginația copiilor”, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român împreună cu
Ministerul Educației și Cercetării.
În cursul lunii decembrie am vizionat cu elevii câte un film animat pentru copii, intitulat „The
star”, „Cu trolii în jurul pământului”.
Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din semestrul I. şi ne propunem aceeaşi seriozitate în muncă
şi în semestrul următor.
Sf. Gheorghe,

Prof. Babos Erika
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În semestrului I al anului şcolar 2020-2021 Comisia metodică a învăţătorilor- secţia
română a fost compusă din cinci membri: prof.înv.primar, responsabil al comisiei, Neagu
Nicoleta - clasa pregătitoare A, prof.înv. primar Florescu Maria - clasa I A, prof.înv. primar
Dumbravă Manuela -clasa a II-a A, prof.înv. primar- - Okos Claudia Anca - clasa a III-a A,
prof. înv. primar Salamon Marta –clasa a IV-a A.
În calitate de responsabil al comisiei metodice a învăţătorilor am întocmit planul
manegerial al acestea şi am stabilit împreună cu ceilalţi membri ai comisiei graficul
desfăşurării activităţilor pentru acest an şcolar.
Am avut întruniri lunare ale comisiei pentru a planifica activităţile ce urmau a se
desfăşura conform graficului comisiei, dar şi neprogamate- ori de câte ori a fost necesară
luarea unei decizii urgent. Întâlnirile lunare au avut ca teme:
- analiza programelor şcolare;
- realizarea planificărilor , respectând planul cadru şi programele şcolare;
- elaborarea unui plan de recapitulare pentru testele de evaluare iniţială;
- elaborarea testelor de evaluare iniţială;
- analiza testelor
- pregătirea unor programe pentru diverse evenimente (Săptămâna educaţiei globale, 1
Decembrie, Crăciun, etc.) ;
-organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase;
-lectorate cu părinţii;
-interasistenţe;
Din punctual de vedere al proiectării didactice cadrele didactice membre ale comisiei
şi-au întocmit planificările anuale şi semestriale la timp, respectând planul- cadru şi
programele şcolare în vigoare pentru fiecare an, folosind resurse TIC, şi adaptându-le la
nivelul claselor lor.
Activităţile didactice au fost realizate pe baza programelor şcolare în vigoare şi cu
ajutorul manualelor avizate de către MECTS.
Evaluare elevilor s-a realizat prin metode variate, iar rezultatele au fost anunţate
părinţilor. Pe baza lor s-au stabilit măsuri de amelorare şi dezvoltare.
S-a ţinut permanent legătura cu familiile prin consultaţii individuale , şedinţe pe grupe
online şi lectorate pe teme de interes.
Activităţile extracurriculare au fost proiectate şi desfăşurate în colaborare cu părinţii şi
au urmărit implicarea familiei , alături de şcoală, în procesul de formare şi dezvoltare al
elevilor.
Cadrele didactice membre ale comisiei s-au înscris şi au participat la cursuri de formare
, la întâlnirile comisiei metodice .
Ele au întreprins activităţi de promovare a imaginii şcolii în presă, online şi la nivel
comunității locale, având relaţii de colaborare cu instituţiile de învăţămât preşcolar din
localitate.
Activităţile extracurriculare desfăşurate de-a lungul semestrului I au fost: ateliere,
vizite, jocuri, concursuri, serbări , vizionări de piese de teatru, film, dezbateri, etc.
Acestea s-au desfăşurat în colaborare cu alte clase sau cu alte instituţii de învăţământ și
de cultură .
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Exemple de activităţi:
Clasa pregătitoare A- prof.înv.primar Neagu Nicoleta
Activități extracurriculare:
-activități online susținute în cadrul Săptămânii Educației Globale – activităși cu materiale
refolosibile - „Este lumea noastră, să acționăm împreună!”- Influența oamenilor asupra
vieții animalelor
-lectorat cu părinții Dificultățile activităților educative online și importanța implicării active
în educația copiilor;
- Cufărul cu povești-storyteller Rotundu -Cojocaru Mirela ;
- Ziua națională a României- 1 Decembrie Cea mai frumoasă poveste.
- Eminescu și scrierile lui închinate copiilor, în data de15.01.2021
- Mica Unire pe înțelesul copiilor, în data de 25.01.2021.
Clasa I A- prof.înv.primar Florescu Maria
• Concursuri plastice – „Armata prin ochii copiilor” (online) – CMJ Covasna,
„Sărbători de iarnă” (online) – Palatul Copiilor din Sfântu Gheorghe, „Noaptea de
Crăciun” (online) – Șc. Gimn. Nr. 1 Adunații-Copăceni, Giurgiu, activități online
susținute în cadrul Săptămânii Educației Globale – desene - „Este lumea noastră, să
acționăm împreună!”, „Planeta noastră”- memorizare și prezentare de poezii, Power
Point – „Zece pași pentru un mediu curat”;
•

Activitate online - „Cutreierând pe tărâm magic” – invitat, Mirela Rotundu-Cojocaru;

•

Activitate online – „Magia Crăciunului” – colinde și poezii;

•

Activitate online – Ziua Culturii Naționale – Viața și operele lui Mihai Eminescu în
viziunea micului școlar – Power point, audiții, interpretare Somnoroase păsărele.

•

Proiect național – ABC-ul emoțiilor (fizic și online);
•

Cursuri de formare continuă

•

- Conferință națională online „Abordări inovative în procesul de învățământ”31.10.2020;

•

- Curs online „Profesor real într-o școală virtuală” – Ora de net – noiembriedecembrie 2020;

- Simpozion județean online „Exprimarea emoțiilor și trăirilor prin activitățile/lecțiile
artistico- Parteneriat – GPP Benedek Elek, GPP Árvácska, Biblioteca Școlii, Muzeul
Carpaților Răsăriteni, Teatrul Andrei Mureșanu
•

plastice și practice” – 21 decembrie 2020

Clasa a II-a- prof. înv.primar Dumbravă Manuela
ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE
- octombrie – Parteneriat cu Junior Achievement Romania pe programul ,, Noi înșine”;
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-

Parteneriat cu biblioteca școlii
SEG 2018 - ,,Lumea noastră se schimbă. Noi?” – poster
Excursie la Grădina Zoologică Brașov
Am participat la concursul național de proiecte organizat de Domestos ,,Domestos în
școala ta”
Participare la Ziua Porților Deschise la ISU Sf. Gheorghe
Mențiune la concursul județean ,, Iubește-ți patria, copile”
,, Sunt român, ce mândru nume” – dezbatere pe tema iubirii de neam și țară(1
Decembrie)
Poster
Atelier de Crăciun organizat împreună cu voluntarii de la Asociația Ecou Sf.
Gheorghe
Vizionare film ,, Moș Crăciun în acțiune”
Serbare de Crăciun
Participare la Proiectul Național,, Școli prietenoase cu natura” organizat de
Societatea Ornitologică Română
Activitate realizată în parteneriat cu Muzeul Cinegetic Sf. Gheorghe
,,Eminescu- poet nepereche” – proiect educațional

Clasa a III-a A- prof.înv.primar Okos Claudia Anca
Activitățile extracurriculare
În lunile octombrie,noiembrie,decembrie:
•
Am organizat şi participat la activităţi de protejare a mediului prin colectarea selectivă
de deşeuri.
•
Am participat la Concursul de desene ,,Armata prin ochii copiilor ”organizat de CMJC
•
Ne-am inscris la concursul online :,,Concursul Internațional Formidabilii”,unde copiii
au obținut rezultate bune și foarte bune.
•
Am participat la ,,CONCURSUL JUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE,”organizat de
Palatul Copiilor,cu tematica ,,Sărbători de iarnă”
•
Am încheiat un parteneriat cu Școala GimnazialăNr.1 Adunații-Copăcei,Jud Giurgiu,în
vederea organizării și desfășurării,Concursului cu participare regională,,Noaptea de Crăciun”
•
Am organizat o activitate cu copiii prin proiectul educațional „Micii Exploratori
Digitali”.https://oradenet.ro/micii-exploratori-digitali
•
Am paricipat la etapa I Concursului Național„Amintiri din Copilărie”
•
Am încheiat un,, Protocol de colaborare ” cu Scoala Gimnazială Nr.16 Galați ,pentru
realizare in comun a activităților propuse în cadrul proiectului
,,Fii creativ-descoperă talente”
•
Am participat la etapa I a concursului ,,Formidabilii”
•
Am avut o activitate ,,Cutreierând pe tărâm magic”în colaborare cu Rotundu Cojocaru
Mirela storyteller -ZOOM
•
Am colaborat cu Rebeca Sterian în vederea susținerii activității ,,Beneficiile
consumului de produse apicole pentru copii ” desfășurată pe zoom.
(https://www.facebook.com/rebeca.sterian/videos/1856848724481272)
•
Am organizat diferite activități online în cadrul -Săptămâna Educaţiei Globale ,ce a
avut tema “Este lumea noastră!Să acționăm împreună! ”
•
Vizionare film 3D Cinema Arta
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Am participat la diferite webinarii,ateliere,cursuri online
•
-webinar ,,Competențe cheie la școlarii mici în mediul online:citit -scris &STEAM”
•
-Workshop-ul cu tema "Relatia-Scoala-Familie-Comunitate" din cadrul "Ateliere
online de Psihopedagogie-Speciala pentru profesori".
•
-Evaluarea produselor de comunicare orală: abordări inter- și transdisciplinare.
-Cursul online de formare „Profesor real într-o școală virtuală”.Organizat de
•
VOLUNTARIAT-Ora de net
•
- webinare,,CUM GESTIONĂM PROVOCĂRILE CU CARE NE CONFRUNTĂM
ÎN NOUL AN ȘCOLAR ”și,,Cum a început școala” organizate de editura Aramis
•
-webinarul “Fii COPIL cu visul tău”, organizat de comunitatea de Dream
Management .
•
-webinar,, METODE PRIN CARE SĂ-ȚI PROTEJEZI COPILUL DE
PERICOLELE DE PE INTERNET"
•
-cursul online -,, Intensiv de educație digitală pentru învățători”pe Indreptar digital
•

