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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. 

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, 
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personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale: 

• Responsabilitate morală, socială şi profesională 

• Integritate morală şi profesională 

• Respect şi toleranţă 

• Onestitate şi corectitudine intelectuală 

• Imparţialitate, independenţă, obiectivitate 

• Cunoaşterea şi respectarea cadrului legislativ 

• Autoexigenţă în exercitarea profesiei 

• Implicare în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiului şcolii 

 

 
3.1. Tipul unităţii de învăţământ: 

1. Liceu vocațional cu profil artistic 

3.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate: 

 1. primar 2. gimnazial 3. liceal  

3.3. Profile de studiu existente, pe tipuri de unităţi: 

1. filieră vocaţională  

Detalii privind tipul unităţii de învăţământ 

       2. unitate pentru învăţământul de masă 

3.1. Forme de şcolarizare din unitate în funcţie de forma de finanţare (proprietate) 

1. public (B) 

3.1. Alternative educaţionale în unitate: 

1. Învățământ tradiţional  

Formele de învăţământ din unitatea dvs.: 

 
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   
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−asigurarea asistenţei stomatologice cu medic de specialitate  2. NU 

−asigurarea cabinetului cu cadre medii sanitare  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 

          3.12.2 Anul ultimei reparații capitale:  2015 la clădirea B, reparație capitală prin reabilitare termică a 

Clădirii A, anul finalizării 2021 

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: 
  DA 

       1. Laboratoare DA 3. Cabinete DA 4. sală de sport DA  

5.Ateliere şcolare 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: 1. reţea stradală DA  

• în şcoală: 1. conectată la reţea stradală DA  

 

1. săli de clasă 
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         Sistem de încălzire 

1. încălzire centrală DA 

3.20.5. Telefon: 

• în localitate: 1.Da   

• în școală: 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: 13548 

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 DA  

• există conectare la INTERNET: 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  

• 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 3. distanţă mică (5-10 km) 

2. distanță foarte mică (sub 5 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 
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• elevi din alte localităţi, care fac naveta săptămânal – nr. elevi: 66 

• elevi din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat (nu fac naveta) – nr. elevi –  

 (administrarea clădirilor, gradul de 

implicare în probleme/ dezvoltarea școlii, gradul de implicare în sfera decizională, 

implicarea în proiecte, parteneriate ale școlii ș.a.). 

  DA 

 (implicarea părinților în viața școlii, 

sprijinirea activităților derulate în școală, contribuții la dezvoltarea școlii, implicarea în 

proiecte educaționale, participarea părinților la ședințe/ alte activități care vizează situația 

școlară a elevilor (%) ș.a.). 

DA 
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1.1. Cadre didactice: 

1.1.1. Situația încadrării în anul școlar 2021-2022 
 

Modul de încadrare Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Nr. total cadre 

didactice, din care: 

 10 61 48 119 

cu normă întreagă  10 42 29 81 

cu normă parţială   19 19 38 

 

Modul de încadrare Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Nr. total cadre 

didactice, din care: 

 10 61 48 119 

Titulari  10 6 59 85 

Detaşaţi din altă 

unitate 

   2 2 

Detașați în altă unitate    3 3 

Suplinitori calificaţi   6 4 10 

Profesori asociați   6 9 15 

Pensionari    3 3 

Suplinitori necalificaţi   1  1 

 

1.1.2. Situația gradelor didactice 
 

 Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Debutanţi   10 4 14 

Definitivat   20 10 30 

Grad didactic I  9 23 12 44 

Grad didactic II  1 8 22 31 

Total  10 61 48 119 

 

1.1.3. Situația cadrelor didactice în funcție de vechime 
 

 
Anul şcolar 

Pe grupe de vechime 

Sub 5 

ani 

Între 

5-10 

ani 

Între 

10-15 

ani 

Între 

15-20 

ani 

Între 

20-25 

ani 

Între 

25-30 

ani 

Între 

30-35 ani 

Peste 

35 

ani 

 

Total 

Învățământ 

preșcolar 

         

Învățământ 

primar 

  2 3 1 3  1 10 

Învățământ 

gimnazial 

6 4 7 4 8 11 5  45 

Învățământ 

liceal 

5 12 8 17 15 4 3  64 
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1.1.4. Raportul număr elevi/ număr personal didactic: 

An şcolar Nivel 
Nr. cadre 

didactice 
Nr. elevi 

Număr elevi/cadru 

didactic 

 Preșcolar    

Primar 10 164  

Gimnazial 61 176  

Liceal 48 248  

Profesional -   

Postliceal - -  

TOTAL 119 588  

 

1.1.5. Evaluarea cadrelor didactice în anul școlar 2020-2021 

 
 Ciclul 

Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Nr. gradaţii de merit - 1 3 9 13 

Calificative anuale 

(nr.) 

S B FB S B FB S B FB S B FB S B FB 
     10   61  1 47  1 118 
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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 

primar 

Utilizarea tablei 

interactive si a platformei 

educationale Moza in 

activitatea didactica 

CCD Covasna Neacreditat Neagu Nicoleta 

Floresu Maria 

Dumbrava Manuela 

Gaspar Melinda 

Nagy Edit 

Salamon Marta 

 

  ‘’Team buliding pentru 

cadrele didactice și 

personalul auixiliar al 

liceului’’ 

Liceul  de Arte Plugor 

Sandor 

Neacreditat Florescu Maria 

Okos Claudia 

Boloni Klara 

Învățământ 

gimnazial 

- - - - 

Învățământ 

liceal 

Utilizarea tablei 

interactive si a platformei 

educationale Moza in 

activitatea didactic 

CCD Covasna Neacreditat Szakacs Reka Judit 

Nyeste Miklos 

Hollanda Noemi 

Botos Gyongyver 

Kisgyorgy Blanka 

Peter Jozsef 

Makkai Zoltan 

Marton Balazs 

Gal Katalin 

Kovacs Janka 

Simon Vilmos 

Suiu Eva 

Para Noemi 

Uszkai Edinda 

Fazakas Maria 

Varga Ibolya 

Balazs Gabriella 

Deaka Maria 

Mailat Sorana 

Profesor si parinte Azi Prodacta Bucuresti Acreditat 20 Szakacs Reka-Judit 

Polgar Erzsebet 
 

Team buliding pentru 

cadrele didactice și 

personalul auixiliar al 

liceului’’ 

Liceul de Arte Plugor 

Sandor 

Neacreditat Sebestyen Lazar Eniko 

Naum Roxana 

Fazakas Maria 

Kerezsi Gyopar Iringo 

Mailat Sorana 

Para Noemi 

Beteg Zsuzsa 

Karacsony Gabriella 

Uszakai Edinda 

Suiu Eva 
PerP 

  Horvath Szilveszer 

Sibianu Eva 

Berde Valeria 
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Fetscher Erika 

David Erika 

Farkas Eniko 

(personal auxiliar) 
 

Formator CCD Covasna  Para Noemi 

Total 4   48 

 

1.2. Personal nedidactic: 

Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați 

Muncitor 1/1 

Paznic 3/3 

Ingrijitor 6/6 

Bucatar 2/2 

Total 12/12 

  

 

1.3. a. Personal auxiliar: 

Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați 

  Contabil 2/2 

  Informatician 1/1 

  Secretar 2/2 

 Administrator 1/1 

Pedagog scolar 2/2 

Bibliotecar 0.5/0.5 

Laborant 0.5/0.5 

Model 1/1 

TOTAL 10/10 

 

1.3. b. Participări la cursuri de formare a personalului auxiliar: 

Ciclul/ 

Nr .participanți 

Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Nici un curs      

1 curs    2 2 

2 cursuri      

3 cursuri      

Mai mult de 3 

cursuri 
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1.4. Elevi 

Efective elevi / clase: 

Clasa Nr. grupe/ clase Efectiv total copii/ elevi 

 Secția 

maghiară 

Secția 

română 

Secția 

maghiară 

Secția 

română 

Total învăţământ primar 164 elevi   101 63 

clasa pregătitoare 1 1 22 13 

I 1 1 20 16 

II 1 1 22 9 

III 1 1 19 8 

IV 1 1 18 17 

Total învățământ gimnazial 176 

elevi 

  118 58 

V 2 1 32 13 

VI 2 1 30 17 

VII 1 1 32 15 

VIII 1 1 24 13 

Total învăţământ liceal vocational, 

artistic 248 elevi 

  206 42 

Clasa a IX-a – zi 2 - 48 - 

Clasa a X-a – zi 2 1 62 15 

Clasa a XI-a – zi 2 1 47 16 

Clasa a XII-a –zi 2 1 49 11 

TOTAL GENERAL 588 

elevi 

19 12 425 163 

     

1.4.1. Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale:  14  elevi  
 

1.4.2. Frecventarea cursurilor de către elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Indicatori de calitate pentru elevi 
 

 

Indicatori de calitate % 

Ciclul 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 

Învățământ 

profesional 
Total 

Promovabilitate 100% 78.41% 79.35% - 84.83% 

Elevi repetenţi Nu este cazul - Nu este cazul - Nu este cazul - Nu este cazul - 

Situaţie şcolară neîncheiată/ 

abandon 

- 2 4 - 6 

Elevi cu nota scăzută la 

purtare 

- 15 22 - 37 

 
Ciclul 

 

Nr. total 

elevi 

 

Nr. total 

absenţe 

Nr. 

absenţe 

motivate 

 

Nr. absenţe 

nemotivate 

Nr. mediu 

absențe 

nemotivate/ 

elev 

Nr/ elevi care 

nu au frecventat 

puțin/ deloc 

școala 

Învățământ 

preșcolar 

- - - - - - 

Învățământ 

primar 

164 1067 964 103 0.62 - 

Învățământ 

gimnazial 

176 2481 1931 550 3.12 1 

Învățământ 

liceal 

248 3912 3081 831 3.36 - 

Total 588 7460 5976 1484 2.52/elev 1 
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1. Programe guvernamentale de dotare a şcolilor în care a fost cuprinsă unitatea de 

învăţământ (ultimii 4 ani):  

   

2. Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ 

(ultimii 4 ani): 

Finanţare prin: Suma 

MEN  2716 

Buget local  

Venituri proprii 177 

Venituri din sponsorizări - 

Alte – se menționează 26 053 (ROSE) 

 

3. Facilităţi pentru elevi: se va menţiona numărul beneficiarilor 

Tipul facilității acordate (burse, bani de liceu ș.a.) Nr. elevi 

Burse de performanţă 2 

Burse de merit 6 

Burse de studiuBursBurBursa  de studiu 4 

Burse de ajutor social 9 

Bani de liceu 4 

Decontare abonamente,bilete pentru elevi 10 

Sume cuvenite elevilor cu cerinte educaţionale speciale 13 
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Raport financiar pe anul școlar 2021-2022 

 
În anul școlar 2021-2022, a fost cheltuit 861 582 lei din bugetul aprobat de către 

Primăria Sfăntu Gheorghe, și 8 493 563 lei  din bugetul alocat de către Inspectoratul Școlar 

Județean din Sfăntu Gheorghe. 

  Bugetul alocat de către primăria Sfăntu Gheorghe, se defalcă în două categorii de 

finanțare, respectiv finanțare de bază și complementară. 

În categoria  finanțării de bază,intră cheltuielile necesare pentru buna funcționare al 

instituției, adică bunurile și serviciile. Cheltuielile la această categorie în anul școlar 2021-

2022 sunt: 

➢ Furnituri de birou 18278 lei 

➢ Materiale de curățenie, dezinfectanți și medicamente 11459 lei 

➢ Cheltuieli cu întreținerea: electrica, consum gaz, apă și transport deșeu; în total a fost 

cheltuit 200 108 lei 

➢ Poștă, internet si telecomuncații 13 237 lei 

➢ Materiale didactice 20 389 lei 

➢ Transport 12019 lei 

➢ Carburant pentru mașina instituției 2 908 lei 

➢ Alte bunuri și servicii pentru întreținere 85 757 lei. 

- În afară de cheltuielile generale a fost extins rețelele informatice în clădirea A 

și B. 

➢ Cheltuieli pentru formarea continuă 14 298 lei 

Menționez că conform HCL/16.09.2022 primăria a alocat 37 600 lei, pentru asigurarea 

măsurilor de igienă si pentru materiale consumabile folosite în sălile de clase în anul școlar 

2021-2022. 

Finanțarea complementară se aprobă anual prin legea bugetului de stat, și se 

repartizează pe oraș  pentru categoriile de cheltuieli enumerate mai jos. Cheltuielile la această 

categorie în anul școlar 2021-2022 sunt: 

➢ Naveta cadrelor didactice 50 778 lei achitat pentru 18 profesori. 

➢ Indemnizație de diurnă pentru profesori 1350 lei  

➢ Reparații curente 39 960 lei.  

- În clădirea A au fost vopsite perețile coridoarelor. A fost montat parchet 

laminat, la secretariat și la contabilitate. Au  mai fost reparații, la instalații de 

apă și la instalații de electricitate. 

➢ Deplasări 2 269 lei 

➢ Cărți și publicații 1 278 lei 

➢ Obiecte de inventar  45 101 lei. 

- Au fost achiziționate; șevalete de pictură, rame pentru vernisaje și viori. 

➢ Consultanță și expertiză 5 000 lei.  

➢ Protecția muncii  11 757 lei. 

➢ Bursele elevilor, 202 213 lei,achitat pentru 183 elevi. 

➢ Alocație pentru elevii cu cerințe educaționale speciale; 54 449 lei,achitat pentru 14 

elevi. 
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Investiții;  cheltuit 68 974 lei pentru; ahiziționare cuptor ceramic pentru atelierul de 

sculptură, intrument muzical orgă și oboi,respectiv șevalete de pictură. 

Bugetul arondat de ISJ Covasna, se defalcă în două categorii de finanțare, respectiv 

finanțare de bază și complementară. 

În categoria  finanțării de bază, intră cheltuielile pentru salariile angajațiilor, în total 

în anul școlar 2021-2022 a fost achitat   8 174 216 lei. 

În categoria  finanțării complementare intră, abonamente pentru elevi, bani de liceu, 

proiectul ROSE, și salarii pentru orele remediale scoală după școală. Cheltuielile la această 

categorie în anul școlar 2021-2022 sunt: 

➢ Abonament elevi 1 338 lei 

➢ Bani de liceu 7 384 lei 

➢ În cadrul Proiectul nerambursabil ROSE  a fost cheltuit 27 485 lei. 

➢ Vouchere de vacanță pentru 119 de angați a costat 172 550 de lei. 

➢ Pentru achitarea fondului handicap datorat la bugetul de stat a fost cheltuit 110 

590 de lei. 

➢ Venitul  propriu al instituției  

În anul școlar 2021-2022, școala a realizat venit propriu  din chirii și cazări, în valoare 

de  4 263 lei. 

Intră în categoria de venit propriu, contribuţia elevilor pentru cantină.Pentru elevii care 

consumă prănz, si elevilor din internat, zilnic aproximativ pentru 150 de elevi, a fost 

achiziţionat în cursul anului școlar alimente, în valoare de  184 622 lei. 

 

 Referitor la Proiectele realizate în anul școlar 2021-2022 

Prin Asociația Culturală Plugor Sándor, în cadrul proiectului Bethlem Gabor a fost 

achiziționat 2 table interactive în valoare de  9 384 lei, și a fost aprobat 600 000 HUF., adică 

aproximativ 8 000 lei pentru achiziționarea unui oboi,care este în curs de desfășurare. 

În anul școlar 2021-2022, prin cofinanțarea primăriei s-au derulat proiectele;  Nyári 

Zenei Tábor , Tabăra de perfecționare pentru corul Campanella și Zilele școlii, organizat în 

fiecare an școlar. 

În cadrul programului operațional de infrastructură mare (POIM) a fost semnat 

contractul de finanțare  pentru „Dezvoltarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

Covid19” în valoare de 74 680,39 lei. 

 

01.07.2022    Contabil șef, David Erika 

 

 

                RAPORT MANAGERIAL  2012-2022 

 
-Reabilitarea termică a Clădirii A prin proiectul DALI s-a finalizat în anul 2021 septembrie-

octombrie, văruirea coridoarelor și schimbarea ușilor în spetembrie 2021 

-Pregătirea noului an școlar: repartizarea catedrelor, întocmirea orarului, ședințe de Consiliu 

Profesoral, evaluarea cadrelor didactice și didactic auxiliare prin Consiliul de Administrație, 

festivitatea de deschidere a noului an școlar 13.09.2021 etc. 

- Donație primită din parte Asociației Fejes Academy din Budapesta, am primit o pianină 

reabilitată în stare excepțională sept. 2021, acordarea a 2 piane de concert din sala festivă tot 

prin Asociația Fejes Academy 

-01.09.2021 Finalizarea Raportului instituțional pentru anul școlar 2020-2021 

-07.09.2021 Ședință cu Comisia paritară, unde s-a decis mărirea zilelor de concediu al 
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presonalului didactic auxiliar și nedidactic de la 5 la 8 zile peste concediul conform 

contractului de muncă. 

- Achiziționarea unui televizor cu ecran mare la intrarea în școală septembrie 2021 

-Achiziționarea unei mașini de spălat rufe pentru școală și internat, seprembrie 2021 

- Achiziționarea a 11 table interactive prin proiectul ROSE în clădirea A, unde momentan 

toate sălile de clasă sunt dotate cu tablă interactivă sept.-oct. 2021 

-Concurs directori luat cu succes din prima 15.10.2021 

-Ședință cu Comitetul de părinți 27.09.2021: prezentarea Raportului instituț 

ional pentru anul școlar 2020-2021, alegerea reprezentanților părinților 

-Avizarea Planurilor anuale ale cadrelor didactice, octombrie 2021 

-Organizare Curs de formare la nivel instituțional, finanțat din fondurile școlii pentru cadre 

didactice pentru utilizarea tablelor interactive prin CCD Covasna, noiembrie 2021 

-Organizare Curs de formare din fondurile școlii Competențe didactice prin jocuri de dramă 

octombrie 2021 

-Gestionarea și organizarea tuturor restricților cu pandemoa Covid, gestionarea bolnavilor, 

vaccinaților, situaților de urgență ivite, distribuirea testelor de salivă, respectarea tuturor 

ordinelor de legislație referitoare la pandemie. 

-Participare cu elevii la proiectul Hatartalanul la Szentes, Ungaria, organizat de secția de 

teatru unde am putut lua numai elevii vaccinați de la toate secțțile 10-15 ianuarie 2022 

-Încheierea situației școlare ale elevilor pentru semestrul I., ședințe cu Consiliile Claselor, cu 

Consiliul Profesoral ianuarie 2022 

-Organizarea de probe de aptitudini  pentru elevii care au vrut să vină la Liceul de Arte din 

semestrul II.Finalizarea trensferurilor școlare: elevi veniți-plecați 15.01.2022 

-Finalizarea ofertei CDȘ pentru anul școlar 2022-2023 pentru toate clasele, ianuarie 2022 

-Ședință de lucru cu catedrele de specialitate la începerea semestrului II 

-Ședință cu diriginții claselor, respectiv inspectorul responsabil pentru școala noastră Victor 

Sibianu în legătură cu organizarea activităților Consiliilor Clasei și Bursele școlare 

25.01.2022 

-Ședință cu directorii școlilor din Sfântu Gheorghe în legătură cu licitația pe furnizorul de 

gaze naturale-demararea licitației și p0entru liceul nostru prin specialist în licitații 01.02.2022 

-Finalizarea și predarea Planului de încadrarela IȘJ Covasna pentru anul școlar 2022-2023, 

07.02.2022 

-Preselecția pentru repartizare la instrumente muzicale din clasa I a elevilor din clasele 

pregătitoare, februarie 2022 

-Finalizarea raportului instituțional pentru semestrul I asupra stării învățământului, februarie 

2022 

-Ședință de lucru cu profesorii secției de muzică pentru pregătirea Olimpiadei naționale-faza 

zonală de interpretare instrumentală, clasele III-VIII. Anul acesta școala noastră a organizat 

faza zonală și a găzduit 150 de elevi și profesorii pregătitori, corepetitori 

-Finalizarea Planului cadru pentru anul școlar 2022-2023 

-Organizarea Concursului de cântece,, Micul artist” pentru elevii de grădiniță,februarie 2022 

-Paricipare la susținerea gradului didactic I. pentru cadrele didactice: Kerezsi Gyopar Iringo și 

Para Noemi 

-Acordarea burselor școlare prin Comisia de burse în șsedința din data de 28.02.2022 

-Ținerea tuturor ședințelor ordinare și extraordinare de Consiliu Profesoral și Consiliul de 

Administrație 

-Organizarea Olimpiadei naționale-faza zonală de interpretare instrumentală, clasele III-VIII. 

24-25 martie 2022 

-Organizarea Olimpiadei de Interpretare instrumentală și vocală pentru elevii din liceu 

21.03.2022 



 

16 

 

-Organizarea tuturor etapelor de admitere în clasele pregătitoare, clasele a IX-a, clasele a V-a, 

toate clasele. Emiterea de decizii de organizare comisii, mediatizare în mass-media pe site-ul 

și pagina de facebok al școlii, radiourile locale, martie-iunie 2022 

-Ziua ,,Porților deschise” unde am găzduit multe grupe de la grădinițele din oraș 06.04.2022 

-Săptămâna și Gala Maturandum organizat de elevii claselor a XI-a 4-8 aprilie 2022 

-Găzduirea grupului de elevi din Ungaria prin proiectul Határtalanul de la Budapesta, 

Gimnaziul Bornemissza Péter proiect pentru secția de muzică 11-12 aprilie 2022 

-Facilitarea deplasării elevilor și profesorilor la didferite olimpiade naționale de specialitate, 

organizarea cazării, a transportului loturilor olimpice: Rezultate: la categoria claselor III-VIII, 

muzică, Sebestyén-Lázár Kata a primit Mențiune pe țară în categoria sa la flaut. Dintre elevii 

liceeni Máthé Izabella, elevă în clasa a XII-a,secția muzică-flaut a adus  Mențiune pe țară, 

Kádár János Balázs, elev la secția de muzică-clarinet a adus Locul I pe țară. La secția de 

teatru, secția maghiară clasa de teatru a obținut Locul I. pe țară cu spectacolul Antigone, elevii 

Kiss Péter și Szimion Helga au primit Premiu Special, iar eleva Póra Jácinta a primit premiul 

III pe individual. La secția de arte plastice lotul nu a dus nici un premiu de la Oolimpiada 

Națională! 

- 2 elevi: Furus ábel si Kádár János Balázs a reprezentat școala noastră la concertul de 

deschidere a Zilelor Sfântu Gheorghe, unde au susținut concert cu formația de renume 

internațional din Ungaria ,,100 tagú cigányzenekar’’ 22 aprilie 2022 

-Participarea cu Corul Eufónia și a Orchestrei de Tineret Szerenád la aniversarea a 40 de ani 

ai Filarmonicii de copii din Vlahița, 05 mai 2022 

-Concertul simfonic ai Liceului de Arte,,Plugor Sandor” sub egida Stagiunii de concerte 

simfonice ai orașului nostru la Teatrul de stat Tamási Áron, 06.05.2022 

-Vernisajele de grafică ale claselor a XI și XII, specializarea grafică organizate la Casa 

Parohiei Reformate de la Biserica reformată de la Cetate 08.05.2022 și 15.05.2022 

- Ultimul clopoțel ecumenic organizat pentru elevii absolvenților de liceu, secția maghiară la 

Biserica reformată din centrul orașului, unde a prezentat moment artistic, eleva Máthé 

Izabella din clasa a XII-a, 20.05.2022 

-Au depus dosare pentru gradație de merit 12 cadre didactice titulare ale școlii noastrew, 

dintre care 10 cadre au fost admiși și vor primi de acum 5 ani gradație de merit la salariul de 

bază, mai 2022 

-Organizarea Festivalului Gala Tinerilor Laureați în parteneriat cu Colegiul Național  de 

Muzică George Enescu din București și Centrul Cultural Arcuș, 19-20 mai 2022 

-Organizarea examenelor de sfârșit de an școlar 2021-2022 pentru toate clasele și 

specializările artistice 20-24 mai 2022 

-Concertul de Adio al elevilor claselor a XII-a, secția de muzică la Biserica Catolică Krisztus 

Király, 25 mai 2022 

-Ultimul clopoțel pentru elevii claselor a XII-a la Biserica Catolică Krisztus Király, 27 mai 

2022, șef de promoție Komán Andrei din clasa a XII.C. 