-Conferința eLearning România Ediția 1

•

-Webinarului - Platforme interactive de învățare: Nearpod

•

-CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ONLINE SUPERTEACH -Revoluția Mentalității în Educație

•
-Webinar MERITO: Intervenția personalizată pentru elevi cu TSA
•
-webinar din seria „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”, organizată la
inițiativa proiectului nostru „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
- Simpozion și webinar -,,Competenţe şi abilităţi dobândite în timpul stagiilor de
•
pregătire practică, la nivel european, finanțat prin Programul Erasmus
•
- webinar - Evaluarea online la cei mici - oportunități și limitări
•
-Conferința națională online ,,Abordări inovative în procesul de învățământ”organziat
de CCD Covasna
-webinar,,Platforma MozaBooK”
•
•
-ateliere online lunare de ,,Psihopedagogie Specială”
•
-cursul: „Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului în
școală” (80 ore/20 credite)
Clasa a IV-a A- prof. înv. primar Salamon Marta
În ceea ce priveşte perioada de predare în mediu online, aceasta s-a
desfăşurat prin activităţi desfăşurate live, în conformitate cu orarul stabilit la
începutul anului şcolar. Activităţile au avut un caracter activ-participativ, am
încercat să cooptez elevii în cât mai multe acţiuni. Astfel, în cadrul orelor am
folosit diverse site-uri educative, am proiectat jocuri şi conţinuturi care să
diversifice lecţiile online. Săptămânal o dată am proiectat o activitate cu jocuri,
filme şi discuţii menite să susţină interesul, moralul elevilor.
Totodată, la fiecare sfârşit de săptămână am trimis mesaj individual
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părinţilor, mesaj în care am prezentat pe scurt activitatea elevului în aceea
săptămână. De asemenea am contactat telefonic acei părinţi la ai căror copii am
observat probleme în ceea ce priveşte progresul şcolar sau absenteismul la
activităţi.
Referitor la evenimentele importante, acestea au fost marcate în mediul online, astfel am avut
activităţi referitoare la Ziua Naţională a României, la Ziua Culturii Române, etc.Acestea au
fost marcate prin prezentări power-point, jocuri şi altfel de activităţi
Drept urmare închei prezentul raport de activitate.
DATA:
Nicoleta
05.02.2021

responsabil com. met. Neagu

Unitatea de învățământ: Liceul de Arte „Plugor Sándor”
Componența comisiei metodice: Matematică și Științe
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Disciplina predată

Statut (titular/ suplinitor)

Vechime

1.

Fazakas Mária

matematică

Titular

26 ani

2.

Șuiu Éva

matematică

Titular

17 ani

3.

Gecse Mária

matematică

Titular 8 ore/săpt.

28 ani

4.

Márton Balázs

Informatică,
Suplinitor
Educație tehnologică

30 ani

5.

Balázs Gabriella

fizică

Titular

22 ani

6.

Gál Katalin

fizică, chimie

Titular

21 ani

7.

Lazăr Carmen

chimie

Suplinitor

37 ani

8.

Ștefu Marcela

fizică, chimie

Titular

9.

Botos Gyöngyvér

Biologie, chimie

10

Kisgyörgy Blanka

biologie

Titular 15 ore de biologie 20 ani
+ 3 ore de chimie/săpt.
Titular – 4 ore/săpt.
31 ani

ANALIZA SWOT
1) Proiectare
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Puncte tari
•Întocmirea planificărilor calendaristice

conform legislaţiei în vigoare până
la termenul stabilit
•Întocmirea planurilor unităţilor de
învăţare conform legislaţiei în
vigoare până la termenul stabilit
•Proiectarea didactică întocmită pe
baza evaluării iniţiale şi
particularităţilor de vârstă/nevoi ale
elevilor
•Personalizarea documentelor prin
elemente de originalitatea (concepte
de atins, termeni-cheie etc.).
•Realizarea proiectării activităţii în
format electronic

Puncte slabe
•Anul trecut nu am reușit să terminăm materia din
cauza predării online, din această cauză la începutul
anului am avut de recuperat materia nepredată anul
trecut
•Au fost elevi care nu au participat deloc la

predarea online în perioada 11.martie-14. Iunie
2020. Cu acești elevi a fost nevoie de activități
de recuperare, ameliorare, completare. În acest
timp nu am putut progresa cu clasa.
•Materiile planificate pentru semestrul I. nu am
reușit să le parcurgem integral deoarece eram
într-o stare de alertă din cauza pandemiei globale
COVID-19 . Urmează să le recuperăm pe
parcursul semestrului II.

Pe parcursul planificării membrii ariei curriculare
au 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.
2) Predare,învățare
Puncte tari
Puncte slabe
• Cadrele didactice din cadrul ariei curriculare • Există elevi care nu ating un nivel minim de
Matematică şi Ştiinţe stăpânesc bine disciplina predată performanţă.
şi au cunoştinţe actualizate.
• Există elevi care nu au deprinderea de a folosi
• Predarea noţiunilor se realizează cu rigurozitate eficient noile cunoştinţe, care au o înţelegere
ştiinţifică.
superficială a lucrurilor pe care le învaţă, nefiind
• Respectăm momentele lecţiei şi gestionăm relativ capabili să le integreze într-un corpus coerent de
bine bugetul de timp.
cunoştinţe.
• Încurajăm elevii să participe activ pe tot parcursul • Majoritatea elevilor întâmpină dificultăţi în
orei.
înţelegerea problemelor cu text, realizarea modelului
• Îmbinăm activităţile bazate pe efort individual, cu matematic, respectiv rezolvarea şi interpretarea
activităţi ce solicită efort colectiv de echipă
rezultatelor obţinute.
• Rezolvăm exerciţii şi probleme cu accent pe • Elevii din clasele a VIII-a nu participă regulat și în
dezvoltarea deprinderilor de bază.
întregime la pregătirile pentru E.N.
• Cadrele didactice utilizează metode moderne în În predarea online:
procesul de predare – învăţare în vederea sporirii •Absenteismul unor elevi, la unele ore, din diverse
randamentului învăţării.
motive: semnal slab internet, dezinteres
În predarea online:
•Uneori, nu răspundeau la ore, deși apăreau logați
• Predarea online prin meet conform
•Sunt elevi care întâmpină dificultăți în trimiterea

orarului

temelor pe platformă

•Utilizarea manualelor digitale sau a unor experimente
virtuale, care facilitează înțelegerea fenomenelor
•Folosirea unor metode interactive de învățare
(învățarea prin cooperare)
• Lucrul în aplicațiile Google (Jambord, ppt, Excel,
Word, Formulare Google pentru teste)
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3) Evaluare cu scop de optimizare aînvățării
Puncte tari
• În luna septembrie au avut loc testări iniţiale la
matematică, fizică, chimie, biologie.
• La evaluarea rezultatelor învăţării am avut în vedere
măsura în care elevii au reuşit să dezvolte
competenţele generale şi specifice cerute de programa
în vigoare.
•Evaluarea se realizează formativ şi sumativ, prin
metode tradiţionale şi alternative.
•În perioada online membrii aiei curriculare au

Puncte slabe
• S-a constatat că se învaţă mecanic, se memorează şi
din această cauză o mare parte a noţiunilor învăţate sau uitat în vacanţa.
•Deși participau la testare,nu toți elevii trimiteau
formularele completate
•Nu s-a putut verifica, dacă fiecare elev a lucrat

individual, sau a fost ajutat

aplicat forme interactive de evaluare pe diferite
platforme
educaționale:
Google
forms,
Redmenta, Quizziz, Kahoot, ThatQuiz – pentru
elavulare formativă, LearningApps

4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi
(rezultatele obținute la evaluări interne și externe)
Puncte tari
Puncte slabe
•La disciplinele fizică, chimie, biologie toți
•Numărul elevilor corigenți la matematică pe clase:
elevii au promovat.
VII.A. – 1, VII. B – 1 – profesor Șuiu Éva
•La matematică sunt mai puțini elevi corigenți
V.C. – 1, VI.A – 3, VI.B – 3, VIII.A – 2 – profesor

ca în semestrul I. din anul școlar anterior

Fazakas Mária

•La clasa a VIII.-a A elevii au rezolvat săptămânal
•La evaluările inițiale mediile claselor nu ating
teste de Evaluare Națională, în ianuarie s-a calculat media 5
media acestor note. Cei care nu au trimis teste, au
•La matematică foarte mulți elevi au trecut în ultimele
susținut o simulare. Media notelor obținute la aceste două săptămâni. Părinții nu se interesează de situația
teste/ simulare este 6,44
la învățătură a elevilor, decât în ultimele săptămâni
din semestru. În această perioadă foarte mulți părinți
vin la școală și dau vina pe profesor pentru că elevii
au note mici. Din păcate în această perioadă nu ne
putem ocupa de recapitulări, sau parcurgerea materiei,
trebuie să ne axăm numai la corigenți să le dăm șanse
repetate. Majoritatea acestor elevi anunță profesorul
că trebuie să răspundă și să ia nota cutare pentru a
trece, dar nu fac nici cel mai mic efort pentru a obține
nota respectivă, vin nepregătiți de 4-5 ori, solicită
timp și răbdare din partea colegilor și a profesorilor, și
așteaptă minunea.

Măsuri ameliorative propuse:
•
•
•
•
•
•

Folosirea metodelor moderne în predare/învățare
Încurajarea elevilor să fie mai activi în timpul orelor
Stabilirea unor relații bune între profesori și elevi, profesori și părinți
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
Dotarea tuturor sălilor de clasă cu sisteme IT performante (table interactive
și laptopuri)
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XIII.

PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE

Nr.
crt.

1.

XIV.

Disciplina

Denumire concurs

Biologie – Botos
Gyöngyvér

Fajok vetèlkedője Proiectul national Scoli
prietenoase cu natura!

Etapa
concursului

Rezultate obținute

Mátis Adrienn clasa
a VII-a – locul I.calificată la etapa
interjudețeană
Jakab Hunor clasa a
V.-a – locul I.

Județean

PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE
Toți membrii Ariei Curriculare au participat la consfătuirea cadrelor

didactice, organizată în format on-line, de către ISJ Covasna.
Nr.
crt.

Disciplina

Numele și
prenumele

1.

matematică

Fazakas Mária

2.

matematică

Fazakas Mária

3.

matematică

Gecse Mária

4.

matematică

Gecse Mária

5.

Fizică, chimie

Ștefu Marcela

6.

Fizică, chimie

Gál Katalin

7.

Biologie

Botos Gyöngyvér

XV.

Nr.
crt.

Denumire curs

Acreditat/
Neacreditat

KOOPERÁCIÓ Neacreditat –
Konferencia az online
1 zi:
oktatásról erdélyi
21.11.2020.
pedagógusoknak!
Prevenirea și combaterea 20 de credite
bullyingului în școală
Elaborarea materialelor Neacreditat –
didactice digitale
20 de ore
Clasa VirtualăNeacreditat –
Imstrumente TIC în
20 de ore
activitatea didactică
CURRICULUM
Acreditat RELEVANT,
Președinte
EDUCAȚIE DESCHISĂ comisie de
pentru toți –
evaluare
CRED
finală la două
grupe din
seria S6
Prevenirea și combaterea 20 de credite
bullyingului în școală
Elemente specifice în
Neacreditat –
organizarea claselor
18 ore
gimnaziale de tip Step by
Step

Furnizor

RMPSz

Asociația
Profedu
C.C.D. Covasna
Ministerul
Educației și
Cercetării

Asociația
Profedu
CEDP

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE

Disciplina

Denumire activitate

Participanți

Perioada/ Locul
desfășurării

Responsabil
(nume și prenume)

XVI. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE
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Nr.
crt.

Disciplina

1.

Fizică

2.

Matematică

Denumire activitate

Data/ Locul
desfășurării

Ștefu Marcela
- membru în Consiliul consultativ
al Inspectoratului Școlar Județean
Covasna la disciplina
Fizică
- managerul Proiectului “VINO la începând cu data de
ȘCOALĂ! Schimbă-ți destinul!” 16.11.2020.
depus de către ISJ
Covasna în calitate de promotor,
finanțat prin Mecanismul Financiar
Norvegian, Programul
“Dezvoltare locală, reducerea
sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”
- coautor al Ghidului Metodologic
realizat în cadrul Proiectului
”EDUCATION,
SCHOLARSHIPS,
APPRENTICESHIPS AND
YOUTH ENTREPRENEURSHIP
PROGRAMME
IN ROMANIA” (Programul de
educație, burse, ucenicie și
antreprenoriatul tinerilor în
România) al
ISJ Covasna, finanțat prin
Granturile SEE 2014-2021, ISBN:
978-973-0-33544-6
Decembrie 2020 – ianuarie
Fazakas Mária – reeditarea,
2021
completarea culegerii de probleme:
Teste de Bacalaureat M1 – Editura
Proserved Cathedra, ISBN: 978973-8480-36-0
Data,

04.02.2021.

Responsabil

Fazakas Mária

Numele și prenumele
Semnătura șef catedră/ responsabil comisie
metodică,
Fazakas Mária
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Membri catedrei: Polgár Erzsébet grad. did. I
Nyeste Miklós grad. did. I
Varga Ibolya
grad, did. II
Pe parcursul semestrului I. am respectat regulamentările legale în vigoare privind forma și
conținutul documentelor de proiectare care au fost în atenție permanent .
Am respectat fundamantarea proiectăriii curriculare ,pe rezultatele evaluărilor a fost aplicată
conform planificărilor pe detaliere de conținut.
In proiectare s-a ținut seama și de particularitățile specificului local, comunitatea și elementele
caracteristice ale locului natal.Adaptarea la particularitățile grupului de elev a tuturor
conținuturilor învățate a avut un caracter în permanență.
Am participat la instructajele referitoare la SARS.COV2.
Am studiat ordinele Ministerului Educației și Cercetării.
Am organizat activități aplicând metode noi în predarea informațiilor , fixarea și dezvoltarea
acestora.
Am informat diriginții și părinții despre activitatea elevilor.
Realizarea curricumului
Utilizarea manualelor , a auxilialelor curriculare autorizate și a bazei logistice existente în
unitatea de învățământ poate fi probată și prin existența unor acorduri de parteneriar făcute cu
părinții.
Am utilizat metode active bazate pe activitate independentă a elevului activitate individuală și
activitate în grup.
Furnizarea de feet-back și informarea sistematică a elevilor și a părinților în privința
progresului școlar realizat, s-a făcut în permanență.
Unde a existat probleme s-a trecut la consiliere elevilor și a părinților.
Am realizat activitățile planificate, am dovedit punctualitate.
Adoptarea metodologiei didactice la particularitățile geografice , demografice, etnice,
economice, sociale,culturale ale comunității în care funcționează unitatea de învățământ.
Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile elevilor și a părinților a fost în
atenția noastră.
Acordarea unui respect egal tuturor educabililor indiferent de proveniență.
Capacitate de învățare și rezultatele obținute este un criteriu.
Am folosit platforma online a școlii și Google Meet pentru a fi contact cu elevii.
Am trimis teme video,am corectat temele.
Realizarea activităților extracurriculare.
Proiectarea activităților extra curriculare s-a făcut pe baza consultări a elevilor și a
părinților.Am urmărit realizarea unui climat favorabil pentru aprofundarea
cunoștințelor.Impreună cu elevii am urmărit filme pe Google Meet, am ascultat muzică, am
urmărit filme legat de literatura maghiară, filme despre evenimente literare, despre muzee,
despre localitățile natala ale scriitorilor.Am popularizat evenimente de teatru, cărți alternative
care ajută pregătirea mai bună ale elevilor.Prin activitatea noastră încercăm să contribuim la
promovarea imaginii liceului nostru.
04.02.2021 Sf.Gheorghe

Șef catedră: Polgár Erzsébet
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Activitatea profesorilor din această catedră s-a desfăşurat conform Programului de activităţi
al catedrei. Profesorii:
-S-au adaptat la condițiile actuale, desfășurându-și orele de predare pe platforma Google
Classroom de la sfârșitul lunii octombrie,
- Elaborează proiectarea didactică,planificarile semestriale,
-Elaborează instrumentele de evaluare si notare,
-Analizează periodic performantele școlare ale elevilor
-Organizează desfăsurarea recapitularilor finale,
-Organizeaza activitati de formare continua, schimburi de experienta,
- Se implică în activităţile curriculare şi extracurriculare organizate la nivelul şcolii,
-Ameliorarează managementului clasei, diversificarea modalităţilor de organizare a
colectivului de elevi pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferenţiat al elevilor,
-Utilizarează pe parcursul anului scolar a unor tehnici de evaluare cât mai variate,
-Parcurg integral materia şi notează ritmic,
-Pregătesc suplimentar elevii pentru examenele naţionale,
-Pregătesc subiectele pentru teste, teze;
-Pregătesc elevii pentru examenul de bacalaureat in cadrul orelor suplimentare,
-Participă la cercul pedagogic al profesorilor,
-Colaborează cu diferite asociații,societăți, colectivul de părinți
- Au desfășurat activitatea de predare în mediul online, pe platforma Google classroom.
Rezultate: Menţinerea interesului elevilor pentru propriile discipline.
ISTORIE
Raport activitate
Profesor: Nagy Éva
Liceul de Arte Plugor Sándor
Disciplina: Istorie, educație socială
Anul școlar: 2020-2021
Semestrul I
• Realizarea materialelor didactice necesare desfăşuării orelor, teste iniţiale, fişe de
lucru, dezbateri.
•

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

•

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

•

Colaborarea cu colegii, părinţii şi diriginţii pentru un dialog mai bun cu elevii.

•

Instrumentele de evaluare au fostfăcuterespectândprincipiulnotăriiritmice

•

Atitudine, ținută, comportament, limbajadecvatpotrivitstatutuluicadrului didactic

•

Pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a XII-a la examenul de bacalaureat.