-Banchetul elevilor absolvenái de liceu 29.05.2022 

-Organizarea Examenului de Certificare a Competenáelor Profesionale, Atestat de specialiate 

30-31 mai 2022 

-Organizarea evenimentului,, Ziua școlii”, 2 iunie 2022 

-Ultimul clopoțel pentru elevii absolvenți ai claselor a VIII-a, acordarea Bursei Plugor Sándor 

elevului Dálnoki Szabolcs, 03.06.2022 

-Atragerea și obținerea finanțării  de fonduri prin proiecte  naționale de la Ministerul 

Fondurilor Europene, POCU și POIM pentru igienizare săli, pentru gestionarea crizei sanitare 

Covid 19 cu un buget eligibil total de 72.181,39 RON , respectiv proiectul de Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-

sănătate, și e-cultură cu un buget eligibil de 374.238,82 RON. Contracte semnate în iunie-iulie 
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2022 

-Organizarea examenelor  de Competențe-Bacalaureat 7-10 iunie 2022 

-Încheierea anului școlar 2021-2022 pentru toate clasele, 10 iunie 2022, diplome, cărți pentru 

rezultate la specializările artistice 

-Organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare Națională 2022, suntem Centru de 

examen, 14-17 iunie 2022 

-Concert cameral cu elevii de la secția de muzică la Vârghiș pentu promovarea școlii, 

organizat de profesorul Opra Balazs, 21.06.2022 

-Tabără de ciclism organizat de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu 2 ture de elevi (25 

elevi/tură)cu elevii claselor IX.B și X.A. prin coordonarea catedrei de educație fizică, iunie, 

iulie 2022 

-Curs Masterclass prin Asiciația Fejes Academy cu interpreții de renume Fejes Krisztina-pian 

și Onczay Gabor-violoncel, 9 mai 2022, iar elevii cei mai buni sunt invitațila susținerea unui 

concert la Castelui Teleki din Gornești, 10 iunie 2022: Sebestyén-Lázár Regina, Illyés Sura 

Lara, Kádár Lia, Kisgyörgy Abigél la pian si Dénes Dorottya la violoncel: Deasemenea 

elevele Sebestyén-Lázár Regina si Dénes Dorottya vor avea un masterclass la Káplántóti si 

Ábrahámhegy prin KáliKlasszik festivál és Nyári akadémia, 28-31 iulie 

-Secția de teatru, secția maghiară a fost premiată cu Premiul Domokos Géza díj, pentru 

activitatea serioasă depusă în învățământul de teatru, iunie 2022 

-Atragerea de fonduri de la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe pentru pentru igienizarea 

sălilor de clasă din clădirea A în valoare de 209.000 RON: văruirea tuturor spațiilor – săli de 

clasă, săli de studiu-boxe, cancelarie, WC-uri, birouri, iulie-august 2022 

 - Examene de Bacalaureat, probele scrise 20-23 iunie 2022. Rezultatele la Bacalaureatul din 

iunie școala noastră are un procent de promovabilitate de 74% 

- Examene de corigență 4-10 iunie 2022 

-Tabăra de Teorie-solfegiu-dictat prin organizarea catedrei de TSD, 11-14 iulie 

-Organizarea etapei a II-a pentru Admiterea în liceu pentru locurile rămase libere pentru 

clasele a IX-a, 25-30 iulie 2022 

 

Director,  

Prof. Sebestyén-Lázár Enikő 
 

RAPORT SINTETIC LA 

EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

 

 

cu privire la: 

1. Analiza rezultatelor obținute la examenele naționale –Evaluare Națională din anul școlar 

2021-2022 (analize comparative la nivel de catedră, la nivelul unității de învățământ) 

2. Propunerile de măsuri punctuale pentru ameliorarea rezultatelor obținute la examenele 

naționale(plan de măsuri)  

3. Monitorizarea programelor de pregătire la disciplinele de examen (graficul lucrărilor 

semestriale, program de pregătire suplimentară) 

4. Rezultatele din acest an școlar au fost mult mai bune, decât în anul școlar trecut, unde 

promovabilitatea a fost de 51,42% 

5. În anul școlar 2021-2022 promovabilitatea este de 91,66% 

 

1. Analiza rezultatelor obținute la EN din anul școlar 2021-2022 

1.1. Analize comparative la nivel de catedră 

1.1.1. Limba și literatura română 
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Analiza SWOT   

Puncte tari Puncte slabe 

-în comparaţie cu simularea din luna 

noiembrie și luna martie rezultatele 

obţinute de elevii claselor a VIII-a A și  a 

VIII-B, la  Evaluarea Naţională, au fost 

mai bune, constatându-se un anumit 

progres 

-cunosc conceptele operaţionale 

-sunt capabili să redacteze diferite texte 

-pot redacta diverse tipuri de compuneri 

 

-dezinteresul provocat de sistem, elevul având certitudinea că va fi 

repartizat, indiferent de  rezultatele obţinute, la un liceu 

-vocabularul extrem de sarac 

-probleme de înţelegere a textului  şi a cerinţelor 

-nerespectarea cerinţelor 

-superficialitatea în pregătirea pentru examen 

-numărul mare de absenţe (pregătirea pentru concursuri şi festivaluri) 

acumulate în anul scolar  

-frecvenţa redusă la orele de pregătire, accentul fiind pus pe 

disciplinele de specialitate 

-atitudinea părinţilor  şi, implicit, a elevilor faţă de şcoală  

-numărul mare de repetenţi 

-greşeli de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare 

-nu cunosc sinonime contextuale 

-nu pot interpreta, la un anumit nivel, unele texte 

-Nu cunosc (cu unele excepţii) conectorii specifici textului 

argumentativ 

Note la 

Evaluarea 

Naţională 

 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10    

Nr. elevi  

24 

0 1 4 4 4 4 2 4 1 0 

 

Promovabilitate: 62,5% 

 

 

1.1.2. Limba și literatura maghiară 

Puncte tari Puncte slabe 

- rezultatele obţinute de elevii clasei a 

VIII-A si a VIII-a B, la Evaluarea 

Naţională față de simulări, au fost mai 

bune, constatându-se un progres bun 

- după multă exersare pot înțelege mai bine 

textul 

- pot rezolva problemele de gramatică după 

multă exersare 

- pot redacta diferite tipuri de compunere 

- după multă exersare pot localiza și 

analiza mijloacele poetice 

- cerințele nu sunt înțelese 

- textele sunt  înțelese eronat 

- au un vocabular sărac din cauza lipsei 

lecturii 

- greşeli de ortografie, de punctuaţie şi de 

exprimare 

- superficialitatea și lipsa de interes în 

pregătirea pentru examen 

- numărul mare de absenţe  

- frecvenţa redusă la orele de pregătire, 

- atitudinea părinţilor şi, implicit, a elevilor 

faţă de şcoală  

 

Note la 

Evaluarea 

Naţională 

1-

1,99 

2-

2,99 

3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. elevi 

15 

- - - - 1 5 1 4 4 0 

Promovabilitate: 100 % 

 

1.1.3. Matematică 

 

Note la 1- 2- 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
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Evaluarea 

Naţională 

1,99 2,99 

Nr. elevi 

24 

- - - 2 2 5 10 5 0 0 

Promovabilitate: 91,66 

 

Rezultatele după medie a examenului de Evaluare Națională 

 

Note la 

Evaluarea 

Naţională 

 

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10    

Nr. elevi  24 0 0 0 2 4 5 10 1 1 0 

 

Promovabilitate: 91,66 

 

 

1.2. Analiza la nivelul unității de învățământ 

STATISTICA REZULTATELOR 
La examenul de Evaluare Naţională – Iunie- 2022 

LIMBA ROMANA 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 

1 şi 

1,99 

Note 

între 

2 şi 

2,99 

Note 

între 

3 şi 

3,99 

Note 

între 

4 şi 

4,99 

Note 

între 

5 şi 

5,99 

Note 

între 

6 şi 

6,99 

Note 

între 

7 şi 

7,99 

Note 

între 

8 şi 

8,99 

Note 

între 

9 şi 

10 
VIII A   9 - - - - - 2 2 4 1 

VIII B 15  1 4 3 5 2 - - - 

TOTAL 24 - 1 4 3 5 4 2 4 1 

LIMBA MAGHIARA 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 

1 şi 

1,99 

Note 

între 

2 şi 

2,99 

Note 

între 

3 şi 

3,99 

Note 

între 

4 şi 

4,99 

Note 

între 

5 şi 

5,99 

Note 

între 

6 şi 

6,99 

Note 

între 

7 şi 

7,99 

Note 

între 

8 şi 

8,99 

Note 

între 

9 şi 

10 
VIII A - - - - - - - - - - 

VIII B 15 - - - - 1 5 1 4 4 

TOTAL 15 - - - - 1 5 1 4 4 

MATEMATICA 
 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 

1 şi 

1,99 

Note 

între 

2 şi 

2,99 

Note 

între 

3 şi 

3,99 

Note 

între 

4 şi 

4,99 

Note 

între 

5 şi 

5,99 

Note 

între 

6 şi 

6,99 

Note 

între 

7 şi 

7,99 

Note 

între 

8 şi 

8,99 

Note 

între 

9 şi 

10 
VIII A        9 - - - - - 2 4 3 - 

VIII B 15 - - - 2 2     3 6 2 - 

TOTAL 24 - - - 2 2 5 10 5 - 
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MEDII GENERALE 

Efectiv 

elevi 

Medii 

între 

1 şi 

1,99 

Medii 

între 

2 şi 

2,99 

Medii 

între 

3 şi 

3,99 

Medii 

între 

4 şi 

4,99 

Medii 

între 

5 şi 

5,99 

Medii 

între 

6 şi 

6,99 

Medii 

între 

7 şi 

7,99 

Medii 

între 

8 şi 

8,99 

Medii 

între 9 

şi 10 

24 - - - 2 4 5 10 4 4 

 

Procent de promovabilitate 91.66% 

  

 

                         RAPORT SINTETIC LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
1. Analiza rezultatelor obținute la Bacalaureat din anul școlar 2021-2022 

1.1. Analize comparative la nivel de catedră 

1.1.1. Limba și literatura română 

Puncte tari Puncte slabe 

- explicarea, în general, a rolului cratimei 

- identificarea parţială a  motivelor literare din text 

- transcrierea secvenţelor care conturează dimensiunea 

spaţială 

- menţionarea trăsăturilor genului epic 

- cunoaşterea conţinutului şi a structurii unui text de tip 

argumentativ 

- cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor lingvistice 

adecvate textului de tip argumentativ 

- necunoaşterea sensurilor cuvintelor indicate şi, 

implicit, neindicarea sinonimelor contextuale 

- necunoaşterea unor expresii/locuţiuni cu cuvântul 

os/neintroducerea lor în enunţuri 

- confuzia dintre teme/motive  

- prezentarea superficială sau schematică a rolului 

verbelor la timpul imperfect 

- neilustrarea sau ilustrarea parţială cu exemple a 

trăsăturilor genului epic 

- comentarea schematică, ezitantă a secvenţei date 

- frecvenţa greşelilor de ortografie şi de punctuaţie; 

greşeli de exprimare 

- absenţa conectorilor argumentativi, utilizarea parţial 

adecvată a mijloacelor lingvistice necesare exprimării 

unei opinii 

- formulare parţial adecvată a ideilor în scris 

- asimilarea superficială, lacunară a conţinuturilor de la 

subiectul al treilea 

- necunoaşterea conceptelor operaţionale 

 

1.1.2. Limba și literatura maghiară 

Puncte tari: 

- Părinţii au fost înştiinţaţi despre organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat la 

şedinţele organizate pe clase. 

- Programele de bacalaureatle  puteau studia la biblioteca şcolii.  

- Metodologia de bacalaureat a putut fi consultată oricând de elevi sau părinţi la biblioteca 

şcolii. 

- La disciplina de bacalaureat s-au realizat consultaţii săptămânale, programate anterior. 

- In cadrul proiectului ROSE s-au realizat pregatiri pentru Bacalaureat față în față. 

- Metodologia de bacalaureat cât şi calendarul examenului de bacalaureat, au fost discutate cu 

părinţii la şedinţele organizate pe clase cu aceştia. 

- Clasele terminale au avut la disciplina de bacalaureat cadre didactice calificate/titulare cu 

grade didactice. 

- au rezolvat şi discutat, la clasă, modelele de subiecte de bacalaureat.  

- Proiectarea şi respectarea documentelor de planificare a lecţiilor au fost asigurate de cadrele 

didactice 

- La orele de curs și la cele suplimentare s-au rezolvat diverse tipuri de examen. 

- Elevii au participat întrun procentaj bun la simulare, rezultatele devenind tot mai bune. 
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Puncte slabe:  

- Elevii studiază superficial, fără interes personal, o cauză importantă rezultatelor slabe de la 

probele din cadrul simulării examenului de bacalaureat. 

- Programa şcolară este prea încărcată, elevii nu au timpul necesar studierii. 

- Se constată un interes scăzut al familiei pentru situaţia şcolară a elevului (prezenţă scăzută la 

şedinţele cu părinţii). 

- La elevii cu rezultate slabe se poate observa că nu studiază individual, rămân cu cele învățate 

în clase. 

- Elevii nu studiază continuu, așa elevii nu acumulează cunoștințe solide 

Ameninţări: 

-  Părintii sunt neinteresați în pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. 

- Lipsa de perspectivă în societate și situația materială a familiilor nu motivează elevii să se 

concentreze mai mult pe examen. 

- Este o amenințare abandonul școlar în ultimul an de liceu și neprezentarea la examenul de 

bacalaureat din cauza situației materiale a familiei și lipsa perspectivei de a găsi un loc de 

muncă după facultate.  

Oportunităţi: 

- Unii părinți sunt receptivi în problemele de pregătire pentru examen. 

- Majoritea a elevilor din clasele terminale sunt interesați în promovarea examenului de 

bacalaurea și în continuarea studiilor la facultate. 

- Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, ceea ce a sporit condiţiile de pregătire a elevilor la toate 

disciplinele. 

 

1.1.3. Istorie/socio-umane 

Puncte slabe:  

• lipsa capacitatii a unor elevi de a gandi critic de a sintetiza si analiza 

• lipsa capacității a unor elevi de a găsi relațiile de cauzalitate din text 

Puncte tari:  

• capacitatea de a intelege esenta textelor date spre lectura 

• capacitatea de a extrage informatii din textul lecturat 

1.1.4. Geografie 

Promovabilitate iulie 100%  

 

- In anul scolar 2021-2022 un numar de  60 de elevi din clasele terminale au ales geografia la 

ultima proba a bacalaureatului,. Rata de promovabilitate a fost de 100%, in iunie, notele 

obtinute la geografie fiind in majoritatea cazurilor cele mai mari. 

- Analizand comparativ mediile de la simulare al elevilor(6,52) si media notelor obtinute de 

acestia la proba de bacalaureat(7,5) se observa diferente reduse in favoarea rezultatului de la 

bacalaureat, ceea ce dovedeste evaluarea corecta a acestor elevi.  

1.2. Analiza la nivelul unității de învățământ 

STATISTICA REZULTATELOR – La examenul de Bacalaureat – 2022 – seria curenta 

LIMBA ROMANA 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 1  

şi 1,99 

Note 

între 2 

şi 2,99 

Note 

între 3 

şi 3,99 

Note 

între 4 

şi 4,99 

Note 

între 5 

şi 5,99 

Note 

între 6 

şi 6,99 

Note 

între 7 

şi 7,99 

Note 

între 8 

şi 8,99 

Note 

între 9 

şi 10 

XII A 22 2 5 1 2  6 -1 2 - 

XII B 27 - - 4 3 7 1 3 3 - 

XII C 11 - - - - 1 3 3 - 2 

TOTAL 60 2 5 5 5 8 10 6 5 2 

Promovabilitate 80.00% 
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LIMBA MAGHIARA 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 1  

şi 1,99 

Note 

între 2 

şi 2,99 

Note 

între 3 

şi 3,99 

Note 

între 4 

şi 4,99 

Note 

între 5 

şi 5,99 

Note 

între 6 

şi 6,99 

Note 

între 7 

şi 7,99 

Note 

între 8 

şi 8,99 

Note 

între 9 

şi 10 

XII A 22 - - - - 8 10 2 2 - 

XII B 27 - - - - 5 7 5 7 2 

TOTAL 49 - - - - 8 17 7 9 2 

Promovabilitate 100% 

 

 

ISTORIE 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 1  

şi 1,99 

Note 

între 2 

şi 2,99 

Note 

între 3 

şi 3,99 

Note 

între 4 

şi 4,99 

Note 

între 5 

şi 5,99 

Note 

între 6 

şi 6,99 

Note 

între 7 

şi 7,99 

Note 

între 8 

şi 8,99 

Note 

între 9 

şi 10 

XII A 22 -  - - 17 2 1 1  

XII B 27 - - - - 16 7 2 1 - 

XII C 11     5 2 2   

TOTAL 60 -  - - 38 11 5 2 - 

Promovabilitate 100% 

 

 

GEOGRAFIE 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Note 

între 1  

şi 1,99 

Note 

între 2 

şi 2,99 

Note 

între 3 

şi 3,99 

Note 

între 4 

şi 4,99 

Note 

între 5 

şi 5,99 

Note 

între 6 

şi 6,99 

Note 

între 7 

şi 7,99 

Note 

între 8 

şi 8,99 

Note 

între 9 

şi 10 

XII A 22 - - - - 2 6 10 3 2 

XII B  27 - - - - 4 6 6 5 2 

XII C 11     5 6    

TOTAL 60 - - - - 11 18 16 8 4 

 

Promovabilitate 100% 

 

 

MEDII GENERALE 

Clasa  Efectiv 

elevi 

Medii 

între 1  

şi 1,99 

Medii 

 între 2 

şi 2,99 

Medii 

 între 3 

şi 3,99 

Medii 

între 4 

şi 4,99 

Medii 

 între 5 

şi 5,99 

Medii 

 între 6 

şi 6,99 

Medii 

 între 7 

şi 7,99 

Medii 

 între 8 

şi 8,99 

Medii 

 între 

9 şi 

10 

XII A 22 - - -  - 10 6 1 1 

XII B 27 - - - - - 15 5 1 1 

XII C 11     1 3 4 2  

\TOTAL 60 - - - - 1 28 15 4 2 

Promovabilitate 73.33% 
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                        RAPORT TEHNIC FINAL PROIECTUL ROSE        
Perioada de implementare: 27 iunie 2017- 26 iunie 2021 

A. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

ARMONIA DIN CUNOAȘTERE-ȘANSA LA  EDUCAȚIE DE CALITATE 

 

Mic ☒ Mediu ☐ Mare ☐ 

315000 

 

Anul de proiect Valoare estimată Valoare realizată  

Anul 1: 197 100 

Anul 2: 180 90 

Anul 3: 185 150 

Anul 4: 190 135 

Anul 5: 124 85 

Anul 1: 170 10 

Anul 2: 180 10 

Anul 3: 185 25 

Anul 4: 185 135 

Anul 5: 124 45 

B. INDICATORI ATINȘI 

Valori propuse Valori realizate 

AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 1 AN 2 

Indicatori de impact 

0 0 0 0 0 0 0 

1% 1% 1% 0 0 0 0 

98% 99% 99% 100% 100% 95% 96% 

98% 99% 99% 100% 100% 95% 96% 

81% 84% 87% 90% 85% 
58,28

% 
60% 

       

70 70 65 60 60 70 70 

100 90 80 70 100 90 80 

70 80 70 80 70 70 80 

75 75 80 65 70 75 75 

80 85 80 85 85 80 85 

50 55 60 60 60 50 55 

50 55 60 60 60 50 55 

45 50 60 60 60 45 50 

75 75 75 75 75 75 75 

75 75 75 65 75 65 65 

65 70 75 80 80 65 70 

50 50 50 50 50 50 50 

4 4 4 4 4 4 4 

70 70 65 65 45 40 45 
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În cazul neatingerii indicatorilor propuși, se vor prezenta, pe scurt, motivele nerealizării acestor indicatori și 

măsurile propuse pentru continuarea intervențiilor menite a conduce la realizarea lor în viitor. 

După cum arată statistica privind indicatorii ,au existat  perioade în care nu s-a reușit atingerea indicatorilor 

propuși. Este vorba despre primul an de implementare a proiectului când a avut loc o modificare a structurii 

subiectelor de bacalaureat (acest lucru s-a văzut într-o scădere a rezultatelor la nivel de țară) și ultimul  2 ani  

de proiect, când principala cauză a fost perioada de învățământ online, rezultate care s-au reflectat și în 

mediile generale ale elevilor, nu doar în cele de la bacalaureat.  

Anul acesta la examenul de Bacalaureat a crescut procentul de promovabilitate  față de anul trecut, acest fapt 

se datorează revenirii în format fizic și a măriri numărului de ore de pregătire cu elevii. 

În continuare, tot corpul profesoral al școlii , în mod special profesorii care predau materii de 

Bacalaureat,Limba română în particular,se va concentra pe creșterea procentului de promovare la examenul 

de Bacalaureat, acesta fiind un dezideratal școlii noastre. 

 

I.Activități pedagogice și de sprijin  

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea performanțelor elevilor în ceea ce privește rezultatele la 

învățătură prin aplicarea de metode, instrumente remediale, preventive și de dezvoltare personală și 

profesională. Totodată printre obiective au fost: 

       - scăderea absenteismului în rândul elevilor și implicit al ratei abandonului școlar 

       - creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat 

       - creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat 

Soluțiile folosite de profesorii participanți la activitățile proiectului pentru atingerea obiectivelor propuse au 

fost: 

      -  stabilirea nivelului de cunoștințe inițial al elevilor aparținând grupului țintă, raportat la cerințele 

examenului de bacalaureat pentru fiecare disciplină; 

     - stabilirea pentru fiecare disciplină a modalității de acordare a sprijinului în vederea remedierii 

deficiențelor constatate și a graficului de lucru; 

      - urmărirea traseului și evoluția fiecărui elev aparținând grupului țintă pentru fiecare disciplină în parte 

prin înregistrarea rezultatelor obținute de aceștia pe parcursul unui ciclu de formare la testările de parcurs prin 

fișe individuale de progres; 

Pentru atingerea obiectivelor propuse în cadrul activităților pedagogice și de sprijin profesorii  au ținut ore de 

remediere la disciplinele de bacalaureat: Limba română, Istorie, Geografie, Limba maghiară,Dezvoltare 

personală și profesională. Profesorii au stabilit obiectivele de urmărit în cadrul acestor ore de remediere, al 

temelor care trebuie abordate în cadrul acestor ore de pregătire, și-au îndeplinit sarcinile de diagnosticare a 

nivelului de cunoștințe a elevilor, au indentificat modalitățile adecvate de comunicare a conținuturilor, și 

modalitatea de evaluare în cadrul acestor activități de remediere. 

Activitățile au decurs conform programei de lucru pe discipline incluse în programul remedial, conform 

graficului de lucru pentru fiecare disciplină, în afara orelor normale de școală. 

Grupul țintă a avut în componență elevi cu risc de abandon școlar, elevi identificați ca făcând parte din familii 

dezorganizate, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, lăsați în grija bunicilor, elevi care nu au 

obiective clare în ceea ce privește viitorul lor școlar și profesional sau care nu și-au definit propriile nevoi. 

Cealaltă parte a grupului a fost formată din elevii care au fost identificați cu risc de eșec școlar, de a nu 

finaliza liceul, de a nu se înscrie pentru susținerea examenului de certificarea competențelor profesionale sau 

pentru susținerea examenului de bacalaureat sau pentru cei care  înscriindu-se la examenul de bacalaureat, 

exista riscul de a nu promova acest examen. 

 

În cei 5 ani ai proiectului - perioada 2017-2022 - grupul țintă a fost compus din 550 de elevi. Acești elevi au 

participat toți la activitățile de educație și de sprijin desfășurate în cadrului proiectului. 