•

Activități remediale în cadrul proiectului ROSE pentru îmbunătățirea calității procesului la
învățătură pentru elevii din clasele terminale
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•

Realizarea planificării calendaristice şi pe unităţi de învăţare

•

Utilizareamijloacelor TIC și a resurselor educaționale în cadrul orelor online: Platforma
Google Classroom

•

Folosirea

la

orele

de

curs

predăriinoilorcunoştinţe,

Ppt

online

pentruprezentareaimaginilor,

,Pps,

poveştilor,

view.genially,

a

youtube.com,

manualeledigitaledevenindmaiatractivepentruelevişiînvăţarea se face multmaiuşor.
•

Participarea la cursul de formareEducațieasistată de instrumentedigitale – 25 ore

01.02.2021

Nagy Éva

Raport de activitate
Sem I. 2020-2021
Subsemnata Király Timea-Dorottya, profesoară de istorie la Școala Gimnazială
Ady Endre și Liceul de Artă Plugor Sándor, identificat cu CNP 2890125055109, domiciliat în
Sfântu Gheorghe, am participat în următoarele activități în anul școlar 2020.
În anul școlar mi-am îndeplinit toate obligațiile de profesor prevăzute în fișa postului.
Am făcut întocmirea planificărilor calendaristice, a planurilor unităților de învățare.
Programele școlare și planificările calendaristice le-am atașat în portofoliul personal. Mi-am
întocmit schițele de lecții care cuprind conținuturile procesului de învățământ. Am actualizat
permanent Portofoliul profesorului. Documentele au fost redactate pe calculator. Am fost
punctual la ore.
Am proiectat activitatea-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor
didactice și a celor privind învățarea on-line. Am desfășurat activitatea în sisem on-line. Am
elaborat și am selectat resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme
educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în
procesul de învățare on-line.
În 6 oct. 2020 a avut loc comemorarea sărbătoarei maghiară - amintirea celor 13 ofițeri
martiri dar tot atunci și sfârșitul revoluției 1848-1849-. Cu clasa a VIII-a B din Școala
Gimnazială “Ady Endre” am comemorat această zi, am citat câteva poezii mai cunoscute.
În 2 decembrie 2020 a avut loc comemoarea: Ziua Națională a României- Marea Unire
din 1918- în mediu online -cu clasa a-VIII-a A din Școala Gimnazială “Ady Endre”.
Liceul de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe
Prof. Szabó Szabolcs
Disciplina: Istorie
Aria curriculară ,, om și societate”
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RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIALĂ
Anul şcolar 2020-2021
În cursul semestrului I din anul şcolar 2020-2021, subsemnatul Szabó Szabolcs ,
profesor suplinitor la Liceul de Arte ”Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe, pe catedra/postul de
istorie, am derulat activităţi didactice, şcolare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile
contractului individual de muncă şi ale fişei postului, după cum urmează:
1.Proiectarea activităţii
1.1 Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi
adaptarea acesteia la particularităţile clasei.
a. Elaborarea planificării anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată şi
actualizarea ei
b. Elaborarea planificării unităţilor de învăţare în acord cu metodologia recomandată şi
actualizarea ei
c. Utilizarea eficientă a documentelor curriculare (programa, planificare,manuale, ghiduri,
suporturi de curs, soft-uri etc.) ţinând cont de principiile didacticii moderne
d. Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea competenţelor
vizate de programă
e. Includerea în proiectarea curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele
practice / să promoveze interdisciplinaritatea
1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii.
a. Implicarea in activitati de fundamentare a ofertei educationale a unitatii scolare
b. Implicarea in activitati de proiectare, redactare a ofertei educaţionale lanivelul unităţii
1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare.
Redactarea tuturor documentelor de proiectare și realizarea de material didactice și suporturi
de curs, utilizând TIC
1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele
educabililor, planul managerial al unităţii.

a,Proiectarea activităţilor extracurriculare ce contribuie direct la atingerea obiectivelor
curriculare (concursuri disciplinare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, cluburi şcolare, reviste
disciplinare, excursii, vizitarea unor obiective economice, cultural-istorice, vizionare/realizare
unor piese de teatru, cercuri, etc.)
2. Realizarea activităţilor didactice
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice.
a. Pregătirea activităților practice/aplicative ale procesului de învățare
b. Desfășurarea activităților practice/ applicative- investigare/ aplicarea/ verificare/cercetare
c. Utilizarea la lecții a materialelor și mijloacelor de învățământ specific disciplinei
d. Evaluarea și aprecierea lucrărilor practice în funcție de criterii de apreciere specifice

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor
didactice-inclusiv resurse TIC.
a.Selectarea și valorificarea manualelor / auxiliarelor în concordanță cu nivelul de pregătire al
elevilor
b.Activități de selecție a conținuturilor
c.Utilizarea bazei logistice existente în unitatea de învățământ
2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate.

74 | P a g e

a. Furnizarea de feed-back elevilor privind nivelul competențelor formate si al cunoștințelor
dobândite în vederea îmbunătățirii învățării
b. Furnizarea de feed-back și informarea sistematică a ducabililor și a părintilor prin întălniri cu
părinții
c. Reglarea de proces prin măsuri ameliorative.
2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracuriculare, participarea la acţiuni de voluntariat.
a.Organizarea și derularea de activități extracurriculare ce contribuie direct la atingerea
obiectivelor curriculare.
b. Organizarea și derularea de activități extracurriculare ce contribuie direct la dezvoltarea
instituțională
c. Organizarea de activități extracurriculare și de voluntariat propuse de beneficiarii pentru
educație
d. Încheierea unor parteneriate și colaborări cu instituții publiceși private pentru desfășurarea
activităților extracurriculare și de voluntariat
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de
„a învăţa să înveţi”.
a. Valorificarea achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor (cunoştinţe, competenţe,
atitudini etc.) în activităţi de învăţare
b. Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a culege şi de a structura informaţiile
c. Integrarea în procesul didactic a unor activităţi de autoînvăţare sau învăţare autocondusă de
elevi
d. Diversificarea modului de transmitere a informaţiilor
e. Evidenţa elevilor cu nevoi speciale şi a celor capabili de performanţă
f. Activitate diferenţiată, activitate de grup pentru dezvoltarea abilităţilor de formare
Exemplu:
- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea
permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice care să stimuleze
implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin
proiecte, investigația sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie, cultură
civică, educație socială, și istoria minoritățiilor naționale, atât pentru dezvoltarea
competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor practice.
- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia,
internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât
pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor
proiecte realizate de către elevii mei;
3. Evaluarea rezultatelor învăţării
3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităților de evaluare.
a. Elaborarea de indicatori şi descriptori de performanţă pentru fiecare competenţă, potrivit
standardelor curriculare de performanţă şi comunicarea/afişarea acestora
b. Realizarea baremului de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi comunicarea
acestuia elevilor
c. Analiza rezultatelor evaluării şi informarea elevilor cu privire la notele obţinute la data
consemnării acestora în catalog, în prezenţa obligatorie a elevilor
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor.
a. Formularea itemilor în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardelor de performanţă
b. Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi
c. Prezentarea baremelor de corectare şi notare
d. Analiza administrării testului şi întocmirea matricei de specificaţie
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e. Stabilirea şi aplicarea de măsuri de ameliorare/dezvoltare în urma evaluărilor
Aplicarea testelor iniţiale şi interpretarea lor cu rol de diagnoză
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare
unică.
a. Aplicarea unor metode şi instrumente activ-participative corelate cu particularităţile elevilor şi
în funcţie de domeniul de specializare
b. Folosirea unor fişe de lucru/chestionare
c. Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare
d. (portofolii/referate/proiecte)
e. Folosirea unor modele de teste folosite la nivel naţional (exemplu modelele de teste de la
evaluarea iniţială).
3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării. Promovarea în rândul elevilor a unui sistem de autoevaluare
şi interevaluare.
a. Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială
b. Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări sau expoziţii cu material produse de elevi,
participarea copiilor la jurizarea lucrărilor
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali
a. Elaborarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor
b. Aplicarea unor instrumente de identificare a nivelului de satisfacţie a beneficiarilor şi
interpretarea rezultatelor (chestionare)
c. Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea didactică ulterioară
d. Realizarea de corecţii în funcţie de aşteptările beneficiarilor
e. Oferirea feed-back-ului obţinut din evaluarea elevilor către CA, Comisia pentru Evaluarea și
Asigurarea calității (CEAC), colegii de catedră sau comisie metodică
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării.
Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor educaţionale

Exemplu:Pe parcursul semestrului I, am elaborat şi aplicat teste, precum şi 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 mei, gradul în care au fost realizate competenţele generale şi specifice,
precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;

- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode
clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigaţii,
proiecte şi portofolii.
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în
vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât şi părinţilor acestora;
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor
evaluative.

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale:
4.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin
participarea la programele de formare continuă/perfecţionare
a. Participarea la cursurile de formare obligatorie, o dată la 5 ani
b. Participarea la cursurile de formare continuă organizate de ISJ, CCD sau alte instituţii
de specialitate
4..2.
Implicarea
în
organizarea
activităţilor
metodice
la
nivelul
comisiei/catedrei/responsabil.
a. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic și la consfătuirile
cadrelor didactice
b. Participarea la activităţi metodice în cadrul comisiei
c. Participarea activă la consiliile profesorale cu temă
d. Susţinerea sau publicarea de articole sau lucrări de specialitate
4.3. Realizarea/ actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal.
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a. Întocmirea portofoliului personal conform fişei anexe CEAC
b. Existenţa documentelor/ copiilor la dosarul personal a certificatelor, diplomelor,
atestatelor sau adeverinţelor de la cursuri sau stagii de pregătire profesională
4.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
(cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii familiile elevilor).
a. Completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale
b. Asigurarea comunicării şi schimbului de date cu serviciile specializate din unitatea de
învăţământ (secretariat, contabilitate, comisii ale şcolii etc.)
c. Comunicarea către elevi şi părinţilor acestora a situaţiei şcolare, abilităţilor şi
oportunităţilor privind orientarea profesională
5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
5.1. Promovarea ofertei educaţionale.
a. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale
b. Participarea la târguri, expoziţii de promovare a ofertei educaţionale și
organizarea/participarea la concursuri de promovare a ofertei educaţionale
5.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la
olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
a. Îndrumarea şi stimularea elevilor în vederea participării la activităţi de promovare a
imaginii şcolii (olimpiade, concursuri, competiţii).
b. Organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare in scopul promovării imaginii
şcolii
5.3. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.
a. Întocmirea / semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii
b. Popularizarea regulilor de securitate a muncii şi de PSI în rândul elevilor și implicarea
/ participarea la activităţile specifice acestui domeniu
5.4. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei.
a. Implicarea în acţiunile promovate de CEAC (aplicarea de chestionare, respectarea
procedurilor etc.
b. Promovarea şi popularizarea rezultatelor unității școlare
6. Conduita profesională
6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)
Atitudini morale şi civice conform cu statutul pe care îl are (competenţă, responsabilitate,
punctualitate, operativitate, corectitudine, probitate morală)
6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.
Respectă şi promovează deontologia profesională (integritatea morală şi profesională,
confidenţialitate,
respectă
legislaţia)
Prof. Szabó Szabolcs