 

Numărul elevilor participanți în proiect: 

 Anul 1 – 2017-2018:        197 elevi 

 Anul 2 – 2018-2019:        180 elevi 

 Anul 3 – 2019-2020:        185 elevi 

 Anul 4 – 2020-2021:        190 elevi 

              Anul 5 – 2021-2022            124 elevi 
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Ca urmare a activităților pedagogice și de sprijin am obținut rezultate pozitive față de ce ne-am asumat ca 

țintă de atins în formularul de aplicație: 

 

Anul 1 - 2017-2018  

Denumire indicator 
Valoare de 

referință 

Valoarea 

propusă 

Valoare 

realizată 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 3,5% 0 0 

Rata de abandon la nivelul liceului 1% 0 0 

Rata de absolvire a claselor liceale 93% 98 95 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 93% 98 95 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 75% 8 58,28 

 

Anul 2 – 2018-2019 

Denumire indicator 
Valoare de 

referință 

Valoarea 

propusă 

Valoare 

realizată 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 3,5% 0 0 

Rata de abandon la nivelul liceului 1% 0 0 

Rata de absolvire a claselor terminale 93% 99 96 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 93% 99 96 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 68% 84 60 
 

Anul 3 – 2019-2020 

Denumire indicator 
Valoare de 

referință 

Valoarea 

propusă 

Valoare 

realizată 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 3,5% 0 0 

Rata de abandon la nivelul liceului 1 0 0 

Rata de absolvire a claselor terminale 98% 99 100 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 90% 99 100 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 68% 87 75 

Anul 4 – 2020-2021 

Denumire indicator 
Valoare de 

referință 

Valoarea 

propusă 

Valoare 

realizată 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 3,5% 0 0 

Rata de abandon la nivelul liceului  1 0 0 

Rata de absolvire a claselor terminale 98% 100 100 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 90% 100  100 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 68% 90  58 

Anul 5 – 2021-2022 

Denumire indicator 
Valoare de 

referință 

Valoarea 

propusă 

Valoare 

realizată 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 3,5% 0 0 

Rata de abandon la nivelul liceului  1 0 0 

Rata de absolvire a claselor terminale 98% 100 100 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 90% 100  95 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 85% 90  78 

 

 

 

Văzând rezultatele celor 5 ani de proiect se poate trage concluzia că activitățile pedagogice de sprijin au 

determinat progresul școlar al elevilor, exercitând o influență pozitivă asupra rezultatelor școlare. 

Activitățile remediale au avut un impact pozitiv, orele remediale având rol hotărâtor în concretizarea 

rezultatelor măsurabile. 

Din feedback-ul elevilor reiese că activitățile remediale au fost o modalitate utilă în vederea  pregătirii lor 

temeinice la examenul de bacalaureat prin aprofundarea și sistematizarea unor informații. De asemenea, ei 
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Coordonator proiect Rose, 

NAUM ROXANA-MARIA 
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III. STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PE  DISCIPLINE DE STUDIU (rapoarte pe discipline/ catedre) 

 

RAPORT SEMESTRIAL, ANUL ȘCOLAR 2021/2022, CATEDRA DE COARDE 
 

Componența comisiei metodice: 
Nr
. 
crt
. 

Numele și prenumele Disciplina predată Statut (titular/ 

suplinitor) 

Vechime 

1.  Filip ZSombor  Chitară  Suplinitor 1 an, 10 luni 

2.  Gábor Előd  Vioară  Suplinitor 1 an, 10 luni 

3.  Gábor Szende-Orsolya  Violoncel  Titular 6 ani, 10 luni 

4.  Józsa Zoltán   Vioară  Titular 11 ani, 10 luni 

5.  Kakasi Zsolt  Chitară  Titular 17 ani, 10 luni 

6.  Karácsony Gabriella  Vioară  Titular 13 ani, 10 luni 

7.  Közczey Jenő  Vioară, Violă  Titular 26 ani, 10 luni 

8.  Löfi Gellért-Attila  Cor/ Orchestră, 

Vioară 

 Titular 14 ani, 10 luni 

9.  Miklós Jácinta-Erzsébet   Vioară  Suplinitor 7 ani, 10 luni 

10.  Miklós Katalin-Teréz  Vioară  Titular 15 ani, 10 luni 

11.  dr. Petraschovits Eszter  Vioară  Titular 28 ani, 10 luni 

12.  Piroska Zoltán  Vioară  Titular 10 ani, 10 luni 

13.  Raica Monica  Vioară  Suplinitor 1 an, 10 luni 

14.  Simon Gellért  Contrabas  Suplinitor 5 ani, 10 luni 

15.  Ticușan János  Chitară  Suplinitor 3 ani, 10 luni 

 

I. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ  

II. Disciplina: Vioară, Violă, Violoncel, Contrabas, Chitară, Cor/Orchestră 

1.Proiectare 

Puncte tari Puncte slabe 

–Întocmirea planificărilor calendaristice şi elaborare 

planurilor unităţilor de învăţare în conformitate cu 

prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor 

aflate în vigoare s-a efectuat într-o proporție aprope 

maximă. 

–Conținutul documentelor de proiectare  respectă 

planul  planul-cadru precum și programa școlară sus 

amintită. 

–Activitatea didactică se  caracterizează prin 

dinamism, seriozitate, de calitatate  pe 

plan   profesional prin orientări strategice 

din sfera educaţiei. 

Nepredarea documentelor la timpul stabilit, într-o 

proporție foarte mică, acestea fiind cauzate din motive 

obiective precum și subiective (caz de boală, etc.). 
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1) Predare,învățare 
Puncte tari Puncte slabe 

–Am revenit la predarea tradițională. 

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 să stimuleze implicarea activă a 

elevului şi să-i formeze deprinderi instrumentale. 

– S-au aplicat constant metode didactice activ-

participative în cadrul orelor de vioară atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi 

deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice.  

– S-a pus accent şi pe postura corectă care 

influenţează tehnica la vioară. 

–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. 

- În luna martie a avut loc Olimpiada Națioanlă 

Instrumentală. Etapa județeană respectiv faza zonală. 

– Dificultăți în alegerea, utilizarea resurselor didactice 

– Metode didactice neadecvate, nepersonalizate 

pe fiecare elev/elevă 

– utilizarea materialelor, 

instrumentelor și  tehnicilor sunt mai puțin 

variate în 

dezvoltarea  aptitudinilor  interpretative. 

– limbajul muzical mai puțin accentuat în 

formarea capacității de  receptare 

a  mesajelor  artistice (cunoașterea și  utilizarea 

limbajului muzical necesitând  o viziune 

analitică și  mai aprofundată asupra, mai ales 

în demersul didactic liceal dar și în cazul 

ciclurilor primare, gimnaziale ) . 
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La ambele atape au participat 9 (nouă) elevi. 

- Faza zonală a olimpiadei zonale s-a organizat de  

către ISJCV respectiv școala noastră. Pe lângă 

celelalte secții, catedra de coarde a participat cu 

seriozitate la activitățile organizatorice. 

- Fiecare subcategorie din cadrul catedrei de coarde 

(vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară) a 

reprezentat școala noastră la olimpiadă zonală. 

- Rezultatele olimpiadei  sunt foarte bune  

–Pe lângă olimpiadă, elevii aparținând catedrei de  

coarde, au participat la diferite concursuri, obținând 

rezultate foarte bune. 

-Absolvenții din clasa a VIII-a au luat examenul cu 

note bune (însă și slabe, vezi puncte slabe din raport)  

 

2) Evaluare cu scop de optimizare a învățării 
Puncte tari Puncte slabe 

–S-a realizat procesul de evaluare prin stabilirea 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 în afara școlii, 

spectacole și verificarea semestrială cu  excepția 

ciclului primar. 

–S-a susținut examenul de competență a elevilor la 

sfarșitul semestrului cu note slabe dar și  foarte bune( 

6,00 – 10,00) cu promovabilitate de 100%. 

–Rezultatele verificării semestriale sunt trecute în 

- Mai mulți elevi au terminat  ciclul primar 

(clasa a IV-a, patru elev) cu calificativul 

Insuficient. 

- Unii absolvenți au luat examenul cu note slabe 

(clasa a VIII-a) 

- La examenul de sfârșit de an un singur elev nu 

a luat notă de trecere, însă prin calcularea 

mediei anuale a rezultat o notă de trecere (clasa 

a XI-a) 
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cataloage, reprezentând ultima notă/calificativ din 

semestrul I. 

–Furnizarea de feed-back s-a făcut în permanenţă pe 

tot parcursul semestrului I. 

-Pe parcursul semestrului II au avut loc  audiții și 

spectacole în cadrul instituției școlii și în afara ei. 

 

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

evaluări interne și externe) 
Puncte tari Puncte slabe 

–Aplicarea constantă a  metodelor didactice activ-

participative în cadrul orelor de instrument.  

–Dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şii 

deprinderilor intelectuale, cât şi a celor practice, luând 

în considerare individualitatea fiecărui elev. 

–Rezultatele examenelor de sfârșit de an au fost 

trecute în cataloage. 

–Furnizarea de feed-back s-a făcut în permanenţă pe 

tot parcursul semestrului II. 

–Din experiența personală a profesorilor s-a ajuns la 

concluzia că copiii s-au adaptat relativ foarte bine la 

diferite situații de diferite genuri (caz de boală 

profesor respectiv elev, situație familială, dificultăți 

de învățare, etc.). 

,–Prin urmare, se poate constata ca evaluare 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. 

–În organizarea procesului de predare-învățare,   apar 

dificultăți, care nu se pot realiza  în cadrul activității 

didactice: nivelul și calitatea studiului individual. Din 

această cauză însuşirea elementelor necesare pentru 

dezvoltarea cunoştinţelor este limitată. 

 

–Eleveii care în timpul frecventării școlii au dat 

dovadă de o anumită indiferență în studiu respectiv nu 

au reușit să organizeze timpul în favoarea studiului 

cotidian, nu contribuie la ridicarea nivelului de 

progresare. Prin urmare, acești elevi sunt amintiți în 

raportul de activitate individual al fiecărui profesor din 

catedra de coarde. 

 

 

III. PARTICIPARE  LA CONCURSURI  ȘI OLIMPIADE 

 
Nr. 
crt. 

Disciplina Denumire concurs 
Etapa 

concursului Rezultate obținute 

1. 
Chitară 

 Prof. Filip Zsombor 

Concurs județean de studii. 

Elevii:  

Nyúl Patrik cl. I, Kertész 

Szabolcs cl. III. 

 Főcze Artúr László cl 

Județeană 
 

Premiul I. 

Premiul II. 
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cl.VII 
Premiul III. 

2. 
Vioară 

 Prof. Gábor Előd 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală. Elevul: Ruzsa 

Balázs, cl. V. 

Județeană 
Premiul I. 

3. 
Vioară 

Prof. Gábor Előd 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală, Elevul: Ruzsa 

Balázs cl. V. 

Zonală 
Mențiune 

4. 
Vioară 

Prof. Gábor Előd 

Concurs județean de studii. 

Elevul: Ruzs Balázs, cl.V.  

 

Județeană 
Premiul I. 

5. 
Violoncel 

Prof. Gábor Szende-

Orsolya 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală, Elevul: 

Dobolyi-Szekeres Bendegúz, 

cl. V. 

Județeană 
Premiul I. 

6. 
Violoncel 

Prof. Gábor Szende-

Orsolya 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevul: 

Dobolyi-Szekeres Bendegúz, 

cl. V. 

Zonală 
Premiul II. 

7. 
Vioară 

 Prof. Józsa Zoltán 

Concurs județean de studii. 

Elevii: 

Tordai Tamás, cl.VI. 

Datki-György Júlia, cl.X. 

Județeană 
 

Premiul II. 

 

Premiul I. 
8. 

Chitară 

Kakasi Zsolt 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevi: 

Millye Bence, cl.III 

Baak Sabine Renate, cl.V. 

Kakasi Zsuzsanna, cl. IX.  

Județeană 
 

 

Premiul I. 

Premiul I. 

Premiul I. 
9. 

Chitară 

Kakasi Zsolt 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevi: 

Millye Bence, cl.III 

Baak Sabine Renate, cl.V. 

 

Zonală 
 

 

Premiul I. 

Premiul II. 

10. 
Chitară 

Kakasi Zsolt 

Concurs județean de studii. 

Elevii: 

Millye Bence, cl.III 

Kakasi Zsuzsanna, cl. IX. 

Județeană 
 

Premiul I. 

Premiul I 

11. 
Vioară 

Karácsony Gabriella 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală. Elevii: 

Neagoe Tudor, cl.IV. 

Kisgyörgy Bence, cl. IV. 

Județeană 
 

 

Premiul I. 

Premiul I. 
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Dálnoki Szabolcs, cl. VIII. Premiul I. 

12. 
Vioară 

Karácsony Gabriella 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevii: 

Neagoe Tudor, cl.IV. 

Kisgyörgy Bence, cl. IV. 

Dálnoki Szabolcs, cl. VIII. 

Zonală 
 

 

Premiul II. 

Premiul II. 

Premiul III. 
13. 

Vioară 

Karácsony Gabriella 

Concurs județean de studii. 

Elevul: 

Dálnoki Szabolcs, cl. VIII. 

Județeană 
 

Premiul II 

14. 
Vioară 

Karácsony Gabriella 

Concurs județean de studii 

„Brillante”. Elevii: 

Kisgyörgy Bence, cl. IV. 

Németh Iringó, cl. VI. 

Județeană 
 

Premiul I. 

Premiul III. 

15. 
Violă 

Könczey Jenő 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Eleva: 

Könczey Léda, cl.VII 

Județeană 
Premiul I. 

16. 
Violă 

Könczey Jenő 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Eleva: 

Közczey Léda, cl.VII 

Zonală 
Premiul II. 

17. 
Vioară 

Löfi Gellért 

Concurs județean de studii. 

Eleva: 

Ferencz Silvia, cl. XI. 

Județeană 
Premiul I. 

18. 
Vioară 

Miklós Jácinta 

 

 

Concurs județean de studii. 

Elevii: 

Ungvári Zalán, cl. IV 

Barabás Kincső, cl. III. 

Județeană 
 

Premiul I. 

Premiul II. 

19. 
Vioară 

Dr. Petraschovits 

Eszter 

Concurs județean de studii. 

Elevii: 

Ruzsa Mónika, cl. IX 

Daragics Bella, cl. X. 

Rab Brigitta, cl. X. 

Județeană 
 

 

Premiul I. 

Premiul II. 

Premiul I. 
20. 

Vioară 

Piroska Zoltán 

Concurs de studii „Șansă 

egală”. Elevul: 

Barabás Bálint, cl. XI. 

Națională 
Premiul III. 

21. 
Vioară 

Piroska Zoltán 

Concurs județean de studii. 

Elevii: 

Barabás Bálint, cl. XI. 

Județeană 
Premiul I. 
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Nr. 
crt.    Disciplina 

Numele și 
prenumele Denumire curs 

Acreditat/ 
Neacreditat   Furnizor 

1. Vioară Karácsony Gabriella Curs de educație teatrală 

Data: Ianuarie, Martie, Mai 

2022. 

Acreditată Fazakas Mihály, 

Prezsmer Boglárka 

Mucha Oszkár 

2. Chitară Filip Zsombor Masterclass „The Guitar 

Lab”cu maestrul Andrea de 

Vitis (Italia), București, 6-9 

aAprilie 2022. 

Neacreditată  

3.  Chitară Filip Zsombor Masterat, anul I. Acreditată Univ. Transilvania, 

Brașov 

4. Vioară Piroska Zoltán Doctorand, Anul IV.  Acreditată Academia de 

muzică, Cluj-

Napoca. 

 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR  CURRICULARE 

22. 
Contrabas 

Simon Gellért 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevul: 

Kolozsi Soma, cl. VIII. 

 

Județeană 
Premiul I. 

23. 
Contrabas 

Simon Gellért 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală,  Elevul: 

Kolozsi Soma, cl. VIII. 

 

Zonală 
Premiul I. 

24. 
Contrabas 

       Simon Gellért 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală, Elevul: 

Tökbandi András Hunor, cl.XI 

Județeană 
Premiul II. 

25. 
Chitară 

 Ticușan János 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală, Elevii: 

Ivanitzky Dániel, cl. VIII. 

Osváth-Nagy Sándor, cl. X 

 

Județeană 
Premiul I. 

 

Mențiune 

26. 
Chitară 

 Ticușan János 

Olimpiadă de interpretare 

instrumentală, Elevul: 

Ivanitzky Dániel, cl. VIII. 

Zonală 
Premiul I. 

27. 
 Chitară 

Ticușan János 

Concurs județean de studii. 

Elevul: 

Ivanitzky Dániel, cl. VIII. 

Județeană 
Premiul I. 

 
  

 
 

Nr. 
crt. 

Disciplina Denumire activitate Participanți 
Perioada/ 
Locul 
desfășurării 

Responsabil 
(nume și 
prenume) 

1. Chitară Audiție Clasa de chitară 20 mai 2022, Casa 

de cultură „Kónya 

Ádám” 

Filip Zsombor 



 

34 | P a g e  

 

2. Vioară Audiție Clasa de vioară Februarie, Martie, 

Iunie, Liceul de 

Arte „P.S.” 

Gábor Előd 

3.  Violoncel Audiție Clasa de 

violoncel 

11 Mai 2022, Liceul 

de Arte „P.S.” 

Gábor Szende 

Orsolya 

4. Vioară Concert Pentru Copii Clasa de vioară ( 

Kovács Benedek 

I, Datki György 

Júlia X) 

1 Iunie, Târgu 

Secuiesc 

Józsa Zoltán 

5. Chitară Audiție Clasa de chitară, 

Formația 

„Disszonancia”, 

Ansamblul 

„Arpeggio” 

17 Mai 2022, Liceul 

de Arte „P.S.” 

Kakasi Zsolt, 

Ticușan János 

6. Chitară Gala Tinerilor Laureați  Eleva Kakasi 

Zsuzsanna 

19-21Mai 2022, 

centrul de Arcuș, 

Sf.Gheorghe 

Kakasi Zsolt 

7. Chitară Festivalul de Muzică de 

Cameră 

Formațiile 

„Disszonancia”, 

„Arpeggio” 

23 Mai 2022, Sf. 

Gheorghe 

Kakasi Zsolt 

8. Chitară Concursul de talente 

„Virtuózok” 

Elevul Millye 

Bence, cl.III. 

29 Mai 2022 Kakasi Zsolt 

9. Chitară, Muzică 

de cameră 

Concert la Szentes Formațiile 

„Disszonancia”, 

„Arpeggio” 

03-06 Mai 2022, 

Ungaria 

Kakasi Zsolt, 

Ticușan János 

10. Vioară Audiții Clasa de vioară Februarie, Martie, 

Iunie, Lic. de Arte 

„P.S.”, Biserica 

Unitariană 

Karácsony 

Gabriella 

11. Vioară Spectacol Neagoe Tudor, cl 

IV. 

Aprilie 

, Sf. Gheorghe 

Karácsony 

Gabriella 

12. Muzică de cameră Spectacol  Cvartet de 

coarde 

9 Februarie,  

Centrul de Cultură 

Arcuș 

Löfi Gellért 

13. Muzică de cameră Spectacol  Cvartet de 

coarde 

25 Februarie,  

Grădinița „Csipike” 

Löfi Gellért 

14. Muzică de cameră Spectacol,  Cvartet de 

coarde 

8 Martie, Lic de 

Arte „P.S.” 

Löfi Gellért 

15. Cor Spectacol, Ziua 

Revoluției din 1848-

1849,  

Elevii din clasele 

VI. B, XI.A. 

15 Martie, Biserica 

Reformată  

Löfi Gellért 

16. Orchestră Spectacol, Ziua porților 

deschise,  

Elevii din 

orchestra 

„Szerenád” 

7 Aprilie, 

Lic. de Arte „P.S.” 

Löfi Gellért 

17. Orchestră Concert de Aniversare 

a Filarmonicii de copii 

din Vlăhița. 

Elevii din 

orchestra 

„Szerenád” 

 

5 Mai, Vlăhița 

Löfi Gellért 
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dra de coarde (FĂRĂ EXCEPȚIE) participă în mod regulat la activități extracurriculare, 

în diferite calități: dirijori, membri de orchestre simfonice și camerale, membri de 

ansambluri corale, membri în diferite comisii de examinări, concursuri, membri 

organizatori  al diferitelor festivaluri, activităților culturale, etc. Acest fapt rezultă și din 

rapoartele individiuale predate. 

V. ACTIVITĂȚI METODICE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE 
Nr. 
crt. 

Disciplina Denumire activitate 
Data/ Locul 
desfășurării 

Responsabil 

1. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Consilii profesorale Pe tot parcursul anului 

școlar, datele se 

regăsesc în procesele 

verbale depuse l 

aDirecțiune școlii 

Directoarea și 

directoarea 

adjunctă a școlii 

2. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Olimpiada de interpretare 

instrumentală, Faza județeană 

respectiv Zonală 

8 Februarie, 24-25 

Martie 

ISJCV, Lic. De 

Arte „P.S.” 

18. Orchestră, Cor Concert simfonic Elevii din 

orchestrele 

„Szerenád”, 

„Reménység” și 

corul 

„Campanella”  

6 Mai, Teatrul 

„Tamási Áron”, Sf. 

Gheorghe 

Löfi Gellért 

19. Orchestră Concert de adio al 

elevilor din clasa a XII-

a 

Orchestra 

„Szerenád” 

25 Mai, Biserica 

„Krisztus Király”, 

Sf. Gheorghe 

Löfi Gellért 

20. Muzică de cameră Spectacol, Ziua porților 

deschise 

Elevii din 

formație 

31 Mai, Grădinița 

„Csipike” 

Löfi Gellért 

21. Muzică de cameră Festival, Muzică de 

Cameră 

Elevii din 

formație 

2 iunie, Lic. de Arte 

„P.S.” 

Löfi Gellért 

22. Cor, orchestră Spectacol, Ultimul 

clopoțel al claselor 

aVIII-a 

Elevii din clasa a 

VIII-a B. 

3 Iunie,  Lic. de 

Arte „P.S.” 

Löfi Gellért 

23. Vioară Concert de deschidere a 

Zilelor Sfântu 

Gheorghe  

Furus Ábel, cl. 

XI. 

23 Aprilie, Sf. 

Gheorghe 

Dr. 

Pertaschovits 

Eszter 

24. Vioară Audiții Clasa de vioară 08 Aprilie 

19 Mai 

Raica Monica 

25. Vioară Recital Ardelean Luca, 

cl. II 

29 Aprilie Raica Monica 

26. Vioară Spectacol de 

promovare  al Liceului 

de Arte „P.S.” 

Cvartet  19 Mai, Grădinița 

„Csipike”, Sf. 

Gheorghe 

Raica Monica, 

membru cvartet 
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3. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Concurs județean de studii 11 Aprilie, Lic. De 

Arte „P.S.” 

ISJCV, Lic. De 

Arte „P.S.” 

4. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Supravegheri la examene 

naționale, simulări, etc. 

Pe tot parcursul anului 

școlar 

ISJCV, Lic. De 

Arte „P.S.” 

5. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Verificări, Examene școlare, 

Examene de absolvire claselor a 

VIII-a, Examenele de Atestat a 

claselor a XII-lea, Admiteri, 

Examene de diferență, etc. 

Pe parcursul anului 

școlar 

ISJCV, Lic. De 

Arte „P.S.” 

6. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Ședințe, consilieri la nivelul 

catedrei 

Pe parcursul anului 

școlar 

Karácsony 

Gabriella 

7. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Ședințe, consilieri pentru profesori 

metodiști 

Pe parcursul anului 

școlar 

ISJCV, Insp. 

Miklós Mária 

8. Disciplinele catedrei de 

coarde 

Ședințe, consilieri pentru profesori 

evaluatori, activități de examinare 

Pe parcursul anului 

școlar 

ISJCV, Insp. 

Miklós Mária 

 

Data:  7 Iunie 2022 

 Numele și prenumele: Karácsony Gabriella 

Semnătura șef catedră/ responsabil comisie metodica
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RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI DE CANTO, 

ANUL ŞCOLAR 2021-2022 
Componenţa catedrei : Prof.Sebestyén-Lázár Enikő- profesor de canto titular, Grad I.  

                                         Prof. Oláh Badi Alpár - profesor de canto titular 

                                         Prof. Babos Margit - profesor de canto titular, Grad II. 