GEOGRAFIE
Raport de activitate
Anul şcolar 2020-2021

Semestrul I
Deák Mária Magdolna
- Am realizat o corelare adecvată între prevederile programei şi conţinutul manualelor
alternative folosite de mine la clasă.
- La începutul anului şcolar am recapitulat materia predată în perioada carantinei, din anul
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școlar anterior pentru evaluarea obiectivă a cunoştinţelor dobândite anterior de către elevi.
- Selectarea manualelor şcolare s-a realizat în colaborare cu ceilalţi profesori de geografie din
oraş.
- Activitatea mea are la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin
valorificarea programei de specialitate ;
- Pregătirea mea de specialitate şi pedagogică este riguroasă şi bine întemeiată..
- Evaluarea cunoştinţelor deţinute de elevi se face sistematic şi obiectiv.
- Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor specifice disciplinei s-a realizat în funcţie de
particularităţile de vârstă ale elevilor, ceea ce dovedeşte creşterea ponderii elevilor standardele
educaţionale corespunzătoare vârstei şi rezultatele foarte bune obţinute de aceştia la examenul
naţional de Bacalaureat.
- Geografia este o disciplină de bacalaureat ( la alegere ). În acest sens am ţinut ore de
pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale în cadrul orelor ROSE, care aleg ca
probă de bacalaureat geografia.
-Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ, în funcţie de obiective, cu accent pe
folosirea hărţilor şi a calculatorului ( Internet ) reprezintă o preocupare permanentă.
- Periodic organizez şedinţe cu părinţii cu diferiti invitati, pentru o mai bună colaborare cu
aceştia.
-Am participat la toate şedinţele de Consiliu a clasei organizate pe parcursul semestrului.
- În semestrul I al anului şcolar 2020-2021, din luna octombrie, activitatea de predare s-a
desfășurat pe platforma Google classroom.
Data:01.02.2021
Semnătura: Deák Mária
Raport de activitate
Anul şcolar 2020-2021
Semestrul I
Profesor de geografie : Kellán Beáta
La începutul anului școlar am studiat programa școlară, cu accent pe programa nouă la
clasele a VIII-a , care se aplică din acest an școlar la nivelul de studiu amintit. Am realizat o
corelare adecvată între prevederile programei şi conţinutul manualelor alternative/ resursele
materiale, folosite de mine la clasă.
-Am realizat planificările calendaristice și anuale, conform programei, adaptată la
specificele claselor.
- La începutul anului şcolar am recapitulat materia predată în perioada carantinei, din
anul școlar anterior pentru evaluarea obiectivă a cunoştinţelor dobândite anterior de către
elevi.
- La începutul anului școlar am perticipat la trei cursuri de formare derulate prin CCD
Covasna.
1. Profesor în clasa digitală
2 .G Suite for Education - Aplicații de comunicare -Începători
3. G Suite for Education - Aplicații de colaborare și stocare
- Evaluarea cunoştinţelor realizez ritmic, atât prin evaluări orale, scrise cât si prin
metode alternative –relizare de proiecte/ppt
- Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor specifice disciplinei s-a realizat în funcţie de
particularităţile de vârstă ale elevilor, ceea ce dovedeşte creşterea ponderii elevilor standardele
educaţionale corespunzătoare vârstei şi rezultatele foarte bune obţinute de aceştia la examenul
naţional de Bacalaureat.
-Utilizarea eficientă a mijloacelor de învăţământ, în funcţie de obiective, cu accent pe
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folosirea hărţilor şi a calculatorului ( Internet ) reprezintă o preocupare permanentă.
- În semestrul I al anului şcolar 2020-2021, din luna octombrie, activitatea de predare
s-a desfășurat pe platforma G suite-Google classroom, în evaluare am folosit platforma
Redmenta.
RELIGIE
RAPORT DE ACTIVITATE
2020-2021
Numeleşiprenumele: Ráduly-FaragóSzidónia
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “ PlugorSándor ”Sf.Gheorghe
Specialitatea: Teologieromano-catolicădidactică
StudiiFacultatea „ BABES BOLYAI” ClujNapocaTeologie Romano-catolică
Grade didactice: am obţinutGradul II. înanul 2012 cu media 9,65
Grad I. Înanul 2016 cu media 10
I.PROIECTAREA ACTIVITĂŢII
Respectareaprogrameişcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precumşiadaptareaacesteia la particularităţilegrupei/clasei.
Existenţaprogramelorşcolareînvigoare la portofoliulcadrului didactic
Am întocmitplanificărilecalendaristiceconform legislațieiînvigoarepână la termenulstabilit,
acesteaexistândîntr-un exemplar la direcțiuneașcolii, iarîntr-altul la dosarul personal de
materiale di am întocmitplanurileunităților de învățare conform legislației, încadrândumăînperioadastabilită la nivel de școala.
Intocmireaplanificărilorcalendaristice conform legislaţieiînvigoarepână la termenulstabilit
.Amcăutat ca documentelemelesă fie frumosprezentate, adăugându-le conceptele de atins,
temeinteresantepropusesprestudiu etc., personalizându-le într-o oarecaremăsură.
Am folosit la lecţiiîn special materialedidacticepersonale: desene, planşerealizate personal
care ne-au ajutatsăînvăţămeficient, imaginilefiindsugestiveîncadrullecțiilorSf.Martin,
Sf.Elisabeta ,MosNicolae, Advent ,NașterealuiIsus
Folosirea TIC înactivitatea de proiectare.Realizareaproiectăriiactivităţiiîn format electronic
Proiectareaactivităţilor, de la clasă, am realizat-o pe calculator pentru a fi maiuşor de
transmisresponsabilei de comisie.
Proiectareaactivităţilor - suportpentruinvatarea in mediul online si a instrumentelor de
evaluareaplicabile online. Înplanificareaactivităţilor online, am ţinutcont de nevoilecopiilor,
de activităţilerealizate la nivelnaţional, -anulSf.Josif- ocrotitorulfamiliei.
Utilizareamijloacelor TIC încadruloreloronline :
Am folosit la orele de curs online pentruprezentareaimaginilor, poveştilor, a
predăriinoilorcunoştinţe, Ppt ,Pps, Jigsawplanet.com, Padlet, Book Creator Trello,
Livresqo, kateketa.hu, view.genially, flippity.net, youtoube.com
devenindmaiatractivepentruelevişiînvăţarea se face multmaiuşor.
2.Realizarea activitatiilordidactice:
Utilizarearesurseloreducationale au fostsustinutepeplatformeeducationale cum arfii :Google
Classroom ,Zoom,Meet.
3.Am aplicatevaluareacontinuăşinotarea conform
reglementărilorlegaleşistandardelornaţionaleînvigoare, asigurareatransparenţeicriteriilorşi a
procedurilor de evaluarefiindfăcutăprinintermediulfişelor de evaluare, rebusuri
,puzzle,Wordwallutilizareafiindfacutapeplatforma online.
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4.Menegmentul clasei de elevi: am realizatconsiliereapermanentă a elevilor, tratânduidiferenţiat, ca individualităţi, darşi ca membriaigrupului social care esteclasa de elevi;
Din pacate nu totisa-u implicat la orele online, multi nu au folositcamerele.
Am reuşitsăresponsabilizezelevii, care au învăţatceînseamnăsăiubeştişisăocroteştinatura, săţiiubeştisemeniietc
.prinfilmevizualizatepeyoutoube,videa,viatasfiintiilorEx.Akisszivtörténete,AzIsteniirgalmas
ság -Azéletértékes, Értékesvagy,Tolerancia,A szeretetkisútja..MártonÁron, Tizparancsolatok,
Bűn, Bűnbocsánat.
5.Menegmentul cariereisi al dezvoltariiprofesionale:
Dezvoltareacapacitatii decomunicaresirelationare in interiorulsi in
afaraunitatiiprinintermediulplatformelorscolare, pagini de socializare.
Participareala activităţiînAnulSf.Josif – Familia
- Încadrulactivităţii amparticipat la adorareaEucharistiei , înSăptămânaeducaţieiglobale,
am prezentatelevilor un material din care
aceştiasăînveţerespectulşidragosteapentruEucharistie.
7.Conduita profesionala :Comunicareapermanentă cu celelalte cadre didactice,
responsabiliicomisiilorşiconducereaşcolii. Am comunicatşicomunic permanent cu celelalte
cadre didactice din cadrulşcolii, mai ales cu colegele de la ciclulprimarşi cu
profesorireformaţi. Am colaborat cu colegelepentruoriceactivitatedesfăşuratăînşcoală, am
răspunsîntotdeaunapozitiv la solicitareaconduceriiunităţii.
Activitatiextraccuriculare :
1. Serbarede Crăciun cu titlul” Crăciunînpoeziişicăntece „ BisericaRom.cat.Sf.Stefan Covasna

In perioada sept- oct.2019 am participat la un curs online, cu titlulEducatiaasistatâ – de
instrumente digitalâ- organizatâ de CCD CV.
Sf.Gheorghe :
29.ian.2021
Liceul de Arte Plugor Sándor

Ráduly-FaragóSzidónia

Prof. Kátai Zuzsánna
Disciplina: Religie Reformată
Aria curriculară ,, Om si societate”

RAPORT DE AUTOEVALUARE
Anul şcolar 2020-201
În cursul Sem I, al anului şcolar 2020-2021, subsemnata KÁTAI ZSUZSÁNNA,
director Școlii Gimnaziale ,,Henter Károly” din Bodoc, profesor titular al Liceului de Arte
Plugor Sándor, Școlii Gimnaziale ,,Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe, pe catedra/postul de
religie reformată, am derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu
prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează:
Proiectarea activităţii
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- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu
prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul catedrei/comisiei Deák Mária.;
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de
corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor
testări, pentru a perfecționa demersul didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel;

Realizarea activităţilor didactice
- predarea la clasă și în mediul online s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra
elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;
- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea
prin proiecte, investigația sau portofoliile;
- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de religie reformată
atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt și a celor
practice.
- am utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs online (platforme
educaţionale: Platforma G- Suite for Education, platforme e-learning: Google Classroom,
prezentări Power Point, platforma: ww. refpedi.hu, filme: „Kis filmek a vallásoktatásban”,
„Digitális vallásóra” de Mészáros Ildikó, jamboard.google.com, Mentimeter, Google Forms,
Linoin, Padlet,

Socrative, Kahoot etc.), atât pentru proiectarea şi derularea procesului

instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevii mei;
- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate
de către elevii mei pe parcursul Sem I al anului şcolar;
Evaluarea rezultatelor învăţării
- 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 mei, 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 (probe orale și probe scrise), cât şi metode
clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații,

81 | P a g e

proiecte şi portofolii.
- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în
vigoare;
- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora;
- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor
evaluative.
Managementul clasei de elevi
- am realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca
membri ai grupului social care este clasa de elevi;
- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea şi
adaptarea socială;
Managementul carierei şi al dezvoltării personale:

-în data de 14.01.2021 am participat la conferința online organizată de U.B.B.- Cluj
Facultatea de Teologie Didactică Reformată, intitulat: ,,Új utak a vallástanításban”,
- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în
şcoală;
- am participat activ – referate, la ședințele C.C.D Sfântu Gheorghe, ca reponsabil de
perfecționare a cadrelor didactice, organizat în data de 05.10.2018;
- în data de 04-7.01.2021 am participat la cursul de formare profesională online „Az Online
Tanítás Módszerei és Eszközei », organizat de

Gál Kelemen Oktatási és Módszertani

Központ.
- în data de 04-23.11.2020 am participat la cursul de formare profesională online „Digitális
Pedagógiai Projekt »
- în prioada 05.11.2020- 28.01.2021 am participat la cursul de formare profesională online
„MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII »-organizat de CCD
Covasna.
- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu
conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora;
- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi
noi achiziţii profesionale.
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare
- la nivelul ISJ Covasna am fost membru al Comisiei de concurs al disciplinei religiei
reformate şi - am participat în calitate de profesor evaluator în cadrul concursului județean
pentru

ocuparea

posturilor

didactice/catedrelor

vacante/

rezervate

în

învățămîntul

preuniversitar, august 2020, organizat de ISJ Covasna,
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- am fost membru –evaluator- al Comisiei județene de elaborare a subiectelor, a

baremelor,de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul concursului județean/
testării personalului fără studii corespunzătoare postului, Sfantu Gheorghe, septembrie
2020;
- sunt membru al Uniunii Pedagogilor Maghiare din România, filiala Sfântu Gheorghe;
- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate
tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la
nivelul şcolii noastre.
Prof. Kátai Zsuzsánna
Sfântu Gheorghe, 03.02.2021
PROF;ONEA DUMITRU-CORNEL
AN SCOLAR 2020-2021
RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL, SEMESTRUL I
1.REALIZAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE
Pe tot parcursul orelor, am căutat să introduc şi să folosesc atât metode tradiţionale, dar mai
ales metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a învăţa a elevilor.
Am folosit la lecţii în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate personal
care ne-au ajutat să învăţăm eficient.
Am conceput lecţiile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja elevii, şi am stabilit
astfel şi modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi şcolari deţineau mai multe informaţii
de acasă şi a trebuit să-i aduc şi pe ceilalţi şcolari la nivelul lor fără să-i ţin pe loc pe ceilalţi
2.Evaluarea rezultatelor învățării
De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei şcolarilor pe care-i pregătesc şi în
conformitate cu programa şcolară în vigoare şi cu nivelul de dezvoltare intelectuală al
acestora. Criteriile de evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu
obiectivele urmărite prin tipul de evaluare aplicat.
Încă de la începutul anului şcolar elevii au aflat că vor învăţa multe lucruri noi, pe care
pe parcurs va trebui să facă dovada în ce măsură ei le-au înţeles pentru ca altfel eu să ştiu
unde va trebui să mai insist.
Evaluarea nivelului de pregătire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de
evaluare ( probe orale, probe scrise, probe practice). De asemenea am utilizat cele trei tipuri
de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul şcolii, pentru a vedea ce ştiu elevii la intrarea în
şcoală, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde întâmpină dificultăţi în învăţare elevii şi
pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă -la final de semestru – pentru a observa
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cât anume s-a însuşit din materie.
3. Bilant privind rezultatele la invatatura si purtare obtinute in cadrul orelor de religie ;
CICLUL PRIMAR
Se remarca un interes si o placere deosebita a elevilor de a participa la orele de religie in mod
special la ciclul primar, dar nu numai.
Rezultatele pe ansambu la orele de religie, exceptand situatiile de abandon scolar, reflecta o
promovabilitate de 100 %, absenteismul si el un fenomen rar intalnit. Procentual apreciem un
raport de 100 % calificative de F. B., 0 % calificative de B., 0 % calificative de S.
Nu s-au semnalat probleme de disciplina, elevii participa cu interes la toate activitatile
propuse in cadrul orelor de religie, atat la cele curriculare cat si la cele extracurriculare
CICLUL GIMNAZIAL
Rezultatele pe ansambu la orele de religie, exceptand situatiile de abandon scolar, reflecta o
promovabilitate de 100 %, absenteismul si el un fenomen rar intalnit. Procentual apreciem un
raport de 95 % note 10, 5 % note de 8 si 9,0 % note sub 8.
Nu s-au semnalat probleme de disciplina, elevii participa cu interes la toate activitatile
propuse in cadrul orelor de religie, atat la cele curriculare cat si la cele extracurriculare.
CICLUL LICEAL
Rezultatele pe ansambu la orele de religie, exceptand situatiile de abandon scolar, reflecta o
promovabilitate de 100 %, absenteismul este un fenomen rar intalnit. Procentual apreciem un
raport de 100% note 10, 0 % note de 8 si 9, 0 % note sub 7.
Nu s-au semnalat probleme de disciplina, elevii participa la toate activitatile propuse in cadrul
orelor de religie, atat la cele curriculare cat si la cele extracurriculare
Puncte slabe: In ciuda eforturilor depuse consideram ca se poate face mai mult pentru
cresterea interesului elevilor pentru orelele de religie, in special la clasele de liceu..
Puncte tari: Antrenarea elevilor in pregatirea pentru concursuri precum si participarea
acestora la
diferite activitati extracurriculare constituie punctele tari. Acestora li se pot alatura relatia
buna de
colaborare atat cu elevii cat si cu familiile acestora.
DATA; 01.02.2021

SEMNATURA: Onea Dumitru

Raport de activitate SEM 1 2020/2021
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Subsemnatul, Papp Lehel-Károly, profesor de socio-umane la Liceul de Arte Plugor
Sándor, declar că în perioada 20 octombrie 2020-29 ianuarie 2021 am ținut toate orele
cuprinse în norma didactică live prin google meet de pe platforma Classroom.
Pe parcursul semestrului la elevi nu am constatat probleme de purtare, iar media la disciplinele
predate Educație socială, Logică, Educație antreprenorială, Economie, FIlozofie - a fost buna.
Progresul elevilor- invidual si la nivel de clasa a fost urmarit si inregistrat in acest an scolar
prin: probe de evaluare pe unitati de invatare, probe de evaluare sumativa, evaluari finale ,
prezentare de proiecte etc. Toate aceste activtăți sau realizat după posibilitațile scenariilor
după care s-a produs activitatea didactică verde, galben sau rosu.
Modul în care s-a desfăsurat activitatea educațională a corespuns noilor cerințe a
învătămăntului. 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 : teste de cunoastere la inceput de
ciclu primar , brainstorming, evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste
sumative, orale si scrise după posibilitațile scenariilor după care s-a produs activitatea
didactică verde, galben sau rosu.
1.II.2021

Papp Lehel-Károly
RAPORT DE ACTIVITATE
2020-2021

Disciplina: PSIHOLOGIE
PROF. PARA NOEMI
LICEUL DE ARTE PLUGOR SANDOR
Pe parcursul acestui an am desfășurat următoarele activități ale procesului intructiv – educativ în
clasele a X.a C X.a A X.a B

 Realizarea planificării calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu
programa școlară

 Proiectarea si realizarea unor materiale specifice temei

zilnice (sarcini de lucru

diferențiate, fișe de lucru )

 Organizarea activităților aplicând metode noi atât in predarea informațiilor cât și în
fixarea si dezvoltarea acestora, dovadă fiind testele de evaluare ale elevilor care au
achizitionat toate componentele, capacitățile și subcapacitățile specifice disciplinelor de
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invățămînt prevazute în planificarea calendaristică si tematică, în concordanță cu
obiectivele cadru și de referință cuprinse in Curriculum;
 Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat
prin mijloace specifice alternativei si prin metode tradiționale :

brainstorming, portofolii

individuale, evaluari in grup și pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale
si scrise;
Informarea zilnică si periodică a părinților , chestionare, privind activitatea
elevilor

la clasa și organizarea unor întîlniri periodice cu aceștea, implicarea directă a

acestora in activitățile școlare, realizînd astfel un parteneriat favorabil scoala – familie.
 Progresul elevilor - invidual si la nivel de clasă a fost urmarit si inregistrat in acest an
școlar prin: fișe de observare (pentru fiecare elev), probe de evaluare pe unități de
învătare, probe de evaluare sumativă,evaluări finale, jocuri didactice,competiții pe diferite
teme.
Pe parcursul acestui an

am incurajat, indrumat și acceptat autonomia si inițiativa elevilor, am

colaborat intr-un mod eficient cu acestia în definirea domenilor de interes. I-am incurajat pe elevi
să pună intrebări, să participe la discuții, să-și formeze raspunsurile, să colaboreze eficient, să se
respecte

unii

pe

alții..