                                         Prof. Simon Piroska – profesor suplinitor cu definitivat 

Repartizarea elevilor la profesori 
La catedra de canto în semestrul II. ai anului școlar 2021-2022  sunt 6 elevi în clasa a IX-a, 6 elevi în clasa a X-a,  9 elevi în 

clasa a XI-a și  6 elevi  în clasa a XII-a.  În total sunt   27  de elevi la secția de canto clasic, la inițiere vocală sunt 12 elevi de 

lasecția de dramă, iar la canto secundar 3 eleve.       

Nr.crt. Numele elevului/elevei Clasa Profesor pregătitor 

1 Csősz Kinga Szeréna IX.A.  Babos Margit 

2 Farkas Amanda IX.A.  Simon Piroska 

3 Hodor Balázs IX.A.  Sebestyén-Lázár Enikő 

4 Meregya Ákos IX.A.  Oláh Badi Alpár 

5 Virág Anna IX.A.  Babos Margit 

6 Csehi Szilamér IX.A.  Sebestyén-Lázár Enikő 

    

1 Gáspár Andrea  X.A.  Oláh Badi Alpár 

2 Keresztes Antonia X.C.  Sebestyén-Lázár Enikő 

3 Raduta Eliana Stefania X. C Opra Kitti Fruzsina 

4 Szőcs Noémi X.A.  Babos Margit 

5 Sylvester Adrienn X.A.  Simon Piroska 

6 Varga Szabolcs X.A.  Oláh Badi Alpár 

    

1 Angheluta Florin XI A Oláh Badi Alpár 

2 Cismas Anastasia XI.C.  Oláh Badi Alpár 

3 Dálnoki Honoráta XI.A.  Simon Piroska 

4 Ghiurcă Larisa  Yasmina XI C Babos Margit 

5 Kovács Szidónia XI A Oláh Badi Alpár 

6 Kurta Csengele XI.A.  Simon Piroska 

7 Leopold Klara XI C Oláh Badi Alpár 

8 Munteanu Alexandra XI C Babos Margit 

9 Szász Evelyn XI A Simon Piroska 

    

1 Kádár Arnold XII A Sebestyén-Lázár Enikő 

2 Burista Janka XII A Simon Piroska 

3 Petrache Daria XII C Babos Margit 

4 Rusu Alexandru XII C Oláh Badi Alpár 

5 Oláh Badi Cintia XII A Babos Margit 

6 Tóth Abigél XII A Babos Margit 

Total  27 27 elevi+ initiere vocala 12 

elevi+canto secundar 3 eleve 

  

 

           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. 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 II, a anului şcolar  

2021-2022:    
Elevii claselor a XII-a nu susțin examen de sfârșit de semestrul II, conform Regulamentului de Organizare Interioară, ei 
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susțin Examen de Certificare a Competențelor profesionale, au participat la acest examen cu succes 5 elevi.  

Elevii claselor IX,X,XI au situaţia la examenul de specialitate principală la sfârşitul semestrului  II. astfel: 

Nr. 

crt. 

Numele elevului/elevei Clasa Profesor pregătitor Nota la 

examenul de 

sfârşit de 

semestru II. 

Observații 

1 Csősz Kinga Szeréna IX.A.  Babos Margit 8,31 Interes scăzut 

2 Farkas Amanda IX.A.  Simon Piroska 8,31  

3 Hodor Balázs IX.A.  Sebestyén-Lázár Enikő 9,50 Elev devotat, 

serios, talentat cu 

posibilități vocale 

deosebite 

4 Meregya Ákos IX.A.  Oláh Badi Alpár 7 Evoluţie regresivă 

față de semestrul 

5 Virág Anna IX.A.  Babos Margit 7,60 Interes scăzut 

6 Csehi Szilamér IX.A.  Sebestyén-Lázár Enikő 9 A venit din 

semestrul II. dar are 

calități vocale 

foarte bune 

7 Gáspár Andrea  X.A.  Oláh Badi Alpár 8.5O  

8 Keresztes Antonia X.C.  Sebestyén-Lázár Enikő 7 Prezența scenică 

față în față după 

perioada online a 

fost cu surprize, 

eleva are foarte 

mari emoții, este 

foarte emotivă, 

aproape trac scenic. 

Am lucrat mult pe 

acest segment. 

9 Raduta Eliana Stefania X. C Oláh Badi Alpár 5 Evoluţie regresivă  

10 Szőcs Noémi X.A.  Babos Margit 8,00 Deschidere crispată 

11 Sylvester Adrienn X.A.  Simon Piroska 9,35  

12 Varga Szabolcs X.A.  Oláh Badi Alpár 9  

13 Szász Evelin XI.A.  Simon Piroska 6,75  

14 Angheluta Florin XI A Oláh Badi Alpár 9,50 Evoluţie pozitivă 

15 Cismas Anastasia XI.C.  Oláh Badi Alpár 10 Evoluţie pozitivă 

16 Dálnoki Honoráta XI.A.  Simon Piroska 9,00  

17 Ghiurcă Larisa  Yasmina XI C Babos Margit 9,18 Inhibiție scenică 

18 Kovács Szidónia XI A Oláh Badi Alpár 8,25  

19 Kurta Csengele XI.A.  Simon Piroska 8,25  

20 Leopold Klara XI C Oláh Badi Alpár 9,00  

21 Munteanu Alexandra XI C Babos Margit 7,25 Interes scăzut 

 

Elevii claselor a XII-a, au putut susține Examenul de Certificare a Competențelor Profesionale cu următoarele rezultate: 

Nr. 

crt. 

Clasa Numele elev/elevă Profesor pregătitor Nota finală la Examenul de 

Certificare a Competențelor 

Profesionale 

1. XII A Kádár Arnold Sebestyén-Lázár Enikő nu s-a înscris, a rămas corigent 

2. XII A Burista Janka Simon Piroska 7,00 

3. XII A Petrache Daria Babos Margit 9,50 

4. XII C Rusu Alexandru Oláh Badi Alpár 8,50 

5. XII A Oláh Badi Cintia Babos Margit 10,00 
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6. XII A Tóth Abigél Babos Margit a rămas corigentă 

 

           Fiecare profesor s-a ţinut de respectarea planificării anuale, chiar dacă a fost un an școlar anevoios și greu din cauza 

revenirii după pandemie, toți au respectat reglementăriile în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, 

cu adaptarea fiecărui elev cu particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire, evaluarea permanentă şi evoluţia în examenele de 

specialitate au dat fiecărui cadru didactic feed back real al predării sale. Deja la fiecare examen de canto elevii se prezintă în 

afara repertoriului obligatoriu cu vocalize corespunzătoare nivelului lor de pregătire. 

Realizarea curriculumului 

      Activitatea  profesorilor de canto a fost probată permanent de rezultatele obţinute  de elevi şi de audiţiile periodice de 

şcoală. Predarea individuală a fost combinată şi de lucru colectiv în orele de muzică de cameră. Furnizarea de feed-back, 

informarea sistematică a părinţiilor, precum şi a dirigenţiilor, elevilor s-a făcut în permanenţă. Realizarea competenţelor în 

timpul activităţii şcolare a fost urmărită cu maximă eficacitate, asigurarea cararcterului aplicativ al cunoştiinţelor predate a 

fost permanent probată prin atitudinea elevilor atât la audiţiile şcolare cât şi la apariţiile scenice din afara şcolii.     

Evaluarea rezultatelor învăţării 

     Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al Liceului de Arte Plugor Sándor.                

Dovadă: Fişele de evaluare din Mapa catedrei, notele din catalog. 

Am ținut ședințe semestrial, anual, sau de câte ori a fost nevoie. Dovadă: Procesele verbale de la ședința catedrei. 

 

Dezvoltarea profesională, activitatea metodico-ştiinţifică a fiecărui membru din Comisie:       

 Prof.Sebestyén-Lázár Enikő 
Participări la concursuri şcolare, festivaluri, audiţii,concerte cu elevii: 

Activitățiile cu elevii secției de canto dar și ca membru în diferite comisii, semestrul II.,anul şcolar 2021-2022: 

-Cu elevul Hodor Balázs  din clasa a IX-a A am participat la Concursul Național de Interpretare Vocală ,,Crai Nou” 

unde am obținut Locul I., la Concursul de studii, concurs județean unde a obținut Locul I cu 100 de puncte, la 

Concursul ,,Sokadalom” organizat de Facultatea de Muzică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, unde a 

obținut Mențiune și la Concursul Național de Interpretare Instrumentală și Vocală ,,Sigismund Toduță”unde a 

obținut Mențiune. 

- Cu elevul Csehi Szilamér din clasa a IX-a, cine a venit din semestrul II. chiar dacă a fost foarte la început de 

inițiere vocală, dar am participat la Concursul de studii, concurs județean unde a obținut Locul I cu 97 de puncte și la 

Concursul Național de Interpretare Instrumentală și Vocală ,,Sigismund Toduță”unde a obținut Mențiune. 

-Cu eleva Keresztes Antonia din clasa a X-a, cu ea am participat la Concursul Internațional DaCapo Music 

International Competition, care a fost organizat online cu muzică de cameră cu eleva mea de la canto secundar au 

prezentat duete și au obținut Locul III.  La Concursul Național de Interpretare Vocală ,,Crai Nou” unde am obținut 

Locul I., la Concursul de studii, concurs județean unde a obținut Locul I, cu 97 de puncte. La  Concursul 

,,Sokadalom” organizat de Facultatea de Muzică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, unde a obținut 

Mențiune 

-Cu elevul Kádár Arnold am avut un an școlar foarte anevoios, elevul s-a delăsat de învățătură, la studiat, a lipsit 

mult de la ore, dar și rezultatele la învățătură arată situația lui: a rămas din 2 materii corigent, din canto nu a depus 

efort, nu a studiat, nu a scris lucrare chiar cu insistențele mele pentru examenul de Certificare a competențelor 

profesionale. 

Cu Formația de cânt Canticum am lucrat cu 4 eleve, din semestrul II, am participat la Concursul Internațional 

DaCapo, la Zilele Sfântu Gheorghe și la Festivalul muzicii de cameră din data de 02.06.2022.  

Am susținut audiții de canto cu elevii mei, am participat la concursuri, elevii mei au avut mai multe concerte prin Corul de 

Tineret Eufonia  și consider că am încheiat un an școlar în care am parcurs materia dar am și recuperat cu cine a rămas în 

urmă, desigur în limita posibilităților elevilor. Cu elevul Kádár Arnold mă bucur că am reușit să finalizăm clasa a XII-a.  

 

Prof. Babos Margit 
Participări la concursuri școlare, festivaluri, audiții, concerte cu elevii: 

Activitățile cu elevii secției de canto și ca membru în diferite comisii, în semestrul II. a anul școlar 2021-2022: 

• Am participat la concursul de interpretare vocală CRAI NOU ediția XII. 2022 cu elevii: 

-Ghiurca Yasmina Larisa, clasa XI.C. /premiul special și  

-Tóth Abigél Evelin, clasa XII.A./ premiul III. 

- Membru de comisie a Concursului muzical în mediul online ”Micul artist” care a fost organizat pentru copii din grădiniță 

din grupa mijlocie și grupa mare  din data de 14.03.2022. 
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- În data de 05.04.2022 am susținut cu succes patru ore de canto de inspecție pentru gradul didactic I. 

- Concurs de studii la catedra de canto a fost organizat pe data  de 11.04.2022. 

- În data de 20.05.2022 am participat la examenul de canto semestrială.  

 

- Membru de comisie la examenul de Certificare a Competențelor din data de 30-31.05.2022. 

Prof.  Oláh-Badi Alpár 
Participări la concursuri şcolare, audiţii cu elevii: 

 semestrul II.,anul şcolar 2021-2022 

          Am participat la concursul de interpretare vocală CRAI NOU cu elevii      

• Leopold Clara Morena obținând premiul II,  

Gaspar Andrea premiul special,  

Angheluta Florin premiul II,  

Rusu Alexandru premiul special  

 Meregya Akos premul special 

Varga Szabolcs premiul special 

*Eleva Leopold Clara Morena a obținut premiul I la Festivalul Tineretii sectia canto 

*Cu elevii Cismas Anastasia și Leopold Clara Morena am participat la zilele Sfîntu Gheorghe 

*Am ținut audiție de clasă pe data de 19.05.2022 

*Am avut Examenul de sfârșit de an școlar a secției de canto în data de 20.05.2022 

 

Prof. Simon Piroska 
    În data de 19 ianuarie 2022 în sala festivă a Licului de arte Plugor Sandor elevii au avut audiție. 

 În data de 27 – 29 ianuarie 2022 elevele Sylvester Adrienn si Dalnoki Honorata au participat la Concursul national 

de interpretare vocala Crai Nou unde au luat premiul III. 

 În data de 22 martie 2022 Dalnoki Honorata au obtinut Mențiune la preselecția olimpiadei liceale. 

 În data de 01 aprilei 2022 elevele Sylvester Adrienn și Dalnoki Honorata au participat la Concursul de Canto, Teorie 

și Istoria Muzicii Nicolae Brânzeu unde au primit Diplomă de participare. 

 În data de 11 aprilie 2022 elevii au participat la Concursul de Studii la Liceul de Arte Plugor Sandor, unde au obtinut 

urmatoarele rezultate: Farkas Amanda Premiul II, Sylvester Adrienn Premil III, Kurta Csengele Premiul III, Szasz Evelyn 

Mențiune, Burista Janka Premiul III, Mărunțelu Maria Mențiune. 

 În data de 19 mai 2022 la ora 16:00 în sala festivă a Liceului de Arte Plugor Sandor am ținut audiția cu elevii mei. 

Primul spectacol deschis către părinții, prietenii, auditorii, elevii mei au avut succes la această spectacol. 

 În data de 20 mai 2022 elevii au avut examenul la specialitate. 

 În data de 30-31 mai 2022 Burista Janka a obținut media 7 la Atestat. 

 În data de 08 iunie 2022 am organizat un program extrașcolară cu elevele Kurta Csengele, Dalnoki 

Honorata,Sylvester Adrienn și Szasz Evelyn la Policlinica din Sfântu Gheorghe la OTORINOLARINGOLOGIE. 

 În fiecare lună am organizat o audiție între noi unde elevi mei au cântat piesele pe care le-au învățat și  unde au fost 

evauate șiau primit feedback de către colegii și de către profesorii. 

Cu elevii din clasa a XII-a, secția de teatru, am continuat pregătirea la admitere și cu ceilalți elevi din secția de teatru 

am continuat predarea la școală. 

 

 

Sfântu Gheorghe                                                          Prof.Sebestyén-Lázár Enikő 

17.06.2022                                                                Şef de catedră,profesor de canto 

 

 

Raport de activitate pe anul şcolar 2021-2022 al şefei catedrei de instrumente de 

suflători şi percuţie,   prof. de flaut, Császár Katalin 
 

Catedra de instrument de suflat şi percuţie a realizat o activitate armonică, stabilă, calmă în semestrul trecut în urma 

unei conduceri cooperative, care a jucat un rol important în desfăşurarea acesteia. 

           În calitatea de şefă de catedră a secţiei de instrumente de suflat şi percuţie am citit şi am analizat cu multă atenţie toate 
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rapoartele de activitate pe semestrul I. a colegilor mei de catedră. Am constatat că toţi colegii mei şi-au dus la îndeplinire 

planul pe care şi l-au propus. 

           Rezultatele tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmării şi mai bine, fiind în comisia de 

examinare, chiar în examenul partial din decembrie, ianuarie. 

− În data de 01.09.2021, am ținut o ședință împreună cu toți membrii catedrei de suflat și percuție, unde a avut loc 

analiza și dezbaterea programelor școlare, indicarea materiei minimale pentru verificări/ examene. 

− În data de 15 noiembrie 2021, am ținut o ședință pentru catedra de  suflat și percuție, stabilind data exactă și 

materialul minim obligatoriu pentru verificarea semestrială din 22 decembrie2021- cl. V-VIII, 06 ianuarie 2022- 

cl. IX-XI 

Examen Parţial - Catedra de suflat de percuţie Sem I.   

22. decembrie 2021 - V-VIII - Anul școlar 2021-2022  

  
 

Szántó Zsombor/ 

Clarinet 

       

 David Robert VII. Clarinet 9.50 9.50 9.50 9.50 

Simó Ernő/ Fagot        

 Pusztai Hunor VI Fagot 5 5 5 5 

Szép Szilamér/ 

Trompetă 

       

 Ferencz Sámuel VII Trompeta 7 7 7 7 

        

Dobri Beáta/ Oboi        

Începător Ürmösi Incze Panna V.B. Oboi 9.50 9.50 9.50 9.50 

Începător Pap Regina V.B. Oboi 10 10 10 10 

Începător Zoltáni Szidónia V.B. Oboi 9.20 9.20 9.20 9.20 

Începător Zoltáni Szilvia V.B. Oboi 9.50 9.50 9.50 9.50 

Începător Orbán Csongor Alexandru V.A. Oboi 9 9 9 9 

Începător Fula Ervin Marian V.A. Oboi 9.50 9.50 9.50 9.50 

Kelemen Szilárd/ Corn        

 Papp Krisztián VI.B Trombon 8 7 7 7.33 

 Bíro Balázs VII.B Tuba 8 8 8 8 

Nr. 

crt 

Profesor Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Instrume

nt 

Prof. 1 (prof. 

de 

specialitate) 

Prof.2 Prof.3 Media 

 Császár 

Katalin/ Flaut 

       

  Szabó Bász Misha V Flaut 7.66 7.66 7.66 7.66 

 Bolnavă Ivanitzki Krisztina VI Flaut 9.50 9.50 9.50 9.50 

  Sebestyén- Lázár Kata VII Flaut 9.18 9.18 9.18 9.18 

  Csáki Karina Ioana VIII Flaut 8.13 8.13 8.13 8.13 

  Rátz Ágota VIII Flaut 8.38 8.38 8.38 8.38 

 Cucu Csilla/ 

Flaut 

       

  Ilie Bianca V Flaut 8 6 6 6,66 

  Nițu Nadia VI Flaut 8 7 7 7.33 

  Bugnar Luca VII Flaut 8 8 8 8 

  Siko Csilla VII Flaut 9 8.50 8.50 8.50 

 Gábor Szabolcs/ 

Clarinet 

       

  Nikula Dávid VI Clarinet 9.50 9.50 9.50 9.50 

  Szász Nándor VI Clarinet 8 8 8 8 
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Kertész János/ Percuție        

 Fábián Gergő VI B Percutie 10 10 10 10 

 Kovács Daniel VII A Percutie 6 6 6 6 

 Ürmösi Incze Gergő VIII B Percutie 10 10 10 10 

Maksai József/ 

Trompetă 

       

 Tökbandi Oszkár VI Trompetă 8 8 8 8 

 

Comisia pentru examen parţial a fost alcătuită din profesorii:  

       Suflatori lemn:  

• prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră  

• prof. de clarinet, Gábor Szabolcs  

Suflători alamă și percuție:  

• prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră  

• prof. de trompetă, Szép Szilamér  

• prof. de percuție, Kertész János 

prof. 1.)  profesor  de specialitate 

prof. 2.) prof. de clarinet Gábor Szabolcs 

prof. 3.) prof. de trompetă Szép Szilamér 

 

Examen Parţial - Catedra de suflat de percuţie Sem I. , 06. ianuarie 2022 

clasele IX-XII - Anul școlar 2021-2022 
Profesor Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Prof. 1 

(prof. de 

specialitat

e) 

Prof.2 Prof.3 Media 

Kertész 

János/ 

Percuție 

       

 Tohanean 

Laurentiu 

X C percutie 10 10 10 10 

 Kerezsi Tas 

Bence 

XI A percutie 6 6 6 6 

 Bartha Botond XI A percutie 10 10 10 10 

 Szász Zakariás 

Róbert 

XII A percutie 9 9 9 9 

 Török Hunor XII A percutie 9 9 9 9 

Cucu 

Csilla/ Flaut 

       

 Nitu Nadia VI  8 7 7 7.33 

 Lucasi Réka IX  8 8 7 7.66 

 Bedő Máthé X  7.50 7 7 7.16 

Császár 

Katalin/ 

Flaut 

       

 Brândus Ciceo 

Bernadette 

XII Flaut 6.50 7 7.33 6.94 

 Máthé Izabella XII Flaut 9 9.50 8.83 9.11 

Szántó 

Zsombor/ 

Clarinet 

       

 Gal Bence IX. Saxofon 10 10 10 10 
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Levente 

 Dombi Tivadar IX. Clarinet 8.75 8.50 9 8.75 

 Deak Lorand 

Mihaly 

IX. Clarinet 3 5.66 5 4.55 

 Hajas Nimrod IX. Saxofon 7.50 8.50 8.77 8.09 

 Cseh Zalan X. Saxofon 8 7.50 8.50 8.00 

 Neagu 

Valantin 

Mihaly 

XII. Clarinet 6 6 6 6 

Gábor  

Szabolcs/ 

Clarinet 

       

 Papp Botond IX Saxofon 8 8 9 8.33 

 Secelean Elena X Saxofon 7.50 8 8 7.83 

 Kádár Balázs XI Clarinet 9.50 9.50 10 9.66 

Simó Ernő/ 

Fagot 

       

 Pusztai Hunor VI Fagot 5 5 5 5 

 Szász Helga 

Gabriella 

XI Fagot 9 9.50 9.50 9.33 

Szép 

Szilamér/ 

Trompetă 

       

 Vajda Gergő X Trompetă 8 8.50 9 8.50 

 Ciucă 

Valentin 

XII Trompetă 8 8 8 8 

 Hermán Albert XII Trompetă 8.50 8.50 8.50 8.50 

Tarcsi 

Szabolcs/ 

Corn 

       

 Bardocz 

Mozes Botond 

XI Corn 8 8 8 8 

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  

➢ Szép Szilamér, prof. de trompetă 

➢ Dobra Beáta, prof. de oboi 

Menționez că în perioada predării online fiecare 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                                                                         Șef de catedră, 

     21.01.2022                                                                             prof. Császár Katalin 
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Semestrul II, 2021-2022 

                 Catedra de instrument de suflat şi percuţie a realizat o activitate armonică, stabilă, calmă în 

semestrul trecut în urma unei conduceri cooperative, care a jucat un rol important în desfăşurarea acesteia. 

           În calitatea de şefă de catedră a secţiei de instrumente de suflat şi percuţie am citit şi am analizat cu 

multă atenţie toate rapoartele de activitate pe semestrul II. al colegilor mei de catedră. Am constatat că toţi 

colegii mei şi-au dus la îndeplinire planul care şi l-au propus.  

            Fiecare membru al catedrei este preocupat pentru pregătirea şi proiectarea activităţii didactice în 

conformitate cu competenţele vizate ale fiecărei lecţii şi în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor, să 

asigure corelări permanente între conţinutul programelor şcolare, proiectarea activităţii didactice şi 

desfăşurarea activităţii didactice la clase şi să ofere servicii educative de calitate. 

In ceea ce priveste evoluţia rezultatelor elevilor la disciplina de studiu, o parte din elevi au obţinut 

rezultate foarte bune şi au fost selectaţi pentru concursuri şi olimpiade şcolare. Am efectuat ore de 

pregătire suplimentară cu elevii participanţi pentru ca aceştia să obţină rezultate bune la aceste activităţi. 

Ca pedagog de instrument şi şef de catedră am încercat să mă prezint cu o atitudine de sprijini şi 

empatie cu ajutorul căreia să dezvolt încrederea şi deschiderea sentimentală a elevilor.  

Prioritatea muncii mele pedagogice de zi cu zi a fost elevul şi activităţiile care îl privesc, 

dezvoltarea cunoştinţelor, capacităţiilor, personalităţii, recunoaşterea eului personal şi a mediului 

înconjurător, respectiv învăţarea integrării reale în mediul său asumarea şi realizarea rolului propus în 

viaţă, asumare riscurilor şi stăpânirea temerilor , asumarea reuşitelor şi esecurilor şi comunicarea reală cu 

persoanele din mediul lor.  

Cu metodele creative şi cu organizarea diferitelor evenimente îi ajut pe elevi să-şi păstreze a 

motivaţia învăţării. În cele ce urmează prezint programul motivaţional organizat preyentând ca metodă de 

abordare solutia pe care eu o consider utilă şi folositoare. În prezentare am inclus atât propriile mele 

observări cât şi experienţele practice. 