Am colaborat permanent cu colegii din liceu, dar și cu cele din alte licee și gimnazii, in special in
cadrul catedrelor metodice unde impartășim fiecare din experiența proprie.
Data ,

Profesor,

01,02,2021

Para Noemi

Raportul catedrei s-a întocmit pe data de 04.02.2021
Responsabil catedră socio-umane: prof. Deák Mária Magdolna

Unitateade învățământ: Liceul deArte „Plugor Sándor”
Componențacomisiei metodice:
Nr.
crt.
1
2
3
4

Numele și prenumele
SzakácsRéka-Judit
Péter Jozsef
Recsenyédi Hunor-Béla
Bódi Szende -Dorottya

Disciplinapredată
Educație fizică și sport
Educație fizică și sport
Educație fizică și sport
Educație fizică și sport

Statut(titular/
suplinitor)
Titular
Titular
Titular
Suplinitor

Vechime
23 ani
17 ani
6 ani
5 ani
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I.

ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ
Disciplina: Educație Fizică și Sport

1) Proiectare
Puncte tari
Puncte slabe
• S-a studiat aprofundat curriculumul
• Dificultate în selectarea materialelor și
școlar,
mijloacele didactice datorită regulilor de
prevenire și combatere a virusului COVID
• S-au întocmit corect planificările
19
calendaristice în acord cu metodologia
recomandată avand în vedere situația
actuală
• S-au elaborat proiectele pe unitați de
învațare,
• S-au studiat documentele didactice
(manuale, clasa a V-a și a VI-a)
2) Predare, învățare
Puncte tari
Puncte slabe
• Conţinuturile învăţării au fost
• Dificultate în atingerea obiectivelor de
accesibilizate şi însuşite prin alternarea
predare-învățare datorită regulilor de
formelor de organizare a colectivului:
prevenire și combatere a virusului Covid
individual, perechi, grup.
19
• A fost încurajată creativitatea elevilor
• Predare exclusiv online, incepand din 20
prin folosirea metodelor active de lucru în
octombrie 2020
timpul orelor de curs;
• Au fost încurajați elevii cu dificultăți în
învățare prin tratarea diferențiată și prin
ajutorul oferit de la ceilalți colegi
• Limbajul, resursele strategice, conținutul
specific disciplinei au fost adaptate la
particularitățile de vârstă și nivelul de
înţelegere al elevilor.
3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării
Puncte tari
Puncte slabe
• S-au efectuat testările iniţiale la
• Dificultăți în evaluare, datorită faptului că în
majoritatea clasele din școală. Aceste
mare parte a semestrului predarea a fost
date au fost rezumate şi stocate într-o bază
online.
de date, analizate la nivelul catedrei si
luând in calcul aceste date,impreună am
stabilit baremurile de notare
4) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi (rezultatele obținute la evaluări
interne și externe)
Puncte tari
Puncte slabe
• promovabilitate 100%
•
Măsuri ameliorative propuse:
•
•
II.

Consolidarea și perfecționarea predării online
Motivarea elevilor prin mijloace variate și atractive

PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE
Nu am participat la concursuri și olimpiade.
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III.

PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE
Nr.
crt.
1. 1
2. 2

Disciplina

3. 3
4.
5.
6.
7.
8.

IV.

Numele și
prenumele
SzakácsRéka-Judit
SzakácsRéka-Judit

SzakácsRéka-Judit
SzakácsRéka-Judit
SzakácsRéka-Judit
Péter József

Péter József
Péter József

Denumire curs
Formator
Dezvoltarea
competențelor de
prevenire și combatere a
bullyingului în școală
ConferințaNațională
ConferințaNațională
ConferințaInternațională
ConferințaNațională
ConferințaNațională
Dezvoltarea
competențelor de
prevenire și combatere a
bullyingului în școală

Acreditat/
Furnizor
Neacreditat
Neacreditat CCD Covasna
Acreditat
Asociatia
Profedu,
Bucurest
i
Acreditat

CCD Covasna
UCDMR
Budapesta
CCd Covasna
UCDMR
Asociatia
Profedu,
Bucurest
i

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL
DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE

Nr.
Disciplina
crt.
1
Educație fizică și sport
2
Educație fizică și sport

Denumire
activitate
Patinaj
Săniuș

Participanți
ClasaaVII.B
ClasaaVII.B

Perioada/ Locul
desfășurării
28.12.2020/Arena
16.01..2021

Responsabil
(nume și prenume)
SzákacsRéka
SzakácsRéka

V. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR
CURRICULARE
Nr.
Disciplina
crt.
1
Ed. Fizică si Sport

Data,
03.02.2021

Denumire activitate
Interasistențe laore

Data/ Locul
desfășurării
0ctombrie 2020

Responsabil
SzakácsRéka

Numele și prenumele: SzakácsRéka-Judit
Semnăturașef catedră/ responsabil comisie metodică,

1. Componența catedrei de limbi moderne:
Limba engleză:
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Hollanda Noémi:
- Grad didactic I
- Predă la clasele: Preg A, 3B, 5A, 5B, 5C, 6B, 8A, 9A, 9C, 10A, 10C, 11C, 12A
- Este diriginte la clasa 8A
- 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
- Curs de perfecționare: Educația asistată de instrumente digitale, sept-oct 2020
- Participare la activitatea on line Ki van a kamerák mögött, realizat de Para Noémi, 15. 01.
2021
- Curs de perfecționare:“Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului
în școală.”dec 2020 – febr 2021
Karda Bodali Annamária:
- Grad didactic: Definitivat
- Predă la clasele: Preg B, 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 6A, 7B, 8B, 9B, 10B
- Curs de perfecționare: Educația asistată de instrumente digitale, sept-oct 2020
Perjessy Imola:
- Grad didactic I
- Predă la clasele 2B, 7A, 11A, 11B, 12B
- 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: 5A, 6A, 7A, 10B, 10C, 11A, 11C, 12A, 12B
- Este diriginte la clasa 10B
- 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
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-

Curs de perfecționare: “Tehnologia Informației și Comunicării în Educație”, octombrie 2018
Curs Erasmus+ Special Needs Children, septembrie 2018
Formare profesională: "Virtuális Tanterem": IKT-s alkalmazások az oktatás
szolgálatában, organizat de CCD Covasna
Curs de perfecționare:“Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului
în școală.”dec 2020 – febr 2021
Participare la activitatea on line Ki van a kamerák mögött, realizat de Para Noémi, 15. 01.
2021

Varga Ibolya:
- Grad didactic II
- Se pregătește pentru susținerea gradului 1 în anul 2020 - 2021
- Predă limba franceză
- Predă la clasele: 9A, 9B, 9C, 10A, 11B
- Este diriginte la clasa 11B
- 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
- Curs de perfecționare:“Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a bullyingului
în școală.”dec 2020 – febr 2021
- Participare la activitatea on line Ki van a kamerák mögött, realizat de Para Noémi, 15. 01.
2021
2. Activități desfășurate :
În anul şcolar 2020-2021, semestrul 1, 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 2020-2021;
- 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
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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 - 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 20 octombrie, 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 20.10.2020-.22. 01.2021 prin Google Meet.
- Am respectat indicațiile legale în vigoare pentru perioada 20.10.2020-22.01.2021 referitor
la evaluarea activității și incheierea situației școlare semestriale.
Responsabil catedra de limbi moderne,
Hollanda Noémi

1. Activități de consiliere individuală

Nr
crt

1

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

a) TESTARE
PSIHOPEDAGOGI
CA
b) ORIENTARE
PRIVIND
CARIERA
c) ALTE
PROBLEME și
anume:
- eşecşcolar =
- absenteism/
abandon şcolar =
- dificultăţi de

Beneficiari
ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

PROFESORI
(în cabinet)

Nr. elevilor
consiliaţi
individual

Nr. părinţi
consiliaţi
individual

Nr. profesori
consiliaţi
individual

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

1

-
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2

relaţionare =
- 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
-

-

2. Activităţi de consiliere de grup
Nr.
crt.

Nr.
crt.

Tematica activităților de consiliere de grup cu
ELEVII

Număr
total
activități

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

Număr
total
activități

Număr total
beneficiari

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.

Tematica activităților de consiliere de grup CU
PĂRINȚII
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Observaţii/
rezultate

Proiectul Eu si copilul meu

Prof. Consilier Para Noemi

4

10

DATA 18.06.2020
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In semestrul I al anului scolar 2020-2021 in cadrul comisiei s-au desfasurat urmatoarele activitati:
•

La ineputul anului scolar s-a efectuat procedura de echivalare a ceditelor profesioanale
transferabile pentru 14 cadre didactice.

•

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

•

Sa 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:

•
•
•

•

Dezvoltrea competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in scoala /Profedu
Bucuresti/20 credite-25 de cadre didactice

•

Resurse digitale/CCD Covasna/7 cadre didactice

•

Educatia asistata de instrumente digitale/CCD Covasna/13 cadre didactice

•

Profesor in clasa digitala/CCD Covasna/1 cadru didactic

•

Formator/CCD Covasna/1 cadru didactic

Nota: Cursurile au fost finantate din bugetul Liceului de Arte “Plugor Sandor”

Sf. Gheorghe,
09.02.2021

Intocmit,responsabil RDPC
Prof. Szakacs Reka

Biblioteca, o componentă importantă a vieţii social-culturale, înseamnă o colecţie
organizată de cărţi, publicaţii şi seriale (ziare, reviste ect..) alte documente grafice şi
audiovizuale şi pe alte suporturi, precum şi serviciile unei personal capabil să asigură şi să
pună la dispoziţia aceste materiale utilizatorilor săi, în scopul satisfacerii necesităţilor de
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educare, informare, documentare, cercetare şi recreere ale acestora.
Activitatea în anul şcolar 2020-2021 am început-o cu un număr de 13113 volume, pe
parcursul anului şcolar numărul volumelor s-a mărit cu 184 de volume. În total avem la
biblioteca şcolii 13297 volume. Programul de activitate la bibliotecă este zilnic 4 ore.
Au fost îndeplinite şi realizate următoarele obiective, activităţi şi organizări de
evenimente culturale în cadrul bibliotecii şi cu elevii.
ACTIVITĂŢI PERMANENTE:
- răspundere privind gestionarea, securitatea şi buna păstrare a colecţiilor şi a dotării
bibliotecii;
- operarea în timp în documentele de evidenţă a colecţiilor;
- verificarea colecţiilor în vederea selectării publicaţiilor pentru casare;
- recuperarea la timp a publicaţiilor împrumutate;
- atragerea elevilor la bibliotecă şi stimularea lecturii;
- acţiuni instructiv-educative, informativ-formative iniţiate în colaborare cu cadrele
didactice;
- participare la cursuri de perfecţionare şi formare continuă;
- întocmirea lunară şi afişarea a principalelor aniversări, comemorări;
- întocmirea unui calendar ale evenimentelor culturale.
ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
- evidenţa şi popularizarea publicaţiilor;
- achiziţii şi casare de publicaţii;
- întocmirea listelor de propuneri de achiziţie de cărţi pentru aprobare prin însumarea
recomandărilor profesorilor de specialitate din cadrul tuturor catedrelor;
- întocmirea de documente cu ocazia achiziţiei de (cărţi, publicaţii, ect.) intrate /
înregistrate în documentele de evidenţă a colecţiilor şi aranjate în raft;
- activităţii de identificare şi casare a documentelor uzate fizic sau moral;
- depozitare, catalogare, împrumut interbibliotecar, colaborare cu unele compartimente
ale C.C.D. al judeţului Covasna în vederea realizării activităţii de formare continuă,
participarea obligatorie la stagii de pregătire iniţială şi continuă;
- realizarea de clasificări / indexări ale publicaţiilor pentru catalogul sistematic;
- verificare anuală (prin sondaj) a colecţiilor bibliotecii la solicitarea organelor
financiar contabile;
- desfăşurarea acţiunilor privind promovarea cărţii, produselor/serviciilor bibliotecii în
scopul atragerii cititorilor la lectură;
- organizarea sau participarea la acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare,
simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de colecţii de cărţi, prezentări de manuale
opţionale, alternative;
- înscrierea cititorilor prin întocmirea fişei cititorilor în anul şcolar/anul calendaristic/
şi la orice termen solicitat;
- evidenţa numărului de cititori, frecvenţa în anul şcolar/anul calendaristic;
- evidenţa numărului de volume împrumutate/consultate în anul şcolar/anul
calendaristic;
•
asigurarea pentru cititori a informaţiei indiferent de forma sa de suport: hârtiecarte, electronic, on-line;
ACTIVITĂŢI PERIODICE:
•
recuperarea cărţilor împrumutate prin verificarea fişei cititorilor lunar;
•

activităţi de recondiţionare/legare a cărţilor şi a altor publicaţii deteriorate;

•

activităţii de planificare anuale şi semestriale a activităţii bibliotecii;
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•

întocmirea rapoartelor de activitate semestriale şi anuale;

•

întocmirea de evidenţe şi statistici a bibliotecii;

•
efectuarea completă/corectă/legală a operaţiunilor biblioteconomice, precum şi
proiectelor didactice privind activitatea cu elevii;
•
iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări
în scopul dezvoltării colecţiilor;
•

efectuarea la timp a operaţiilor în documentele de evidenţă (R.M.F.);

•

încadrarea în termenele stabilite pentru verificarea (inventarierea ) colecţiilor;

- comunicarea colecţiilor;
- organizarea/participarea la activităţile instructiv-educative;
- organizarea şi participarea la activităţi de comemorare, sau de informare ştiinţifică
semestrial sau de câte ori sunt solicitări;
- organizarea de câte două activităţi semestrial cu teme din domeniul tehnicii şi din
celelalte domenii ale culturii (literatură, arte plastice, geografie, chimie, matematică etc.).
În semestrul I. :
- Din cauza suspendării cursurilor toate activități planificate nu a fost realizate.
- Am opcupat cu manualele școlare: comandarea ( 9 etape ), recuperarea manualelor,
- am inventariat manualele școlare, manualele deterioriate sau uzate moral am propus la
casare
- între 16-18. octombrie am participat la cursul online de perfecționare: Activitatea
online a bibliotecilor școlari, ( 20 de ore ) organizată de IȘJ Covasna,
- am ajutat la secretariat, de ex. am xeroxat acte, am fost după poștă la IȘJ etc.
- fiecare săptămână merg la archivă, unde trebuie să caut cataloge vechi sau alte
documente pentru secretariat sau contabilitate
- Am continuat catalogarea cărţilor noi, (184 volume) care am primit ca donație de la
profesori sau elevii, întroducerea datelor în calculatorul
- am creat un profil facebook pentru bibliotecă, așa pot să țin legătura mai bine cu elevii,
profesori
− am făcut un album cu activitățile anilor trecuți (2017-2020),
https://read.bookcreator.com/upkrneuO4TNhCJYX1IcVjTLssR03/_LS8aq4HQNuKQibZld11Dg?fbcli
d=IwAR31rVdFPN_mKyUOsYrjFyXQCUfddlY1iwHFsNoMHzT_lMQldOM8ax4pIlo

- am participat la Proiectul CarteTeca: O singura carte, Șanse infinite, de la Editura
Litera. Premiile alocate sunt intre 1.000 si 5.000 RON. Anul asta au participat 308 școli,
dar numai 60 unitati au avut șanse. Noi nu am câștigat, dar anul viitor încercăm din
noul.
- cu ciocolata Kinder am căștigat un voucher 50 de lei, cu care am cumpărat trei cărți

Numele şi prenumele bibliotecarului: Kiss Károly
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În anul şcolar 2020-2021 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii s-a constituit conform
legislaţiei având la bază Hotărârea Consiliului profesoral din ședința din data de 01.09.2020,
respectiv Hotărârea/ avizul Consiliului de administrație din data de 18.09.2020, având
următoarea componenţă:
Coordonator: Salamon Marta
Membrii: Uszkai Edinda– membru din partea Consiliului profesoral
Toth Sarolta – membru din partea Consiliului profesoral
Kerezsi Iringo – membru din partea Consiliului profesoral
Zsigmond József- reprezentantul Consiliului Local
Constantin Rozalia– reprezentantul sindicatului;
Reketes Lorand – reprezentantul părinţilor
Denes Lorena– reprezentantul elevilor
Ca şi obiectiv fundamental s-a stabilit implementarea unui sistem de management al
calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o documentaţie care să permită
monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii în
unitatea şcolară.
Obiective generale:
- Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale
şi profesionale a elevilor
- Realizarea unui proces educativ de calitate
- Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul
personalului didactic cât şi al elevilor
Obiective specifice:
1. Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ
2. Buna relaţionare a actorilor procesului educativ
3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului
standardelor educaţionale atinse de elevi
4. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii
5. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe
discipline, catedre, nivele
6. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii
În ceea ce priveşte activitatea comisiei în acest semestru, se pot enumera următoarele:
- S-a finalizat RAEI la termen, raportul întrunind toate informaţiile, datele furnizate
de către compartimentele unităţii şcolare;
- S-a iniţializat RAEI la termen;
- S-a întocmit planul managerial şi operaţional CEAC pentru anul şcolar în curs;
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-

03.02.2021

S-au întrunit propuneri de activităţi pentru semestrul al II-lea: aplicarea de
chestionare părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice, centralizarea lor şi încărcarea
datelor pe platformă; înregistrarea datelor privind progresul elevilor; efectuarea de
asistenţe conform unui grafic stabilit anterior; verificarea portofoliilor cadrelor
didactice.
Coordonator CEAC:
Salamon Márta

RAPORT DE ACTIVITATE, 2020-2021
Subsemnata DAVID ERIKA în funcția de administrator financiar, în cadrul Liceului
de Arte Plugor Sandor Sfăntu Georghe, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2020-2021 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.;
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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
întocmesc rapoartele solicitate către monitor.
o Întocmesc Rapoartările pe platforma web RMIS pentru Proiectul ROSE.
o Efectuez demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor şi pentru celelalte
acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local;
o Îndeplinesc orice sarcina cu caracter financiar-contabil dată de directorul unităţii
şcolare sau stipulate, expres în acte normative;
o Ţin evidenţa de organizare şi de actualizare a procedurilor operaţionale în
compartimentul de contabilitate.
o Țin evidența sintetică și analitică a contabilității Asociaţiei Plugor Sandor în cadrul
liceului şi iau toate măsurile ca evidenţa să fie la zi.
o Întocmesc lunar Cheltuielie de monitorizare şi Plăţi restante respectiv cheltuielile
necesare pentru salarii în programul web Finanţare.org.
o Organizez circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi
sistematic în evidenţa contabilă;
o 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.
Contabil sef, David Erika
Subsemnata SIBIANU ÉVA cu funcția de contabil în cadrul Liceului de Arte “Plugor
Sandor” Sf.Georghe, prezint raportul privind activitățile desfășurate în 2020-2021 Sem I
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,
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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
Cu respect: Sibianu Éva

Secretar sef, BERDE



















VALÉRIA

REALIZAREA ACTIVITATILOR:
Evidenta personalului didactic, auxiliar si nedidactic
Reactualizarea procedurilor compartimentului de secretariat
Completarea planului de incadrare
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
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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

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,
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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.
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.
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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

•

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
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•

• 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.

•

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.
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•

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
2020-2021.
- 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
on-line, administrez în continuu platforma, ajutând pe profesori și elevi în problemele apărute,
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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 2020-2021 . 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 ;

•
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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;
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

rrRAPO
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