Programele organizate în cadrul catedrei:  

• la 24. februarie 2022 am organizat recitalul Olimpicilor pt. clasele III-XII la Sala festivă al 

Liceului e Arte „Plugor Sandor”. 

• în data de 25 ianuarie 2022 am susținut sedință pentru catedra de suflători și percuție unde 

am prezentat planificarea didactică pt. Semestrul II. 

Elevii Liceului de Arte „Plugor Sándor”, la catedră de instrumente de suflat şi percuţie au obtinut 

rezultatele remarcabile, prin participarea la olimpiadele de profil. 

La Olimpiada Judeţeană care a fost organizată La Liceul de Arte „ Plugor Sándor” în data de 03. 

MARTIE. 2022, împreună cu Şcoala Generală „Molnár Józsiás” din Tg. Secuiesc. De la noi au participat 7 elevi, 

luând premiile I. 

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Profesor 

îndrumător 

Corepetitor Premiul 

obținut 

Nr. 

crt 
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1 Molnár Kitti III Flaut drept Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

2 Pap Regina V Oboi Dobra Beáta Szabó 

Levente 

I 

3 Zoltáni 

Szilvia 

V Oboi Dobra Beáta Szabó 

Levente 

I 

4 Zoltáni 

Szidónia 

V Oboi Dobra Beáta Szabó 

Levente 

I 

5 Ivanitzki 

Krisztina 

V Flaut  Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

6 Nikula Dávid VI Flaut Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

7 Sebestyén- 

Lázár Kata 

VII Flaut Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

 Máthé 

Izabella 

XII Trompetă Veres István Ambrus 

Sándor 

I 

 Kádár Balázs XI Clarinet Gábor 

Szabolcs 

Kőmíves -

Bokor 

Zsuzsa 

I 

 

• la 16 martie 2020 am organizat recitalul Olimpicilor pt clasele III-XII la  Sala de Concerte a 

„Casei Bastion”.  

• la 18. MARTIE. 2022 am organizat recitalul Olimpicilor pt. clasele IX-XII la Sala festivă al 

Liceului e Arte „Plugor Sandor”. 

Rezultatele la Olimpiada Judeţeana, clasele IX-XII, pentru catedra de suflat şi percutie organizat în 

cadrul  liceului in data de 22. Martie. 2022 

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Profesor 

îndrumător 

Corepetitor Premiul 

obținut 

1 Máthé 

Izabella 

XII Flaut  Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

2 Kádár Balázs XI Clarinet Gábor 

Szabolcs 

Kömíves 

Bokor 

Zsuzsa 

I 

3 Vajda Gergő X Trompetă Szép Szilamér Ambrus 

Sándor 

I 

4 Bartha 

Botond 

X Percutie Kertész János Ambrus 

Séndor 

I 

 

La Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Zonală, clasele III- VIII, la Liceul 

Vocaţional de Artă, Plugor Sándor , Sântu Gheorghe, 24/25  martie 2022  

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Profesor 

îndrumător 

Corepetitor Premiul 

obținut 

1 Molnár Kitti III Flaut  Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

2 Pap Regina V Oboi Dobra Beáta Szabó II 
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Levente 

3 Zoltáni 

Szilvia 

V Oboi Dobra Beáta Szabó 

Levente 

I 

4 Ivanitzki 

Krisztina 

V Flaut  Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

5 Zoltáni 

Szidónia 

V Oboi Dobra Beáta Szabó 

Levente 

M 

6 Nikula Dávid VI Flaut Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I 

7 Sebestyén- 

Lázár Kata 

VII Flaut Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

I, 100 p. 

 

• la 07 martie 2022 am organizat recitalul Olimpicilor pt. clasele VII, IX-XII la Sala festivă al 

Liceului e Arte „Plugor Sandor”. 

• la 11 martie 2022 am organizat recitalul Olimpicilor pt clasele VII, IX-XII la  Sala de Concerte a 

„Casei Bastion”.  

Catedra de instrumente de suflat şi percuţie a mai reprezentant liceul la Concursul Județean de 

Interpretare a Studiilor pentru instrumenete de suflat si percuție, unde au obţinut  rezultate foarte bune.  

Organizatorii Concursului  au fost Liceul de Arte „Plugor Sándor” din Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul Școlar 

Județean Covasna.  

Concursul județean de interpretare a studiilor pentru instrumente de suflat şi 

percuţie  11. aprilie 2022 

                                                                                              

NR. Numele şi 

prenumele 

Clasa Instrument Profesor Şcoala de 

provenienţă 

Punctaj 

final 

Premiul 

 

1. 

Fábián Gergő VI B percutie Kertész János Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

95 II 

 

2. 

Kovács Daniel VII A percutie  Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

95 II 

 

4. 

Tohanean Laurentiu X C percutie  Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

90 III 

 

6. 

Bartha Botond XI A percutie  Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

7. 

Szász Zakariás 

Róbert 

XII A percutie  Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

85 M 

 

8. 

Török Hunor XII A percutie  Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

80 P 

 

10. 

Harai Panna I Flaut drept Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

12. 

Prezsmer Dorka I.B. Blockflöte Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

100 I 



 

47 | P a g e  

 

Sântu Gheorghe 

 

13. 

Éltes Jakócs Rózsa II Flaut drept Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

14. 

Simon Angyalka II B Flaut drept Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

16. 

Molnár Kitti III Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

17. 

Neaga Eszter IV Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

98 I 

 

18. 

Andriescu Paula IV. Blockflöte Könczey 

Kinga 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

80 P 

 

20. 

Toth Kovacs Iringo VB Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

98 I 

 

21. 

Botogan Alexandru VA Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

92 III 

 

22. 

Ilie Bianca VA Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

23. 

Ürmösi Incze Panna V.B. Flaut drept Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

82 P 

 

24. 

Pap Regina V.B. Oboi Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

25. 

Zoltáni Szidónia V.B. Oboi Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

90 III 

 

26. 

Zoltáni Szilvia V.B. Oboi Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

95 II 

 

27. 

Orbán Csongor 

Alexandru 

V.A. Flaut drept Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

85 M 

 

28. 

Fula Ervin Marian V.A. Flaut drept Dobra Beáta Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

98 I 

 

29. 

Ivanitzki Krisztina VI Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

30. 

Nițu Nadia VI Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

97 I 

 

33. 

Nikula Dávid VI Clarinet Gábor 

Szabolcs 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 Szabó Szabolcs VI. Clarinet Fábián Csaba Școala gimnazială 85 M 
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34. Molnár Józsiás, 

Târgu Secuiesc 

 

35. 

Papp Krisztián VI. Trombon Kelemen 

Szilárd 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

82 P 

 

36. 

Tökbandi Oszkár VI Trompetă Maksai József Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

96 II 

 

37. 
Opra Tamás-

Levente 
VI. 

Tuba Borbáth 

András 

Școala gimnazială 

Molnár Józsiás, 

Târgu Secuiesc 

92 III 

 

38. 

Sebestyén- Lázár 

Kata 

VII Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

39. 

Bugnar Luca VII Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

85 M 

 

40. 

Siko Csilla VII Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

95 II 

 

41. 

David Robert VII. Saxofon Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

98 I 

 

42. 

Ferencz Samuel VII. Trompetă Szép Szilamér Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

80 P 

 

43. 

Bíro Balázs VII. Tuba Kelemen 

Szilárd 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

96 II 

 

44. 

Csáki Karina Ioana VIII Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

92 III 

 

45. 

Rátz Ágota VIII Flaut Császár 

Katalin 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

99 I 

 

46. Mátyus Zalán VIII 

Saxofon Fábián Csaba Școala gimnazială 

Molnár Józsiás, 

Târgu Secuiesc 

90 III 

 

47. Szász Zsuzsa VIII 

Corn Borbáth 

András 

Școala gimnazială 

Molnár Józsiás, 

Târgu Secuiesc 

100 I 

 

48. 

Lucaci Réka IX Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

94 III 

 

49. 

Gál Bence Levente IX. Saxofon Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

50. 

Dombi Tivadar IX. Clarinet Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

90 III 

 

51. 

Deák Lórand 

Mihály 

IX. Clarinet Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

87 M 
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52. 

Hajas Nimród IX. Saxofon Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

94 II 

 

53. 

Papp Botond IX Saxofon Gábor 

Szabolcs 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

54. 

Bedő Máté X Flaut Cucu Csilla Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

92 III 

 

55. 

Cseh Zalán X. Saxofon Szántó 

Zsombor 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

94 II 

 

56. 

Vajda Gergő X. Trompetă Szép Szilamér Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

57. 

Secelean Elena X Saxofon Gábor 

Szabolcs 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

83 P 

 

59. 

Kádár Balázs XI clarinét Gábor 

Szabolcs 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

62. 

Máthé Izabella XII.A Flaut Császár 

Katali

n 

Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

100 I 

 

64. 

Ciucă Valentin  XII.A  Trompetă Szép Szilamér Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

95 II 

 

65. 

Herman Albert XII.A Trompetă Szép Szilamér Liceul de Arte 

Plugor Sándor 

Sântu Gheorghe 

90 III 

 

Membrii comisiei: Șef de catedră, prof. Császár Katalin, Flaut 

                                                       prof. Szántó Zsombor, Clarinet 

                                                       prof. Szép Szilamér, Trompetă 

 Elevii care au primit 100 de puncte au mers mai departe la Olimpiada  Nationala de Interpretare 

Instrumentala care a avut loc la Deva, in perioada 14-16 aprilie 2022 la Colegiul de Arte „ Sigismund 

Toduța”.  Rezultatele sunt: 

Nr. Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Profesor 

îndrumător 

Corepetit

or 

Premiul 

obținut 

1 Sebestyén Lázár Kata VII Flaut  Császár Katalin Szabó 

Levente 

M, 89 p. 

 

La Olimpiada Naţionala de Interpretare Instrumentale, Vocală şi Studii Teoretice Muzicale, clasele IX -

XII la Liceul de Artă” Ion Vidu” Timisoara,19-21 aprilie. 2022 

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Profesor 

îndrumător 

Corepetitor Premiul 

obținut 

1 Máthé 

Izabella 

XII Flaut  Császár 

Katalin 

Szabó 

Levente 

M, 89 p. 

2 Kádár Balázs XI Clarinet Gábor Kömíves I, 100 p. 
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Szabolcs Bokor 

Zsuzsa 

3 Vajda Gergő X Trompetă Szép Szilamér Ambrus 

Sándor 

81 p. 

4 Bartha 

Botond 

X Percutie Kertész János Ambrus 

Séndor 

81 p. 

Catedra  de suflat şi percuţie a reprezentat liceul la „ Concursul International Aulodia”, Brasov, 7-8 aprilie 

2022 

Nr. Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Császár Katalin Premiul 

obţinut 

1 Molnár Kitti III Flaut Császár Katalin II 

2 Ivanitzki Kriszta V Flaut Császár Katalin I 

3 Sebestyén Lázár Kata VII Flaut Császár Katalin II 

4 Máthé Izabella XII Flaut Császár Katalin I 

În data de 19 -20 mai elevii premianți la Olimpiada Națională și la diferite Concursuri Naționale și Internaționale 

au participat la Gala Tinerilor Laureați la Centrul Cultural Arcuș. 

Nr. Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Császár Katalin 

1 Molnár Kitti III Flaut Császár Katalin 

2 Ivanitzki Kriszta V Flaut Császár Katalin 

3 Nikula Dávid VI Clarinet Gábor Szabolcs 

4 Sebestyén Lázár Kata VII Flaut Császár Katalin 

5 Máthé Izabella XII Flaut Császár Katalin 

6 Kádár Balázs XI Clarinet Gábor Szabolcs 

7 Vajda Gergő X Trompeta Szép Szilamér 

8 Bartha Botond X Percutie Kertesz János 

Catedra  de suflat şi percuţie a reprezentat liceul la „ Concursul International de Trompetă”, Lazar 

Moldoveanu, 21.mai. 2022 

Nr. Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Császár Katalin Premiul 

obţinut 

1 Vajda Gergő X Trompetă Szép Szilamér I 

 La examen fiecare elev a interpretat două piese ca stil şi caracter diferit. 

           Rezultatele tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmării şi mai bine, fiind în comisia 

de examinare, chiar în examenul anual din mai. 

          Rezultatele au fost satisfăcătoare, fapt care reiese şi din notele elevilor la acest examen. 

Examen anual , catedra de suflat de percuţie, anul 2021-2022, 23. Mai. 2022 

Nr. 

Crt 

Profesor Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Instrument Media 

Sem I. 

Media 

Sem II. 

Media 

Finală 

 Kertész  János/ 

Percuție 

      

1  Fábián Gergő VI Percutie 10 9 9.50 

2  Kovács Daniel VII Percutie 6 7 6.50 

3 VIII Ürmösi Incze Gergő VIII Percutie 10 - VIII 

4  Tohanean Laurentiu X Percutie 10 10 10 
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5  Kerezsi Tas Bence XI Percutie 6 8 7 

6 Olimpic Bartha Botond XI Percutie 10 10 10 

7 XII Szász Zakariás Róbert XII Percutie 9 - XII 

8 XII Török Hunor XII Percutie 9 - XII 

 Cucu Csilla/ 

Flaut 

      

9  Simon Angyalka II Blockflöte - FB FB 

10  Toth Kovacs Iringo V Flaut - 10 10 

11  Botogan Alexandru V Flaut - 7 7 

12  Ilie Bianca V Flaut 6,66 8.50 8.50 

13  Nitu Nadia VI Flaut 7.33 7 7 

14  Bugnar Luca VII Flaut 8 8 8 

15  Siko Csilla VII Flaut 8.50 9 8.75 

16  Lucaci Reka IX Flaut 7.66 6 6.83 

17  Bedő Máté X Flaut 7.16 8 7.58 

 Császár Katalin/ 

Flaut 

      

18  Harai Panna I Blockflöte - FB FB 

19  Éltes- Jakócs Rózsa II Blockflöte - -FB -FB 

20 Olimpic Molnár Kitti III Flaut - FB FB 

21  Neaga Eszter IV Flaut - -FB -FB 

22  Szabó Bász Misha V Flaut 7.66 7 7.33 

23 Olimpic Ivanitzki Krisztina VI Flaut 9.50 10 9.75 

24 Olimpic Sebestyén- Lázár Kata VII Flaut 9.18 10 9.59 

25 VIII Csáki Karina Ioana VIII Flaut 8.13 - VIII 

26 VIII Rátz Ágota VIII Flaut 8.38 - VIII 

27 XII Brândus Ciceo Bernadette XII Flaut 6.94 - XII 

28 Olimpic/ XII Máthé Izabella XII Flaut 9.11 - XII 

 Könczey Kinga/ 

Flaut 

      

29  Gáspár Hanna I. Blockflöte - FB FB 

30  Geréb Ábrahám II. Blockflöte - B B 

31  Andriescu Paula IV. Blockflöte - -FB -FB 

 Dobra Beáta/ 

Oboi 

      

32  Prezsmer Dorka I.B. Blockflöte - FB FB 

33  Ürmösi Incze Panna V.B. Oboi 9.50 9 9.25 

34 Olimpic Pap Regina V.B. Oboi 10 10 10 

35 Olimpic Zoltáni Szidónia V.B. Oboi 9.20 10 9.60 

36 Olimpic Zoltáni Szilvia V.B. Oboi 9.50 10 9.75 

37  Orbán Csongor Alexandru V.A. Oboi 9 8 8.50 

38  Fula Ervin Marian V.A. Oboi 9.50 9 9.25 

 Gábor Szabolcs/ 

Clarinet 

      

39  Kovács Panna I Blockflöte - FB FB 
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40  Molnár Botond III Clarinet - B B 

41  Panti Alexia IV Blockflöte - S S 

42 Olimpic Nicula Dávid VI Clarinet 9.50 10 9.75 

43  Szász Nándor VI Clarinet 8 6 7 

44  Papp Botond IX Saxofon 8.33 5.50 7.16 

45  Secelean Elena X Saxofon 7.83 4.50 6.16 

46 Olimpic Kádár Balázs XI Clarinet 9.66 10 9.83 

 Szántó Zsombor/ 

Clarinet 

      

47  David Robert VII. Clarinet 9.50 9.50 9.50 

48  Gal Bence Levente IX. Saxofon 10 9.50 9.75 

49  Dombi Tivadar IX. Clarinet 8.75 8.75 8.75 

50  Deak Lorand Mihaly IX. Clarinet 4.55 7.50 6.02 

51  Hajas Nimrod IX. Saxofon 8.09 8.66 8.37 

52  Cseh Zalan X. Saxofon 8.00 8.50 8.25 

53 XII Neagu Valantin Mihaly XII. Clarinet 6 - XII. 

 Simó Ernő/ 

Fagot 

      

54  Pusztai Hunor VI Fagot 5 4 4.50 

55  Szász Helga Gabriella XI Fagot 9.33 9 9.16 

56 Szép Szilamér/ 

Trompetă 

      

57  Ferenz Samuel VII.A Trompetă 7 6 6.50 

 Olimpic Vajda Gergő X.A Trompetă 8.50 10  

58 XII Hermann Albert XII.A Trompetă 8.50 - XII. 

59 XII Ciucă Vlentin XII.A Trompetă 8.50 - XII. 

 Kelemen 

Szilárd/Trombon, 

Tubă 

      

60  Papp Krisztián VI.B Trombon 7.33 6 6.66 

61  Bíro Balázs VII.B Tuba 8 9 8.50 

 Tarcsi 

Szabolcs/ Corn 

      

62  Bardocz Mozes Botond XI Corn 8 8 8 

 Maksai József/ 

Trompetă 

      

63  Tökbandi Oszkár VI Trompetă 8 7 7.50 

Comisia pentru examen a fost alcătuită din profesorii:  

Suflatori lemn:  

• prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră  

• prof. de clarinet, Gábor Szabolcs  

 Suflători alamă și percuție:  

• prof. de flaut, Császár Katalin, șef de catedră  

• prof. de trompetă, Szép Szilamér  

• prof. de percuție, Kertész János  

Profesorii sunt: 

➢ Császár Katalin, prof. de flaut, şef de catedră 
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➢ Cucu Csilla, prof. de flaut, 

➢  Könczey Kinga, prof. flaut drept 

➢  Gábor Szabolcs, prof. de clarinet 

➢  Simó Ernő, prof. de clarinet 

➢  Szántó Zsombor, prof. de clarinet, fagot, 

➢  Kelemen Szilárd, prof. de trombon, tubă, 

➢  Tarcsi Szabolcs, prof. de corn  

➢  Veres Istvan, prof. de trompeta 

➢  Maksai Jósef, prof. de trompetă 

➢  Kertész János, prof. de percuţie 

Aşi dori să mulţumesc întregului colectiv de muncă pentru colaborare şi încheierea un an şcolar  cu succes, 

obţinerea bunelor rezultate şi organizarea unor evenimente reuşite a fost posibilă doar prin munca în echipă.      

Pentu vacanţa de vară doresc tuturor odihnă plăcută şi relexare. ☺   

                 Data: 

          30.06.2022                                                                           Şef de catedră, 

                                                                                           Császár Katalin 

 

Raport de activitate a catedrei de pian complementar și instrument 

auxiliar al anului școlar 2021-2022 
 

   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, Rápolti Irma, Kercht Emese, Constantin Rózália, Miklós Jácinta, Szőcs Botond, Héjja Ágnes, 

Kerezsi-Gyopár Iringó, Ambrus Sándor, Simó Ernő. 

   Orga auxiliar este predată de profesorul Szabó Siklódi László Levente. 

   Disciplina coarde auxiliar este predată de profesorii: Miklós Katalin, Simon Gellért, Miklós Jácinta, 

Karácsony Gabriella, Ticușan János, Gábor Előd, Gábor Szende, Kakassy Zsolt, Józsa Zoltán, Piroska 

Zoltán. 

   Canto auxiliar este predată de profesorii Sebestyén Lázár Enikő, Babos Margit pentru elevii secția 

muzică. 

   Disciplina instrumente de suflat auxiliar este predată de profesorii: Gábor Szabolcs, Kelemen Szilárd, 

Szántó Zsombor, Szép Szilamér. 

   Elevii au prezentat 3 piese la verificare. 

În acest an școlar au avut loc câteva evenimente mai puțin obișnuite în viața catedrei. Eleva Sebestyén 

Lázár Regina la canto auxiliar, eleva profesoarei Sebestyén Lázár Enikő a participat la concursul 

internațional „ Da capo”, în noiembrie 2021, în duet cu Keresztes Antónia (canto principal), 

acompaniate de profesoara Kőmíves-Bokor Zsuzsa și au obținut premiul III. Sebestyén Lázár Regina 

cântă în formația „Canticum”, a evoluat pe scena festivalului de muzică de cameră organizat de Liceul 

de Arte „Plugor Sándor” la data de 2 iunie. 

   La data de 11 mai 2022 Illyés Debora, la viloncel auxiliar, a cântat la audiția clasei de violoncel, 

condusă de profesoara Gábor Szende. 

   La data de 10 mai, Pulugor Levente, la trombon auxiliar și Dima Levente Krisztián la trompetă 
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auxiliar au cântat la audiție, sunt îndrumați de profesorul Kelemen Szilárd. 

   Profesorul Simon Vilmos ajută la întocmirea documentelor catedrei de pian complementar și 

instrument auxiliar,șeful de catedră îi mulțumește și pe această cale. 

   Rezultatele verificării anuale: 

Nume elev Profesor Nota 

Clasa a V-a A 

Baak Sabine Renate 

Boțogan Alexandru Andrei 

Dermișek Miruna 

Dumuc Alexandra Ágnes 

Fula Ervin Marian 

Ilie Bianca Elena 

Neamțu Ingrid Elena 

Orbán Csongor Alexandru 

Simion Bianca 

Stafie Maria Cristina 

Ambrus Sándor 

Cucu Csilla 

Miklós Katalin 

Gábor Szende 

Geréb Emőke 

Cucu Csilla 

Gábor Szende 

Szőcs Botond 

Piroska Zoltán 

Piroska Zoltán 

9.50 

10 

10 

10 

8.25 

10 

10 

9.16 

9.75 

7 

Clasa a V-a B 

Csáki Szidónia 

Décsei Brassai Balázs 

Dobolyi Szekeres Bendegúz 

Éltes Anett 

Henter József Márk 

Molnár Szilveszter 

Pulugor Levente Tamás 

Ruzsa Balázs Norbert 

Szabó Baász Misha 

Szilágyi Apor 

Tóth Kovács Iringó 

Ürmösi Incze Panna 

Vitályos Gellért Lajos 

Pap Regina 

Zoltáni Szidónia 

Zoltáni Szilvia 

Márk Ildikó 

Józsa Zoltán 

Márk Ildikó 

Márk Ildikó 

Miklós Katalin 

Miklós Jácinta 

Kelemen Szilárd 

Héjja Ágnes 

Márk Ildikó 

Simon Vilmos 

Simon Vilmos 

Simon Vilmos 

Simon Gellért 

Simon Vilmos 

Geréb Emőke 

Geréb Emőke 

10 

10 

10 

10 

9.83 

8.33 

9.58 

10 

10 

10 

10 

9.25 

9.83 

10 

9.41 

9.83 

Clasa a VI-a A 

Câmpean Laurențiu Ștefan 

Nițu Nadia 

Vișoiu Andreea Janett 

Fodor Marian 

Briseno Adelina Nicole 

Szőcs Botond 

Könczey Kinga 

Piroska Zoltán 

Szőcs Botond 

Piroska Zoltán 

9.83 

10 

9.58 

8.66 

9.75 

Clasa a VI-a B 

Fábián Gergő 

Németh Iringó 

Nicula Dávid 

Tordai Tamás Márk 

Tökbandi Balázs Oszkár 

Miklós Mária 

Kovács Janka 

Bende Arnold 

Opra Balázs 

Geréb Emőke 

10 

10 

9.66 

9.13 

8.91 



 

55 | P a g e  

 

Illyés Debora Evelin 

Szász Nándor Károly 

Ivanitzki Krisztina 

Kovács Katinka 

Nagy Emőke 

Papp Krisztián Mihály 

Pusztai Hunor 

Gábor Szende 

Szőcs Botond 

Bende Arnold 

Márk Ildikó 

Szőcs Botond 

Márk Ildikó 

Simó Ernő 

10 

9.33 

9.50 

8.25 

8.50 

9.66 

 

Clasa a VII-a A 

Andro Cristian 

Bugnar Luca 

Ferencz Samuel  

Kovács Dániel 

Miklós Jácinta 

Cucu Csilla 

Rápolti Irma 

Bándi Margit 

10 

9 

8 

8 

Clasa a VII-a B 

Bíró Balázs 

Dávid Róbert Tivadar 

Filep Álmos Zsombor 

Főcze Artúr László 

Kellán Nicolett Sandra 

Kovács Dániel 

Könczey Léda 

Lázár Szabina 

Nagy Pál Dávid 

Sebestyén Lázár Kata 

Sikó Csilla Krisztina 

Bende Arnold 

Bende Arnold 

Kertész János 

Opra Balázs 

Ticușan János 

Gábor Szabolcs 

Könczey Kinga 

Opra Balázs 

Miklós Mária 

Opra Balázs 

Miklós Mária 

9.66 

9.33 

 

9.66 

10 

6 

10 

8.91 

9.58 

10 

9.33 

Clasa a VIII-a A 

Baak Ștefanie 

Novăcescu Alessia Ioana 

Pakucs Sonia Nicole 

Teodorescu Maria Sofia 

Kakassy Zsolt 

Gábor Szende 

Gábor Szende 

Miklós Katalin 

10 

10 

9 

9.50 

Clasa a VIII-a B 

Ábrahám Norbert 

Bedő Emília 

Csáki Karina 

Dálnoki Szabolcs 

Ivanitzki Dániel 

Kolozsi Soma 

Mátis Adrienn 

Neaga Áron  

Nyikó Fruzsina 

Rátz Ágota 

Vitályos Orsolya 

Ürmösi Incze Gergő 

Duka Kunigunda 

Szép Szilamér 

Bándi Anna 

Könczey Kinga 

Bándi Anna 

Szép Szilamér 

Constantin Rózália 

Gábor Előd 

Bándi Margit 

Gábor Szabolcs 

Bende Arnold 

Kőmíves-Bokor Zsuzsa 

Bándi Anna 

Krecht Emese 

10 

8 

10 

9.41 

10 

10 

10 

9.50 

10 

10 

10 

9.25 

10 

Clasa a IX-a A 

Csősz Kinga Szeréna Könczey Kinga 10 
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Daczó Vivienn Hanna 

Deák Anett 

Deák Lóránd Mihály 

Dima Evelin Viktória 

Dima Levente Krisztián 

Dombi Tivadar Árpád 

Gál Bencze Levente 

Hajas Nimród 

Hodor Balázs 

Farkas Amanda 

Kakassy Zsuzsanna 

Lucaci Réka Ágota 

Meregye Ákos 

Reketes Henrietta 

Ruzsa Mónika Vivien 

Salamon Zsófia 

Serbán Kincső Nikolette 

Vasvári Kincső 

Veres Szabolcs 

Pap László Botond 

Virág Anna 

Miklós Jácinta 

Orbán Ferenc 

Bándi Margit 

Márk Ildikó 

Kelemen Szilárd 

Könczey Kinga 

Szántó Zsombor 

Szőcs Botond 

Könczey Kinga 

Kerezsi Iringó 

Márk Ildikó 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

Szántó Zsombor 

Könczey Kinga 

Babos Margit 

Miklós Jácinta 

Miklós Mária 

Bende Arnold 

Bende Arnold 

Kerezsi Iringó 

8.66 

9.83 

6.33 

9.83 

8 

9.25 

10 

9 

10 

10 

10 

9.91 

10 

10 

10 

10 

9 

9.91 

9.66 

9.66 

9.79 

Clasa a X-a A 

Bedő Máthé 

Datki György Júlia 

Daragics Bella 

Duka Máté 

Gáspár Andrea Beáta 

Kolozsi Tamés 

Köncey Flóra 

Molnár Anita 

Osváth Nagy Sándor 

Rab Brigitta Hortenzia 

Sylvester Adrienn 

Szőcs Noémi 

Vajda Gergő 

Varga Balázs 

Varga Norbert 

Varga Szabolcs Attila 

Cseh Zalán Gyula 

Rápolti Irma 

Miklós Mária 

Lőffy Gellért Attila 

Kerezsi Iringó 

Opra Balázs 

Constantin Rózália 

Könczey Kinga 

Lőffy Gellért Attila 

Opra Balázs 

Márk Ildikó 

Orbán Ferenc 

Orbán Ferenc 

Rápolti Irma 

Rápolti Irma 

Rápolti Irma 

Szabó Levente 

Miklós Mária 

9.25 

10 

9 

10 

6.83 

10 

10 

9.66 

10 

10 

9.66 

9.91 

9 

9.66 

8.91 

10 

9.83 

Clasa a X-a C 

Keresztes Antónia 

Răduță Eliana Ștefania 

Secelean Elena Patricia 

Tohănean Laurențiu Gheorghe 

Márk Ildikó 

Könczey Kinga 

Simó Ernő 

Simó Ernő 

10 

 

8.50 

9.58 

Clasa a XI-a A 

Angheluță Florin Cristian Kovács Janka 10 
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Barabás Bálint 

Bardócz Mózes Botond 

Bartha Botond 

Csillag Csengele 

Dálnoki Honorata 

Dénes Dorottya 

Furus Ábel 

Kádár János Balázs 

Kerezsi Tas Bence 

Kovács Szidónia 

Kurta Csengele 

Mihály Dorka 

Miklósi Szilveszter 

Sebestyén Lázár Regina 

Szász Evelin 

Szász Helga Gabriella 

Szász Ferenc Lóránd 

Tökbandi András Hunor 

Varga Réka Beáta 

Vizi Gellért 

Könczey Kinga 

Orbán Ferenc 

Orbán Ferenc 

Bándi Anna 

Opra Balázs 

Lőffy Gellért Attila 

Petraschovits Eszter 

Opra Balázs 

Könczey Jenő 

Opra Balázs 

Karácsony Gabriella 

Geréb Emőke 

Geréb Emőke 

Sebestyén Lázár Enikő 

Opra Balázs 

Geréb Emőke 

Szőcs Botond 

Bándi Anna 

Miklós Jácinta 

Szabó Levente 

9.66 

9.91 

10 

9.50 

9.66 

10 

6.66 

8.75 

8.50 

8.50 

10 

8.50 

10 

10 

7.50 

9.83 

10 

9.91 

9.83 

8.50 

Clasa a XI-a C 

Bardocz Mihai Pavel 

Cismaș Anastasia Iulia 

Ferencz Silvia Roxana 

Ghiurcă Yasmina Larisa 

Lakatos Krisztián Izsák 

Munteanu Alexandra Daniela 

Lepold Clara Morena 

Schipor Adriana  

Szabó Levente 

Krecht Emese 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

Opra Balázs 

Miklós Mária 

Opra Balázs 

9.50 

8.54 

10 

9.66 

7 

9.55 

9.66 

7.33 

Clasa a XII-a A 

Berszán Szilvia 

Brânduș Ciceo Bernadette 

Burista Anita Janka 

Ciucă Valentin 

Farkas Laura 

Hermann Albert 

Kádár Arnold 

Luppinger Attila Eduárd 

Máté Izabella 

Oláh Badi Xintia 

Steckbauer Erik 

Szász Zakariás Róbert 

Tóth Abigél Evelin 

Török Hunor 

Orbán Ferenc 

Opra Balázs 

Miklós Jácinta 

Könczey Kinga 

Babos Margit 

Bende Arnold 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

Simon Vilmos 

Könczey Kinga 

Opra Balázs 

Orbán Ferenc 

Geréb Emőke 

Könczey Kinga 

10 

7.50 

8.75 

9 

10 

10 

8 

8.25 

10 

9.75 

8 

10 

9.75 

10 

Clasa a XII-a C 

Mărunțelu Maria Petruța Kerezsi Iringó 9.66 
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Mihaiu Alexandru Marian 

Neagu Valentin Mihai 

Petrache Daria Medeea 

Pista Ioland Gabriel 

Rusu Alexandru 

Márk Ildikó 

Opra Balázs 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

Könczey Kinga 

9.25 

6 

10 

10 

10 

 

 19 iunie 2022                                   Șef catedră,  

                                                                                                       Bándi Margit 
       

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I., ANUL ȘCOLAR 

2021-2022 CATEDRA DE TSD,  

Șef catedră: Kerezsi Gyopár Iringó
          

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 2021-2022 

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 II. 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 
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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  

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. 

Componența catedrei de TSD în anul școlar 2021-2022:  

1. Kerezsi Gyopár Iringó: responsabil șef de cetedră- 

2. 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 

           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.  
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 Activităţi ale catedrei:  

• În data de 10.02.2022 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. 

• in data de 17.05.2022 șefii de catedră împreună cu directorul școlii au stabilit datele 

verificărilor semestriale pentru fiecare clasă. 

• ședință de catedră, teambuildig– 21.05.2022. 

• ședință de catedra pe 28.05.2022. 

• In perioada 16-18.05.2022. a avut loc verificarea partiala la disciplina TSD. 

 Comisia pentru verificarea parțială din semestrul II a fost alcătuită din profesorii: 

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

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

• Domokos Orsolya– membru comisie, profesor de TSD – cu drept de notare 

• Makkai Zoltán – membru comisie, profesor de TSD - 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, un solfegiu la prima vedere éi un 

dicteu ritmico melodic. 

Rezultatele tuturor elevilor şi implicit al profesorilor lor le-am putut urmări şi mai bine, fiind în 

comisia de examinare. 

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. 
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La Concursul de canto, teorie și istoria muzicii „Nicolae Brânzeu” 

Ediția a VII-a, 1 aprilie 2022. 

• Rezultatele secțiunii Istoria muzicii 

Clasa a IX-a 

1. Reketes Henrietta, 93 p.  – premiul III – Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

2. Kakasi Zsuzsanna, 82 p. – diplomă de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

3. Daczo Vivien-Hanna, 76,6 p. –  diplomă de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

Clasa a X-a 

1. Molnar Anita, 99 p. – premiul I– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

2. Rab Brigitta-Hortenzia, 76,6 p. – diploma de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

3. Secelean Elena-Patrici, 69,3 p. – diploma de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

Clasa a XI-a C 

1. Bardocz Mihai Pavel premiul II, 96 de puncte. – Prof. Pregatitor Kovács Janka Hanna 

2. Ferencz Silvia premiul II, 96 de puncte. – Prof. Pregatitor Kovács Janka Hanna 

Clasa a XII-lea 

1. Burista Anita, 97 p. – premiul I– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

2. Mathe Izabella, 97 p. – premiul I– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

3. Mihaiu Alexandru Marian, 85 p. – mentiune– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

• Rezultatele secțiunii Teoria muzici 

Clasa a XI-lea 

1. Sebestyen Lazar Regina, 94 p. – premiul II– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

2. Barabas Balint – diploma de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

3. Kadar Janos Balazs – diploma de participare– Prof. pregatitor Makkai Zoltán 

4. Ferencz Silvia – premiul I – Prof. pregatitor Domokos Orsolya 

5. Ghiurca Yasmina - mentiune– Prof. pregatitor Domokos Orsolya 

 

Data: 28.06.2021.        Şef de catedră, 

                                                                                             Kerezsi Gyopár Iringó 

RAPORT DE ACTIVITATE, ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

CATEDRA DE PIAN, Șefa de catedră: Kőmíves-Bokor Zsuzsa 
        

  Din semestrul II. al anului școlar 2016-2017 am fost numită de către direcțiunea școlii șefa de catedră  

la catedra de pian. 
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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 2021-2022 

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 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 iniţiale, 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 2021/2022 

• Kőmíves-Bokor Zsuzsa: șef de catedră: pian, corepetiție 

1. Ambrus Sandor: pian, corepetiție 

2. Bándi Anna: pian 

3. Bándi Margit: pian, corepetiție 

4. Bende Arnold: pian 

5. Constantin Rozalia: pian 

6. Geréb Emőke:pian 

7. Héjja Ágnes: pian 

8. Imreh Claudia: pian, corepetiție 

9. Kerezsi Gyopár Iringó: pian 

10. Krecht Emese: pian, corepetiție 

11. Márk Ildikó: pian 

12. Miklós Mária: corepetiție 

13. Opra Monica: pian 

14. Rápolti Irma: pian 

15. Simon Vilmos: pian, corepetiție 

16. Opra Balázs József: corepetiție 
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17. Szilágyi Herbert: corepetiție 

18. Szőcs Botond Csaba: pian 

19. 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 2021/2022,  sem.I. 

• În data de 29 septembrie 2021 am ținut o ședință pentru toți membrii al catedrei de pian, unde 

am revizuit programa școlară și cerințele pentru verificarea semestrială și pentru examenul de 

sfârșit de an. 

a. În data de 16 noiembrie 2021 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) – nu va avea verificare semestriala 

                    -  ciclul gimnazial (clasele V-VIII) – verificarea semestriala pentru clasele V.-VI. va 

avea loc in data 20 decembrie 2021, iar clasele VII.-VIII. in data de 21 decembrie de la ora 9,00 

in Sala Festiva a Liceului de Arte „Plugor Sandor” unde fiecare elev va interpreta câte o gamă,  

un studiu și  minimum o piesă din repertoriu finalizată pe parcursul semestrului I, interpretând 

fără partitură 

                     - ciclul liceal (clasele IX-XII) - verificarea semestriala pentru clasele IX.-XII. va 

avea loc in data 7 ianuarie 2022,  de la ora 9,00 in Sala Festiva a Liceului de Arte „Plugor 

Sandor” unde fiecare elev va interpreta câte o gamă,  un studiu și  minimum o piesă din 

repertoriu finalizată pe parcursul semestrului I, interpretând fără partitură 

 Concursuri: 

În perioada 20-21 decembrie 2021 eleva Kadar Lia, cl.III, prof. pregatitor Kőmives -Bokor Zsuzsa a 

participat la Concursul Internațional de Interpretare „ Magia Colindelor “ ediția a IX- a  . Eleva a 

obținut Premiul I. Concursul s-a derulagt online. 

• La verificarea semestriala comisia era alcătuită de către profesorul de specialitate al fiecărui 

elev în parte, prof. Kőmives-Bokor Zsuzsa șef de catedră, prof. Márk Ildikó profesor de pian 

si prof. Hejja Agnes profesor de pian. 

      Rezultatele verificării sunt următoarele: 

CATEDRA DE PIAN - ZONGORA KATEDRA 
 VERIFICARE SEMESTRIALĂ  

20. Decembrie 2021 – December 20.2021 

Sala festivă – Díszterem 

Clasa a V-a -  V.Osztály, ora 9:00 - 9:00 óra 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 1.Dermișek Miruna 
Kőmives-Bokor 
Zsuzsa 7   

9,10 2.Décsei Brassai Balázs Geréb Emőke 8,16   

9,20 3.Dumuț Alexandra Héjja Ágnes 8,50   

9,30 4.Henter József Márk Imreh Claudia 8,06   

9,40 5.Molnár Szilveszter Bándi Anna 5,50   

9,50 6.Neamțu Ingrid Elena Héjja Ágnes 6   
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10,00 7.Pulugor Levente Tamás Kerezsi Iringó 8,33   

10,10 8.Simion Bianca Rápolti Irma 9,53   

10,20 9.Stafie Maria Cristina Bende Arnold 6,30   

10,30 10.Vitályos Gellért Lajos Márk Ildikó 7   

Clasa a- VI-a- VI. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

11,00 1.Briseno Adelina Opra Monica 8,23   

11,10 2. Illyés Debora Evelin 
Kőmives-Bokor 
Zsuzsa 8,75   

11,20 3. Vișoiu Andreea Janett Rápolti Irma 7,46   

21. Decembrie 2021 – December 21.2021 

Sala festivă – Díszterem 

Clasa a VII-a -  VII.Osztály, ora 9:00 - 9:00 óra 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 1. Andro Cristian Bándi Anna 7   

9,10 2.Filep Álmos Zsombor Simon Vilmos 6   

9,20 3.Kellán Nikolett Szandra Simon Vilmos 8,66   

9,30 4.Kovács Dániel Krecht Emese 8,50   

Clasa a VIII-a- VIII. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

10,00 1.Ábrahám Norbert Márk Ildikó 8   

10,10 2.Baak Stephanie Imreh Claudia 7,86   

10,20 3.Mátis Adrienn 
Kőmives Bokor 
Zsuzsa 8,50   

10,30 4.Novăcescu Alessia Opra Monica 9   

10,40 5. Nyikó Fruzsina Krecht Emese 8,90   

10,50 6.Pakucs Sonia Constantin Rozalia 9,20   

11,00 7.Teodorescu Sofia Maria Rápolti Irma 7,86   

 07. Ianuarie 2022 – Január 07. 2022 

Sala festivă – Díszterem 

Clasa a IX -a -  IX. Osztály, ora 9:00 - 9:00 óra 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 
1. Daczó Vivienne 
Hanna/orgona Szabó Siklódi Levente incepatoare   

9,15 2. Dima Levente Krisztián Bándi Margit 7,76   

9,30 3. Reketes Henrietta Opra Monica 9,30   

9,45 
4. Serbán Kincső 
Nikolette Constantin Rozália 9   
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Clasa a XI-a- XI. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

10,00 1.Sebestyén- Lázár Regina 

Kőmives Bokor 
Zsuzsa 9,75   

10,15 2.Varga Réka Beáta Imreh Claudia 5,15   

10,30 3.Vizi Gellért Krecht Emese 9,53   

Clasa a XII-a - XII. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

10,45 1.Farkas Laura/orgona Szabó Siklódi Levente 9   

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 pian, Hejja Agnes 

   prof. de specialitate al fiecarui elev în parte 

 

Data: 21.01.2022                                                                              Şef de catedră, 

                                                                                             Kőmíves-Bokor Zsuzsa 

RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL II. 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022, CATEDRA DE PIAN 

Șefa de catedră: Kőmíves-Bokor Zsuzsa 
         Activităţi ale catedrei de pian în anul școlar 2021/2022,  sem.II. 

 În data de 3 martie 2022 a fost organizată la Sala Festivă a Liceului de Arte „ Plugor Sandor” 

Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, etapa Județeană, clasele III- VIII. De la 

catedra de pian au participat 7 elevi, iar rezultatele sunt următoarele: 

 

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Profesor îndrumător Premiul Obtinut 

1. Kádár Lia III. Kőmives Bokor 

Zsuzsa 

I. 

98p. 

2. Murea Adrian III. Opra Monica I. 

99p. 

3. Molnár Hanna III. Héjja Ágnes I. 

97p. 

4. Solymosi 

Viktória 

III. Krecht Emese III. 

90p. 

5. Coteață Maya IV. Rápolti Irma M. 

85p. 
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6. Florescu 

Răzvan 

IV. Bende Arnold III. 

90p. 

7. Gáspár István V. Gergely Gábor I. 

97p. 

8. Simion Bianca V. Rápolti Irma I. 

97p. 

Elevii care au obținut premiul I la Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Județeană, 

au mers mai departe la  Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza Zonală, clasele III- 

VIII, organizată la Liceul de Arte “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe în data de 24 martie 2022. A urmat 

o periadă intensă de pregătire din partea elevilor, iar profesorii pregătitori au ținut ore suplimentare: 

 în data de 18 martie 2022 am organizat pentru  pianiști recitalul olimpicilor pt clasele III-VIII în  

Sala festivă al Liceului de Arte „Plugor Sandor”. 

 în data de 16 martie 2022 am organizat împreună cu catedra de suflători și percuție recitalul 

Olimpicilor pt clasele III-VIII la Centrul Cultural Arcuș. 

 în data de 20 martie 2022 am ținut o sedință pentru catedra de pian unde am prezentat 

planificarea didactică pt. semestrul II, am stabilit datele pentru examenele de pian. 

 În data de 24 martie a fost organizată Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală, Faza 

Zonală, clasele III- VIII, secția pian la Liceul de Arte “Plugor Sándor” Sfântu Gheorghe. 

Elevii Liceului de Arte „Plugor Sándor”, la catedra de pian au obtinut următoarele rezultate 

 

Nr. Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Profesor 

îndrumător 

Premiul 

Obtinut 

1. Murea 

Adrian 

III. Opra 

Monica 

I. 

99p. 

2. Kádár Lia III. Kőmives 

Bokor 

Zsuzsa 

I. 

97p. 

3. Simion 

Bianca 

V. Rápolti 

Irma 

II. 

95p. 

4. Molnár 

Hanna 

III. Héjja Ágnes III. 

91p. 

 

 În data de 25-236 martie 2022 a avut loc la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș 

Concursul Național de interpretare a studiilor ” Șansă Egală”. Acest concurs s-a derulat anul 

acesta online și  a fost precedat de mai multe audiții  pregătitoare. 

Elevii care au participat la Concursul Național de interpretare a studiilor ” Șansă Egală” la 

Târgu Mureș: 

 

 

      

Nr. 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Clasa Profesor 

îndrumător 

Premiul 

Obtinut 

Punctaj 

1. Kisgyörgy 

Abigél 

I. Kőmives 

Bokor 

Excelență 

 

100p. 
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Zsuzsa 

4. Murea 

Adrian 

III. Opra 

Monica 

II. 95p. 

3. Simion 

Bianca 

V. Rapolti Irma III. 93p. 

- în data de 11 aprilie profesorii Kerezsi Gyopar Iringo, Opra Monica, Constantin Rozalia și Rapolti 

Irma au organizat împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna Concursul Județean de 

Interpretare a Studiilor unde  elevii au obținut rezultate foarte bune și unde au participat aproape toți 

elvii al catedrei de pian. 

Cerinţele au fost: un studiu care corespunde fiecărei grupe de vârstă, conform programei școlare și a 

nivelului  de pregătire al fiecărui elev 

• În cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe, în data de 29 aprilie au urcat pe scenă elevii doamnelor 

profesoare Rápolti Irma și Krecht Emese. 

• În data de 9 mai 2022 a avut loc un Masterclass susținut de către pianista Fejes Krisztina, fondatorul 

Academiei Fejes în parteneriat cu Institutul Liszt. Elevii care au participat la acest Masterclass sunt: 

Kisgyörgy Abigél I., Ilyés Sura Lara I., Tóth Kovács Gyopár II., Kádár Lia III., Novăcescu 

Alessia VIII., Pakuci Sonia VIII., Nyikó Fruzsina VIII., Reketes Henrietta IX., Sebestyén 

Lázár Regina XI., Vizi Gellért XI.  Elevii selectați vor participa  în data de 10 iulie la Festivalul 

„Gernyefeszt” la Castelul Teleki din Gornești: Kisgyörgy Abigél I., Ilyés Sura Lara I., Kádár Lia 

III., Sebestyén Lázár Regina XI. 

1. În data de 19 -20 mai elevii premianți la Olimpiada Națională și la diferite Concursuri Naționale 

și Internaționale au participat la Gala Tinerilor Laureați la Centrul Cultural Arcuș. 

 23 mai – examen de sfârșit de an pentru ciclul primar (clasele I-IV) 

24 mai - examen de sfârșit de an pentru ciclul gimnazial (clasele V-VII) și ciclul liceal (clasele 

IX-XI) – in Sala Festiva a Liceului de Arte „Plugor Sándor” unde fiecare elev va interpreta câte 

o gamă și restul materialului din programa impusă. 

     - 2 iunie- la Festivalul de Muzică de Cameră elevii doamnei profesoare Krecht Emese au interpretat 

piese la 4 mâini. 

▪ La examenul de sfârțit de an comisia era alcătuită de către profesorul de specialitate al fiecărui 

elev în parte, prof. Kőmives-Bokor Zsuzsa șef de catedră, prof. Márk Ildikó profesor de pian 

si prof. Hejja Agnes profesor de pian. 

      Rezultatele  sunt următoarele 

CATEDRA DE PIAN - ZONGORA KATEDRA 
 EXAMEN SEMESTRUL II. 

Clasa I. -  I.Osztály 

Nr. Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

1. Anton Sophia Geréb Emőke - -FB  

2. Bálint Hélia Márk Ildikó - FB  

3. Briseno Irina Francesca  Opra Monica - -FB  

4. Buzea Andrea Szőcs Botond - FB  

5. Csatlós Horváth Hanna Rápolti Irma - FB  

6. Ilyés Sura Lara Szőcs Botond - FB  

7. Incze Andrea Krecht Emese - -B  

8. Kisgyörgy Abigél 
Kőmives-Bokor 

Zsuzsa - FB  
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9. Mihai Sophia Szőcs Botond - -FB  

10. Mihály Panka Szőcs Botond - -FB  

11. Mikó Barbara Krecht Emese - S  

12. Nițu Naomi Miklós Mária - FB  

13. Oltean Vlad Mihai Szabó Siklódi Levente - S  

14. Petre Alice  Opra Monica - FB  

15. Prodán Dávid János Bándi Anna - -FB  

16. Salamon Adrienn Rápolti Irma - FB  

17. Silea Dalia Ambrus Sándor - -FB  

18. Stafie Nicoleta Szőcs Botond - FB  

19. 
Stancescu Hollanda 

Panna Rápolti Irma - FB  

20. Szász Iringó Boróka Márk Ildikó - -FB  

21. Józsa Kata Geréb Emőke - -FB  

22. Vișniuc Natalia  Opra Monica - FB  

23. Fazakas Tamás Szőcs Botond - FB  

Clasa a- II-a - II. Osztály 

Nr. Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

1. Dénes Andrea Dorka Bende Arnold - B  

2. Dima  Szilárd Nimród Bándi Margit - -FB  

3. Erdélyi Sara Alexia Ambrus Sándor - FB  

4. Feraru Rareș Imreh Claudia - FB  

5. Gémes Bence Krisztián Héjja Ágnes - FB  

6. Hegyi Hunor Krecht Emese - B  

6. Kellán Patrik Krisztián Simon Vilmos - FB  

8. Kulcsár Ákos István Imreh Claudia - B  

9. Ochișan Amira Anastasia Geréb Emőke - FB  

10. Sacrieru Andrei Cristian Héjja Ágnes - B  

11. Simon Bálint Simon Vilmos - -FB  

12. Tinca Zan Anna 
Kőmives-Bokor 

Zsuzsa - -FB  

13. Toth Kovács Gyopár Márk Ildikó - FB  

14. Zsigmond Enikő Simon Vilmos - -FB  

15. Józsa Boróka Geréb Emőke - -FB  

16. 
Vikarius Antonia 

Alexandra Geréb Emőke - FB  

17. Stekbauer Gerda Kerezsi Gyopár Iringó  FB  

Clasa a-III-a - III. Osztály 

Nr. Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

1. Deák Boglárka Márk Ildikó - -FB  
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2. Domokos Roland Bándi Anna - S  

3. Kádár Lia 
Kőmives-Bokor 

Zsuzsa - FB  

4. Kertész  Gergő Geréb Emőke - -FB  

5. Kovács Krisztina Rápolti Irma - B  

6. Molnár Hanna Héjja Ágnes - FB  

7. Murea Adrian Opra Monica - FB  

8. Orban Robert Héjja Ágnes - S  

9. Péterffy Gréta Emese Bándi Margit - -FB  

10. Pusztai Anett Bende Arnold - B  

11. Simon Zenkő Erszébet Héjja Ágnes - -FB  

12. Solymosi Viktória Krecht Emese - -B  

13. Szász Barbara Simon Vilmos - -FB  

14. Székely Eliz Rápolti Irma - +B  

15. Rákosi József Etele Rápolti Irma - B  

16. Vișniuc Lăcătușu Cezar Opra Monica - -FB  

17. Vornehm Timo Opra Monica - B  

Clasa a-IV-a - IV. Osztály 

Nr. Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

1. Anton Denisa Miruna Geréb Emőke - -FB  

2. Brânză Eduard Bándi Anna - S  

3. Chiricescu Karina Kerezsi Gyopár Iringó - -FB  

4. Coteață Maya Maria Rápolti Irma - +B  

5. Deak Cintia Héjja Ágnes - I  

6. Dima Márk Dániel Bándi  Margit - S  

7. Fekete Cintia 
Kőmives-Bokor 

Zsuzsa - -FB  

8. Ferencz Márton 
Kőmives-Bokor 

Zsuzsa - B  

9. Florescu Gabriel Răzvan Bende Arnold - -FB  

10. Gothárd Lehel Bándi Anna - S  

11. Kiss Norbert Bándi  Margit - -FB  

12. Kovács Eduárd Gabriel Simon Vilmos - -B  

13. Kovács Szidónia Bándi Anna - -FB  

14. Nagy Emma Opra Monica - +B  

15. Opra Richárd Robert Márk Ildikó - S  

Clasa a V-a -  V.Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 1.Dermișek Miruna 
Kőmives-Bokor 
Zsuzsa 7 7,50 7,25 
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9,10 2.Décsei Brassai Balázs Geréb Emőke 8,16 8 8,08 

9,20 3.Dumuț Alexandra Héjja Ágnes 8,50 8 8,25 

9,30 4.Henter József Márk Imreh Claudia 8,06 7,50 7,78 

9,40 5.Molnár Szilveszter Bándi Anna 5,50 5 5,25 

9,50 6.Neamțu Ingrid Elena Héjja Ágnes 6 7,50 6,75 

10,00 
7.Pulugor Levente 
Tamás Kerezsi Iringó 8,33 7,50 7,91 

10,10 8.Simion Bianca Rápolti Irma 9,53 10 9,76 

10,20 9.Stafie Maria Cristina Bende Arnold 6,30 6 6,15 

10,30 10.Vitályos Gellért Lajos Márk Ildikó 7 7,50 7,25 

Clasa a- VI-a- VI. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

11,00 1.Briseno Adelina Opra Monica 8,23 8 8,11 

11,10 2. Illyés Debora Evelin 
Kőmives-Bokor 
Zsuzsa 8,75 9 8,87 

11,20 3. Vișoiu Andreea Janett Rápolti Irma 7,46 7,43 7,44 

Clasa a VII-a -  VII.Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 1. Andro Cristian Bándi Anna 7 7 7 

9,10 2.Filep Álmos Zsombor Simon Vilmos 6 6 6 

9,20 3.Kellán Nikolett Szandra Simon Vilmos 8,66 6,66 7,66 

9,30 4.Kovács Dániel Krecht Emese 8,50 8,56 8,53 

Clasa a IX -a -  IX. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

9,00 
1. Daczó Vivienne 
Hanna/orgona Szabó Siklódi Levente incepatoare 7 7 

9,15 2. Dima Levente Krisztián Bándi Margit 7,76 5,16 6,46 

9,30 3. Reketes Henrietta Opra Monica 9,30 9,05 9,17 

9,45 
4. Serbán Kincső 
Nikolette Constantin Rozália 9 8 8,50 

Clasa a XI-a- XI. Osztály 

Ora Numele și prenumele Profesor pregătitor 
Nota 
semestru I 

Nota 
semestru II 

Nota 
finală 

10,00 1.Sebestyén- Lázár Regina 

Kőmives Bokor 
Zsuzsa 9,75 9 9,37 

10,15 2.Varga Réka Beáta Imreh Claudia 5,15 7 6,07 

10,30 3.Vizi Gellért Krecht Emese 9,53 7,66 8,59 

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

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

   prof. de pian, Mark Ildiko 
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   prof. de pian, Hejja Agnes 

   prof. de specialitate al fiecarui elev în parte 

 

Data: 20.06.2022                                                                              Şef de catedră, 

                                                                                             Kőmíves-Bokor Zsuzsa 

 

                                               RAPORT DE ACTIVITATE  

Catedra de Limba și literatura română, Anul şcolar 2021-2022 

 
Catedra este compusă din următoarele cdre didactice:   

Naum Roxana–Maria 

Mailat Sorana-Bianca 

Angheluta Jolan 

Felcser Maria Beata 

Voicu Catalina. 

1. Subliniez că pe parcursul acestui an școlar  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 

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. 

 

Voicu Cătălina 

              În anul şcolar 2021-2022  a funcționat  cu 7 ore pe catedra de limba și literatura română ( 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 a 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 
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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. Felcser  Maria-Beata 

În anul şcolar 2021-2022  a funcționat  cu 18 ore pe catedra de limba și literatura română ( IX A,IX B,V C,V 

B,VI B) 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  încercat să folosească metode, mijloace şi procedee variate, astfel încât 

lecţia sǎ devinǎ cât mai atractivă.  

 

PROF. Angheluta Jolan 

1. Proiectarea activității 

În anul școlar 2021/2022 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 

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 XI-a, a XII-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, 
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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 

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  anul școlar 2021-2022 a realizat procesul instructiv – educativ în concordanță cu programul 

elaborat de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului și Sportului și mi-am 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. 
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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   

                                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 2021-2022 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. 

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 
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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 

A 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. 

A 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. 

A 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.  

A avut o strânsă colaborare cu parinții în vederea realizării corespunzătoare a 

demersului didactic și a activităților extracurriculare.   

2. A desfasurat urmatoarele activitati extracurriculare: 

1. Stil de viaţă sănătos şi activ – Dezbatere; 21 octombrie 2021, 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  

3. 1 Decembrie  - Ziua Naţională 

4. Moment Eminescu – 14-18ianuarie-Săptămâna Culturii naționale 

Acțiuni de prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură în toate cazurile.       

Proiect internațional cu Republica Moldova. 

Ore de pregătire remedială ROSE 

 

Sef catedra, 

Naum Roxana-Maria 
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ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE A CATEDREI DE TEATRU secția maghiară ANUL 

ȘCOLAR 2021-2022/SEMESTRIUL II 
 

7 IANUARIE: PREZENTAREA SPECTACOLUL ANTIGONA ÎN SFÂNTU GHEORGHE. Spectacolul este o 

producție al elevilor din clasa a XII-a, secția teatru, regizat de Fazakas Misi și a fost prezentată pentru profesorii din 

Liceul de Arte Plugor Sándor. 

 

8 IANUARIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IX-A. Cursurile sunt 

conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa a VIII-a. La atelier au participat 23 elevi. 

 

7-9 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. 

 

10- 15 IANUARIE: PROIECTUL HATÁRTALANUL LA SZENTES, UNGARIA. În parteneriat cu Gimnaziul 

Horváth Mihály din Szentes, cu sprijinul Guvernului Ungariei, toți elevii din clasele de actorie au participat la 

workshopuri de schimburi de experianță și la spectacole de teatru și dezbateri cu actori și regizori din Ungaria. 

 

22 IANUARIE: PREMIUL PENTRU SCURTMETRAJUL CATEDREI DE TEATRU. La Budapesta a fost 

organizat Festivalul Internațional de Film „Klauzal” unde scurtmetrajul întitulat „Este, ce este” realizat cu elevii 

catedrei de teatru a primit premiul I. Filmul a fost realizat în taberele de creație organizate pentru elevii a claselor de 

actorie. 

 

2 FEBRUARIE: INTERVIU LA ETV CU FAZAKAS MISI, LIDERUL SECȚIEI DE TEATRU. În interviul 

realizat în direct, liderul catedrei a vorbit despre metodica non-formală a catedrei și despre examenele din luna mai. 

 

4 FEBRUARIE: WORKSHOP PENTRU TINERI DIN BUDAPESTA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului 

și reprezentatul catedrei de teatru, a condus un workshop pentru elevi și studenți din Budapesta. 

 

4 FEBRUARIE: INTERVIU LA ERDÉLYI NAPLÓ CU FAZAKAS MISI, LIDERUL SECȚIEI DE TEATRU. 

În interviul realizat în direct, liderul catedrei a vorbit despre metodica non-formală a catedrei și despre examenele din 

luna mai. 

 

18-20 FEBRUARIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE ȘI METODICĂ A 

PEDAGOGIEI TEATRALĂ ORGANIZAT ÎN SERBIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și 

reprezentatul catedrei de teatru a condus un curs de formare și mai multe workshopuri pentru profesorii din 

Voivodina, în localitatea Zombor.  Atelierele sunt concepute a oferi o perspectivă asupra zonelor ce ţin de dezvoltarea 

personalității, de arta și tehnica vorbirii, de lucrul în echipă, de arta actorului şi de regie, de  conducerea unui grup. 

 

25-27 FEBRUARIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE ȘI METODICĂ A 

PEDAGOGIEI TEATRALĂ ORGANIZAT ÎN SERBIA. Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și 

reprezentatul catedrei de teatru a condus un curs de formare și mai multe workshopuri pentru profesorii din 

Voivodina, în localitatea Tóthfalu.  Atelierele sunt concepute a oferi o perspectivă asupra zonelor ce ţin de dezvoltarea 

personalității, de arta și tehnica vorbirii, de lucrul în echipă, de arta actorului şi de regie, de  conducerea unui grup. 

 

3 MARTIE: INTERVIU LA SEPSIRÁDIÓ CU FAZAKAS MISI, LIDERUL SECȚIEI DE TEATRU. În 

interviul realizat în direct, liderul catedrei a vorbit despre metodica non-formală a catedrei și despre examenele din 

luna mai. 

 

3 MARTIE: INTERVIU LA FRISS FM RADIÓ CU FAZAKAS MISI, LIDERUL SECȚIEI DE TEATRU. În 

interviul realizat în direct, liderul catedrei a vorbit despre metodica non-formală a catedrei și despre examenele din 



 

77 | P a g e  

 

luna mai. 

 

5 MARTIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IX-A. Cursurile sunt 

conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa a VIII-a. La atelier au participat 25 elevi. 

 

19 MARTIE: ALERGAREA PENTRU PROMOVAREA CATEDREI DE TEATRU. Din septembrie 2022, 

Catedra de Teatru a Liceului de Arte Plugor Sándor va porni încă o clasă a IX-a. Din această cauză, catedra și 

activitatea din cadrul catedrei a fost promovat printr-o alergare de 10 km la care au participat  elevii claselor de actorie 

împreună cu Fazakas Misi, șeful catedrei. 

 

19 MARTIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IX-A. Cursurile sunt 

conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa a VIII-a. La atelier au participat 22 elevi. 

 

18-20 MARTIE: 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. 

 

20- 26 MARTIE: 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 patru ani am organizat opt proiecte destinate sprijinirii tinerelor talente. 

 

25-27 MARTIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE PERFECȚIONARE ȘI METODICĂ A 

PEDAGIEI TEATRALĂ ORGANIZAT LA VĂRȘAG PENTRU PROFESORI. Fazakas Misi, profesorul de arta 

actorului și reprezentatul catedrei de teatru, a condus un curs și mai multe workshopuri pentru profesori și educatoare 

din Județul Harghita. 

 

28-31 MARTIE: WORKSHOPURI DIN CADRUL CURSULUI DE AUTOCUNOAȘTERE PENTRU ELEVI. 

Fazakas Misi, profesorul de arta actorului și reprezentatul catedrei de teatru prin proiectul AFCN a condus mai multe 

workshopuri pentru elevi din diferite școli din localitățiile Cehu Silvaniei, Carei, Valea lui mihai și Oradea. 

 

2 APRILIE: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IX-A. Cursurile sunt 

conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa a VIII-a. La atelier au participat 22 elevi. 

 

10- 15 APRILIE: PROIECTUL HATÁRTALANUL LA SF. GHEORGHE. În parteneriat cu Gimnaziul Horváth 

Mihály din Szentes, cu sprijinul Guvernului Ungariei, toți elevii din clasele de actorie au participat la workshopuri de 

schimburi de experianță și la spectacole de teatru și dezbateri cu actori și regizori. 

 

18- 22 APRILIE: OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE ARTA ACTORULUI LA TIMIȘOARA. Elevii secției de 

teatru au primit premul I pentru spectacolul Antigona. Eleva Póra Jácinta a primit premiul al III-lea individual, iar 

Szimion Helga și Kiss Péter au primit premii speciale. 

 

19 APRILIE: PREZENTAREA SPECTACOLUL ANTIGONA ÎN TIMIȘOARA. Spectacolul este o producție al 

elevilor din clasa a XII-a, secția teatru, regizat de Fazakas Misi și a fost prezentată pentru profesorii din Liceul de Arte 

Plugor Sándor. 

 

24 APRILIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

25 APRILIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 
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mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

26 APRILIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN SZENTES. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

27 APRILIE: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

28 APRILIE- 2 MAI: SCHIMB DE EXPERIENȚĂ LA BUDAPESTA. În parteneriat cu Teatrul Fraternal 

Compagnia din Italia am realizat mai multe ateliere la care au participat patru elevi din clasa de actorie (X.A).  

 

1 MAI: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

2 MAI: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

3-6 MAI: TURNEUL NAÁIONAL AL SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN BUDAPESTA. 

Spectacolul este o producție a Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind 

stagiu de practica, fac parte mai mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de 

practica scenică și exersare pentru elevii din clasele de actorie. Spectacolul a fost prezentat pentru elevi din diferite 

școli din localitățiile Cehu Silvaniei, Carei, Valea lui mihai și Oradea. 

 

13 MAI: SPECTACOLUL CHIPUL DIN OGLINDA APEI ÎN SF. GHEORGHE. Spectacolul este o producție a 

Teatrului Independent Osonó în colaborare cu Catedra de teatru. În distribuție, fiind stagiu de practica, fac parte mai 

mulți elevi din clasa a X-a secția teatru. Spectacolul este o posibilitate unică de practica scenică și exersare pentru 

elevii din clasele de actorie. 

 

13-15 MAI: 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. 

 

14 MAI: CURS DE PREGĂTIRE GRATUITĂ PENTRU ADMITERE ÎN CLASA A IX-A. Cursurile sunt 

conduse de către profesorii secției de tetaru pentru elevii interesați din clasa a VIII-a. La atelier au participat 24 elevi. 

 

21-23 MAI: TABĂRA DE ADIO REALIZAT PENTRU ELEVII DIN CLASELE TERMINALI DIN CLASA 

DE ACTORIE. În Comuna Valea Crișului am organizat o tabără unde prin jocuri teatrale am putut să luăm rămas bun 

și să-l închidem cele patru ani la calasa de actorie. 

 

23 MAI: PREZENTAREA SPECTACOLUL ANTIGONA ÎN SF. GHEORGHE. Spectacolul este o producție al 

elevilor din clasa a XII-a, secția teatru, regizat de Fazakas Misi și a fost prezentată pentru profesorii din Liceul de Arte 

Plugor Sándor. 

 

Raport de Activitate Extrașcolară 
Semestrul 2 

Clasa a 11-a  / actorie / secția română 
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• Pe doată durata semestrului, toți elevii clasei a 11--a / secția dramă / au făcut parte din programul de 

voluntariat al Teatrului Andrei Mureșanu. Această activitate a presupus participarea la toate spectacolele 

teatrului și lucrul efectiv la garderobă sau ca plasatori.  

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

prezent în anumite spectacole de teatru sau în film. 

• Elevii clasei a XI-a au susținut spectacolul de poezie “Codul Morse” cu diferite ocazii precum si spectacolul 

pentru copii “capra cu trei iezi” 

• Am participat la diferite workshopuri de miscare sau masterclass-uri online pe perioada pandemiei si la teatru 

dupa reluarea activitatii fizice. 

• Am obtinut finantare de la Guvernul Romaniei pentru a organiza la vara prima tabara de teatru comuna cu 

trupa 3T de la Intorsura Buzaului. In urma acestei tabere vom avea un spectacol de teatru de strada pe care il 

vom juca in centrele diferitelor orase din zona. 

16 iunie 2022, la Sf. Gheorghe 

                                                                                                   Fazakas Mihály, șef de catedră 

 

 

Unitatea de învățământ: LICEUL DE ARTE PLUGOR SÁNDOR 

Componența comisiei metodice: ARTE PLASTICE 
 

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Disciplina predată Statut (titular/ 

suplinitor) 

Vechime 

1. BACIU HAJDÚ ENIKŐ PICTURA/COMPOZITIE Titular 37ani 

2. BARABÁS ÁGNES STUDIUL FORMELOR IN DESEN Titular 12 ani 

3. BARTHA IMOLA DESEN/CROCHIURI/ 

EDUCATIE PLASTICA 

Suplinitor calificat 10 ani 

4. BETEG ZSUZSANNA MODELAJ/SCULPTURA Titular 16 ani 

5. DOBOLYI SZEKERES 

TAMÁS 

GAFICA/COMPOZITIE/ 

STUDIUL FORMELOR IN 

DESEN/PRELUCRAREA 

COMPIUTERIZATA A IMAGINII 

Titular 4 ani 

6. HOSSZÚ ZOLTÁN MODELAJ/SCULPTURA/ 

STUDIUL FORMELOR IN DESEN 

Titular 12 ani 

7. MAGYARÓSI IMOLA ISTORIA ARTELOR Titular  

8. PÉTER JAKAB MÁRIA DESEN/PICTURA/ 

EDUCATIE PLASTICA 

Titular 10ani 

9. PÁL BERNADETTE PICTURA Titular  

10. TOTH SAROLTA ARTE TEXTILE/ 

STUDIUL FORMELOR IN 

DESEN/CROCHIURI/ 

Titular 20 ani 

     

12. VARGYASI LEVENTE CDS- FOTO   

Semestrul I. 

III.  ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATE 

DIDACTICĂ  
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IV. Disciplina: Arte plastice/decorative și Istoria artei 

1.Proiectare 

Puncte tari Puncte slabe 

 Planificările au fost întocmite conform 
Curriculumului Național  
Documentele de proiectare sunt adaptate la 
particularităţile de vârstă, nivelul de pregătire a 
fiecărui elev 
 

Lipsa curricumului la câteva discipline 

Nu s-au putut vizita ezpoziții și muzee 

1) Predare,învățare 

Puncte tari Puncte slabe 

 

• Prezența fizică a elevilor în atelierele de 
specialitate 

• Desfășurarea activităților practice în condiții 
normale 

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  

2) Evaluare cu scop de optimizare a învățării 

Puncte tari Puncte slabe 

•Copii au lucrat cu seriozitate 
 95% dintre elevi a reușit să se mobilizeze și să 
lucreze în condiții acceptabile 
•Am prezentat desenele facute/ să învăţăm unii de la 
alţii, desenele am corectat direct pe tabla din 
classroom, pentru a înțelege mai bine. 
 

-Lipsa prezenței fizice de la școală 
 Verificarea elevilor a fost anevoioasa, mai putin 

precisa 
• Absențe din cauză de boală 

3) 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 
realizat la timp 

- Elevii au participat la diferite concursuri 

 

 Dimensiunea și tehnica realizării lucrărilor nu 
corespunde cu cele realizate în atelier/ lipsa 
atelierului se simte  

Împărțirea timpului dedicat studiului individual nu a 
fost posibil tuturor elevilor 

Măsuri ameliorative propuse: 
 Menținerea activităților didactice în ateliere și săli de expoziție 

 Asigurarea, dotarea atelierelor cu instrumentele specifice desfășurării activităților artistice plastice și  

decoratuve 

V. PARTICIPARE  LA CONCURSURI  ȘI OLIMPIADE 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire concurs 

Etapa 
concursului 

Rezultate obținute 

1. Desen Bartha Imola Concursul Național : 

 

 ,,Frica în istorie” 

de către Festivalul internațional de 

benzi desenate istorice, Barșov 
 

 

 (8.10. 2021) 

  Finalizat,Jurizat 

 

Nistor Maya 

Miruna, locul.III. 

2. Desen Bartha Imola Concurs județean de Arte Vizuale, 

CAEJ, 

 

,,Sărbători de iarnă”   

Organizator : Palatul Copiilor Sf.  

Gheorghe 

 

(14.01.2022) 

Așteptând rezultate. 

 

3. 
Desen-Concurs de 

desen – Bartha Imola 

Concurs județean de desen : 

,,Csillagszemű rajzpályázat” 

organizat de către Teatrul de păpuşi 

„Cimbora” ,colaborat cu Asociația 

 

 (24.09.2021) 

  Finalizat,Jurizat 
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Jókainé Laborfalvi Róza 

4. 
Desen-Concurs de 

desen - Péter Jakab 

Mária 

Concurs județean de desen : 

,,Csillagszemű rajzpályázat” 

organizat de către Teatrul de păpuşi 

„Cimbora” ,colaborat cu Asociația 

Jókainé Laborfalvi Róza 

 

 (24.09.2021) 

  Finalizat,Jurizat 

 

5. 
Desen-Concurs de 

desen - Péter Jakab 

Mária 

Concurs local de desen : 

 

”Cum ar trebui să trăiască câinii fără 

adăpost?” 

 

 (31.10.2021) 

Finalizat,Jurizat 

Premiul I. 

Oltean Lázár Dávid 

   Premiul III. 

Csillag Boglárka 

 
VI. PARTICIPARE  LA CURSURI  DE FORMARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Numele și 

prenumele 
Denumire curs 

Acreditat/ 

Neacreditat 
Furnizor 

 
VII. ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR  CURRICULARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate Participanți 

Perioada/ Locul 

desfășurării 

Responsabil 

(nume și prenume) 

 

Prof. BACIU HAJDU ENIKO 

In anul scolar 2021-2022 imi desfasor activitatea  ca professor titular pe catedra de arte plastice ,sectia 

pictura la clasele a IX-a,a X-a,a XI-a,aXII-a si la clasa  a VI-a. 

  In primul semestru am  intocmit planificarile calendaristice si  documentele  necesare pentru  buna 

desfășurare  a activitații didactice. 

Am reușit să realizez, în mare parte,  ce mi - am propus, in clasele  a IX-a ,X-a,a XI-a,am  reușit să realizăm 

lucrarile propuse in programa. 

La atelierul  de pictura ,elevii au ales  temele pentru lucrarea de diploma de specialitate pentru examenul de 

atestat. 

In general  toata lumea a fost prezenta la ore, am desfăsurat activitatea  didactică  de predare,evaluare, notare 

sistematică a  lucrarilor realizate  pe parcursul intregului semestru.,punand accentul pe formarea  gustului   

estetic   dezvoltând   creativitatea  și simtul  artistic al elevilor. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarna, de Crăciun  am participat  cu lucrarile elevilor la expozitia organizata 

,impreuna  cu concertul de sfarsit de an al sectiei de muzica. 

 

Prof. BETEG ZSUZSANNA 

În decursul semestrul I. al acestui an școlar am participat la toate consfătuirile organizate la nivelul 

municipiului, legate de acest curriculum. 

1, Am realizat oralul catedrei arte plastice 

2, Am fost membru de juriu la concursul de desen Com’On Sepsi ”Hogyankelleneéljenek a 

menhelyeskutyusok?” 

3 Am colaborat cu TAM cu elevii, Kelemen Szilvia, GyorgyHajnalka, Kovács Szende-Renáta, 

TokosNanetta. 

 

Prof. Hosszú Zoltán 

În decursul primului semestru al anului şcolar 2021-2022 m-am  ţinut de respectarea planificării anuale, am 

respectat reglementăriile în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare, adaptând la 

particularităţiile de vârstă, nivel de pregătire a fiecărui elev,iar evaluarea permanentă a dat un feed-back real 

predării mele și a oglindit de asemenea și nivelul de implicare și efortul depus al fiecărui elev în parte atât în 

timpul orelor de specialitate cât și în realizarea temelor propriu zise. 

Realizarea curriculumului 
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Activitatea  mea a fost probată permanent de rezultatele obţinute  de elevi. Furnizarea de feed-back, 

informarea sistematică a diriginţiilor elevilor s-a făcut în permanenţă. 

Procesul de predare – se realizează prin abordarea din perspectiva gândirii critice si a creativităţii a 

procesului de predare – învăţare -  evaluare; abordări interdisciplinare şi transdisciplinare; exemplificare, 

prin metode variate a cunoştinţelor transmise de obicei exemplele arătând şi dincolo de  bariera  

curriculumului, evidenţiind unele trăsături similare din alte domenii curriculare, accentul fiind pus pe 

lucrările practice, pe experimentare, originalitate şi creativitate,evaluarea realizându-seprin discuţii 

individuale şi în grup, căteodată şi prin auto- respectiv interevaluare. 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

Am aplicat evaluarea continuă şi notarea ritmică a rezultatelor elevilor conform reglememntărilor legale din 

R.O.I. al Liceului de Arte Plugor Sandor. Procentajul de participare fizică a elevilor este aproape de 100%, 

iar participarea activă este de 75-80%; un singur elev corigent (cu media 5) din calsa a X-a B la 

disciplinaStudiul formelor în volum.La sfârşitul  semestrului elevii au avut examen de 

specialitate.Dovadă:Fişele de evaluare din Mapa catedrei. 

 

Prof. TOTH SAROLTA 

Participări la concursuri şcolare, expoziţii, excursii cu elevii: 

1. Participare la programul ” Meselo Haromszek”- Organizat de Cimbora Babszinhaz – 24 Septembrie 

2021 

2. Concursul de desen international intitulat ” Marea Neagra” – Lucrare câștigătoare la faza județeană 

realizată de Kelemen Szilvia, clasa a XI-a B - 20 octombrie 2021 

3. Vizitarea expozițiilor organizate de către Centru de Artă din Transilvania – EMUK – în cadrul orelor 

de compoziție- ”Instinct” – până când nu s-a cerut certificatul verde 

4. Colaborare cu diriginta clasei a- X-a B – prezentare istorică – 9 noiembrie 2021 

5. Participări la concursuri  naționale de arte plastice 15 – noiembrie 2021: -Alexandru Ciucurencu , 

Tulcea, - Peisajul ”plain air” Brăila 15 noiembrie 2021 – 

Eleva TOROK HANNA –Cl. A XII-a – Mențiune 

6. 17.12.2021 - Expoziție de Crăciun – Biserica Szt. Jozsef -  

Organizarea expozitiei elevilor clasei a XII-a 

Organizarea șii desfășurarea examenelor la specialitatea principală 

 

7. Examene de admitere la specialitate.  

Prof. VARGYASI LEVENTE 
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• 21 octombrie 2018 – Vizionarea expoziţiei Visor ediția a 2-a, în piața Libertății, Sfântu Gheorghe. 
Am vizionat 2 expoziție: Retrospectiva Cluburilor Fotograsfice din Ținutul Secuiesc, și o expoziție 
Vancsó Zoltán. 
 

 

 

ACTIVITĂȚI METODICE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate 

Data/ Locul 

desfășurării 
Responsabil 

 
Catedra de arte plastice Sedința catedrei de arte plastice 

 
Toth Sarolta 

 
 Examenul de desen la sfârșitul 

semetrului în clasele gimnaziale 

și liceale – 4-7 –ianuarie 2022 

V.C-20.12.2021 

V.A-17.12.2021 

VI.A-

22.12.2021 

VI.B-16.12.2021 

VII.A-

21.12.2021 

VII.B-

12.12.2021 

VIII.A-

15.12.2021 

VIII.B-

21.12.2021 

Bartha Imola, 

Tóth Sarolta, 

Péter Jakab 

Mária, 

Beteg Zsuzsa, 

Barabás Ágnes, 

Dobolyi Tamás, 

Hosszú Zoltán 

 
 Examen de admitere 

10.01.2022 
Bartha Imola, 

Tóth Sarolta, 

 Péter Jakab 

Mária 

Hosszú Zoltán 

 

                 Data, 

24.01.2022 Numele și prenumele: TOTH SAROLTA 

Semnătura șef catedră/ responsabil comisie metodică, 
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SEMESTRL II. 

 ANALIZA SWOT PRIVIND 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

Disciplina: ARTE PLASTICE 

ACTIVTĂȚI COMUNE 

Proiectare 

Puncte tari Puncte slabe 

•  m respectat Curriculumul național Predarea online 

1) Predare,învățare 
Puncte tari Puncte slabe 

•Copii au lucrat cu seriozitate Predarea online 

2) Evaluare cu scop de optimizare a învățării 

Puncte tari Puncte slabe 

•Am prezentat desenele făcute ca să învăţăm unii de 
la alţii 
Rezultatele/ notele au fost analizate pe grupe și 
discutate cu elevii 

− Lipsa unor lucrări din cauză de absențe/ boală 

3) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către 

elevi(rezultatele obținute la evaluări interne și externe) 
Puncte tari Puncte slabe 

• Mulți copii au participat la diferite concursuri 
județene, naționale și internaționale 

levi cu rezultete slabe la învățătură (Limba 
Română) au pierdut motivația pe parcurs 

 

Măsuri ameliorative propuse: - Creșterea motivației elevilor pentru importanța 

studiului 

VIII. PARTICIPARE  LA CONCURSURI  ȘI OLIMPIADE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire concurs 

Etapa 
concursului 

Rezultate 

obținute 

 
Desen-Concurs de 

desen 

Concurs județean de desen : 

,,Csillagszemű rajzpályázat” 

organizat de către Teatrul de păpuşi 

„Cimbora” în colaborare cu 

Asociația Jókainé Laborfalvi Róza 

 

 (24.09.2021) 

  Finalizat,Jurizat 

 

Téglás Kriszta 

 

 
Desen-Concurs de 

desen 

Concurs local de desen : 

 

”Cum ar trebui să trăiască câinii fără 

adăpost?” 

 

 (31.10.2021) 

Finalizat,Jurizat 

Premiul I. 

Oltean Lázár Dávid 

   Premiul III. 

Csillag Boglárka 

 
Desen-Concurs de 

desen 

 

Concurs național: 

”Omagiu Ștefan Luchian”, Ediția 

XV, Botoșani, ianuarie 2022 

Organizat de către Liceul de Artă 

”Ștefan Luchian”Botoșani 

 

(27.01.2022) 

Finalizat,Jurizat 

Premiul III, Torok 

Hanna – cl.a XII.a 

 
Desen-Concurs de 

desen 

Concurs județean: 

”Minunile Carnavalului” 

C.A.E.J.2021-2022 al I.S.J. Covasna 

POZ. NR.52 

 

(24.02.2022) 

Finalizat, Jurizat 

Premiul I. 

Simon Kincső 

Premiul II. 

Jakab Hunor 

Domokos Ráhel 
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Prezsmer Orsolya 

Mențiune. 

Oláh Rita 

Butyka Rebeka 

Ferencz Anna-

Mária 

 
Proiect 

 

Etapa locală 

Concurs demarat în cadrul 

proiectului pentru reducerea 

violenței fizice și psihologice din 

unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

Organizat de către Inspectoratul de 

Poliție Județean Covasna. 

 

(24.02.2022) 
Mențiune 

Clasa V-a 

 
Concurs de Arte 

Vizuale 

 Concurs internațional de Arte 

Vizuale ”Brâncuși. Motive și 

simboluri” ediția II-a. 

Organizatori:  

• Liceul de Arte ”Constantin 

Brăiloiu” din Târgu Jiu  

•  Muzeul Național 

”Constantin Brâncuși” 

• Centru de cercetare, 

Documentare și Promovare 

” Constantin Brâncuși”  

• Uniunea Artiștilor Plastici 

din România, filiala Târgu 

Jiu. 

 

(10.03.2022) 
Mențiune. 

Rendi Maya 

Mónika 

Premiul II. 

Sandor Boglarka, 

cl.a VIII.a 

 
Concurs de desen 

Concurs internațional de desen : 

,,Nemzetemnek vagyok katonája” 

Organizatori: 

• Honvédség és Társadalom 

Baráti Kör Székesfehérvári 

Szervezete, 

•  Katonai Emlékpark 

Pákozd- Nemzeti 

Emlékhely,  

• Asociația Tanoda Oradea.  

 

 

(30.03.2022) 
Premiul I. 

(Aranyceruza) 

Kala Dávid 

Premiul II. 

(Ezüstceruza) 

Szőcs Adrienn 

Szőcs Anett 

Premiul III. 

(Bronzceruza) 

Sajtos Anita 

Gyorgy Hajnalka 

cl.aXI.a  

 
Concurs de desen 

Concurs național 

,,Primăvara Artelor” ediția a 

XXIII-a Bacău. Aprobat în Ordin 

(01.04.2022) 
Premiul II. 

Simon Zselyke 
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Ministru nr.3066/27.01.2022 

Organizat de către Colegiul Național 

de Artă „George Apostu” Bacău 

Mențiune: 

Szőcs Anett 

 
Concurs de desen 

 

Concurs național 

Organizat de către Liceul de arta 

“Margareta Sterian” Buzău CAEN 

Poz.58 

Tema:”Contraste în 

pandemie”(Contact-Optimism-

Viață-Izolare-Distanțare) 

 

(10.04.2022) 

Așteptăm 

rezultatele 

 

 
Concurs de desen 

Concurs național de creație artistică 

“Zâmbet de copil în zbor de fluturi" 

ediția a VI-a,2022. 

Organizat de către asociația 

culturală Cartea, izvor de cultură, în 

parteneriat cu Palatul Copiilor Cluj 

& Clubul Copiilor din Turda, județul 

Cluj. 

 

(15.04.2022) 

Așteptăm 

rezultatele 

 

 
Concurs de desen 

Concurs județean de desen 

“VADON” 

Organizat de către asociația Vadon 

în baza acordului de parteneriat 

încheiat cu Inspectoratul Școlar al 

Județului Covasna. 

 

 

(20.05.2022) 
Premiul I. 

Voorn Sarolta 

 
IX. PARTICIPARE  LA CURSURI  DE FORMARE 

 

Nr

. 

crt

. 

Disciplina 
Numele 

și 

prenum

ele 

Denumire curs 
Acreditat/ 

Neacreditat 
Furnizor 

 Szociális 

kompetenciafejlesztés 

vizuális neveléssel 

L.Ritók Nóra Szociális 

kompetenciafejlesztés vizuális 

neveléssel 

 Igazgyöngy 

alapítvány/ 

Berettyóújfalú 

 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR  CURRICULARE 
 

Nr

. 

crt

. 

Disciplina Denumire activitate Participanți 
Perioada/ 

Locul 

desfășurării 

Responsabil 

(nume și prenume) 

 
Desen/Pictur

ă/Grafică/Sc

ulptură 

Vizitarea expoziției 

Universității de arte 

din Sfântu Gheorghe 

Clasele: 

XI-a 

XII-a 

31.01.2022 Profesorii 
catedrei de arte 
plastice 
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Desen/Pictur

ă/Grafică/Sc

ulptură 

Vizitarea expoziției 

Somogyi Győző și 

Éltes Barna 

 

Clasele: 

X-a 

XI-a 

XII-a 

24.03.2022 
Casa cu 

arcade 

Profesorii 
catedrei de arte 
plastice 

 
Desen/Pictur

ă/Grafică/Art

e textile 

Vizitarea 

expozițiilor Szilágyi 

V. Zoltán(Grafică) 

și Tamás Anna(Arte 

Textile)  

 

Clasa a X-a 
07.04.2022 
Centrul de 
Artă din 
Transilvania 

Toth Sarolta  
Bartha Imola 
Peter-Jakab Maria 

 
Desen Ziua Internațională 

de Conștientizarea a 

Autismului. 

 

 

Clasa a X-a 
01.04.2022 
Írisz Ház- 

Diakónia 

Barabás Ágnes 
Peter-Jakab Mária 

 
Pictură Încondeierea ouălor 

de Paști 

 

Clasele: 

IX-a 

X-a 

08.04.2022 
Casa Míves- 

Fundația 
Guzsalyas 

 
Benkő Éva 
Toth Sarolta 
Peter-Jakab Maria 

 
Desen/Pictur

ă/Grafică 

Vizitarea expoziției 

Szilágyi V. 

Zoltán(Grafică)  

Clasa a IX-

a 

03.05.2022 
Centrul de 
Artă din 
Transilvania 

Toth Sarolta  
Peter-Jakab Maria 
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Arte plastice Vizionarea filmului 

“Easter In Art” 

Clasa a X-a 
13.05.2022 Toth Sarolta 

Peter-Jakab Maria 

 
Ziua școlii Pictură pe față 

pentru copii 

 

Clasele: 

VII-a 

IX-a 

X-a 

02.06.2022 Bartha Imola 
Peter-Jakab Maria 
Pal Bernadett  

 
Arte plastice Vizionarea filmului 

“Leonardo Da 

Vinci” 

Clasele: 

IX-a 

X-a 

07.06.2022 Baciu-Hajdú 
Enikő 
Peter-Jakab Maria 

ACTIVITĂȚI METODICE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate 

Data/ Locul 

desfășurării 
Responsabil 

 Catedra de arte 

plastice 

Sedința -catedra de arte plastice 

 

 Tóth Sarolta 

  Verificări de desen la sfârșitul 

semetrului în clasele gimnaziale 
V.C-20.12.2021 

V.A-17.12.2021 

VI.A-22.12.2021 

VI.B-16.12.2021 

VII.A-21.12.2021 

VII.B-12.12.2021 

VIII.A-15.12.2021 

VIII.B-21.12.2021 

Tóth Sarolta, Bartha 

Imola, Beteg 

Zsuzsa, Barabás 

Ágnes, Dobolyi 

Tamás, Hosszú 

Zoltán 

  Examen de admitere    03.11.2021  Tóth Sarolta, 

 Bartha Imola 

 Peter- Jakab Maria 
  Verificări de desen la sfârșitul 

semetrului în clasele gimnaziale 
V.C-17.05.2022 

V.A-17.05.2022 

VI.A-17.05.2022 

VI.B-17.05.2022 

VII.A-19.05.2022 

VII.B-19.05.2022 

 Tóth Sarolta, 

 Bartha Imola 

 Peter- Jakab Maria 

Baciu Hajdú Enikő 

 

  Absolvirea  clasei a VIII-a     16.05.2022  Tóth Sarolta, 

 Bartha Imola 

 Peter- Jakab Maria 

 Baciu Hajdú Enikő 

 
  Admitere în clasa IX-a     18/20.05.2022 Bartha Imola 

Baciu Hajdú Enikő 
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Beteg Zsuzsa 

Dobolyi Szekeres 

Tamás 

Peter- Jakab Maria 

Tóth Sarolta, 
  Admitere în clasa V-a     07.06.2022  Tóth Sarolta, 

 Bartha Imola 

 Baciu Hajdú Enikő 
  Examene de diferență     07.06.2022  Tóth Sarolta, 

 Bartha Imola 

 Baciu Hajdú Enikő 

 

Prof. BARTHA IMOLA – Desen- Pictura 

PARTICIPARE  LA CONCURSURI  ȘI OLIMPIADE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire concurs 

Etapa 
concursului 

Rezultate obținute 

 
Desen-Concurs de 

desen 

Concurs județean de desen : 

,,Csillagszemű rajzpályázat” 

organizat de către Teatrul de 

păpuşi „Cimbora” ,colaborat 

cu Asociația Jókainé Laborfalvi 

Róza 

 

 (24.09.2021) 

  Finalizat,Jurizat 

 

  

 

Concursul Național : 

 

 ,,Frica în istorie” 

de către Festivalul internațional 

de benzi desenate istorice, 

Barșov 
 

 

 (8.10. 2021) 

 Finalizat,Jurizat 

 

Nistor Maya Miruna, 

locul.III. 

 

 
 

Concurs județean de Arte 

Vizuale, CAEJ, 

 

,,Sărbători de iarnă”   

Organizator : Palatul Copiilor 

Sf.  

Gheorghe 

 

14.ianuarie.2022 

Finalizat,Jurizat 

 

 

 

 
Concurs Interjudețean De Arte 

Plastice”Omagiu-Ștefan 

Luchian”CAEJ 

Ediția a XV-a, 2021-

2022, 26.Februarie 

2022 

Finalizat,Jurizat 

 

 

 
Concurs județean deArte 

Vizuale”Minunile 

Carnavalului”, CAEJ.2021-

2022, “Șc.Gim.Antos János, 

Reci 

24.Februarie 2022 

Finalizat,Jurizat 

Premianții: 

Premiul I. 

Nistor Maya Miruna, 

clasa a VIIIa 

 Premiul II 

.Grosos Anja, clasa a 

VIIIa 

Premiul III . 

Oanea Ioana, clasa a Va. 

Mențiune:Manole 

Ariana,clasa a Via 

Radu Jazmina, clasa a 

VIa 
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Concurs 

internațional:”Brancuși.Motiv

e și simbouri” 

9.Martie 2022 

Finalizat,Jurizat 

 

 

Desen 
Prof. Bartha Imola 

Concurs județean de desen  

„Trăzirea animalelor din 

pădure”  

de către Liceul de Arte„Plugor 

Sandor” 

 

1.Elaborarea 

regulamentul de 

organizare a 

concursului județean 

de desen,, Trăzirea 

animalelor din 

pădure” 

(3-20.05.2022) 

 

-Regulament de 

organizare 

-Afișe 

-Diplomele:pentru 

Premiul I,II,III, 

premianți, și pentru  

profesori 

 

 
 2.Desfășurarea 

concursului de desen 

(03.05-23.06.2022) 

Desenele primite(116 

buc.) 

 

 
 3.Finalizarea 

concursului 

(23.05-04.06.2021) 

Premianții ( clasa a IV) 

concursului sunt admiși 

în clasa a V-a fără a 

participa la proba de 

aptitudini obligatorie 

pentru admiterea într-o 

școală vocațional-

artistică. 

 
 

 
Concurs Național ”Primăvara 

artelor” –Ediția XXIII.,Bacău 

 

Ediția XXIII-a 1-10 

aprilie.2022 
Premianții: 

Premiul I. 

Szőcs Anett, clasa a VIIa 

Premiul II. 

Lucaci Beáta, clasa a 

VIIa 

Premiul III. 

Kicsi Henrietta, clasa a 

VII 

Mențiune 

Téglás Kriszta, clasa a 

VIIa 

 

 
X. PARTICIPARE  LA CURSURI  DE FORMARE 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Numele și 

prenumele 
Denumire curs 

Acreditat/ 

Neacreditat 
Furni

zor 
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ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR  CURRICULARE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate Participanți 

Perioada/ Locul 

desfășurării 

Responsabil 

(nume și prenume) 

 
Expoziție 

Somogyi Győző-“Magyar 

hősök arcképcsarnoka”  

Clasele 

liceale(X, 

XI,XII) 

Muzeul Național 

Secuiesc,24. Martie 

2022 

 

Beteg Zsuzsa, B.Hajdu 

Eniko,Dobolyi Tamas, 

Tóth Sarolta 

 Péter Jakab Mária, 

Barabás Ágnes, Hosszú 

Zoltán 

 
 

Vizitarea expoziției: 

1.Tamás Anna-artist 

textile 

2.Szilágyi Zsolt-artist 

grafician  

Clasele liceale Centrul de Artă din 

Transilvania 

7. Aprilie 2022 

 

Péter Jakab Mária 

Bartha Imola 

Tóth Sarolta 

 
Cinematograf 

 Vizionarea Filmului de 

animație:Somogyi Győző 

Clasa a X-a 7. Aprilie 2022 Bartha Imola 

Ore de prăgătire (clasa a IV-a)și 

clasa a IX-a 
Luna Mai Bartha Imola, Baciu-Hajdú 

Enikő, 

Toth Sarolta 

Examen de absolvire(clasa a VIII-

a) 
16.05.2022 Beteg Zsuzsa, B.Hajdu 

Eniko,Dobolyi Tamas, Tóth 

Sarolta,  Péter Jakab Mária 

Admitere în clasa a IX-a 18.05.2022 

(desen) 

20. 05.2022 

(pictură) 

Beteg Zsuzsa, B.Hajdu 

Eniko,Dobolyi Tamas, Tóth 

Sarolta 

Admitere în clasa a V-a 07.06.2022(dese

n- pictură) 

Beteg Zsuzsa, B.Hajdu 

Eniko,Dobolyi Tamas, Tóth 

Sarolta Bartha Imola 

 

Examene Naționale a claselor 

VIIIa(supraveghere) 
14,16.06.2022 Bartha Imola 

8. Desen Concurs județean de desen  

,, Trezirea animalelor din pădure” 

organizat 

de  Liceul de Arte„Plugor Sandor” 

/ Prof. Bartha Imola 

1.Elaborarea regulamentul de 

organizare a concursului 

județean de desen,, Trezirea 

animalelor din pădure” 

-Regulament de 

organizare 

-Afișe 

-Diplomele: 

pentru Premiul I,II,III, 

premianți, și pentru  

profesori 

   2.Desfășurarea concursului de 

desen 

) 3.Finalizarea concursului 

 

Desenele primite(175 

buc.) 

 Premianții ( clasa a 

IV) concursului sunt 

admiși în clasa a V-a 

fără a participa la 

proba de aptitudini 

obligatorie pentru 

admiterea într-o școală 

vocațional-artistică. 
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Prof. BARABAS AGNES  
Pregatire pentru Olimiadă la desen 
Am participat  in comisia de examen in olimpiada  nationala faza judeteana la clasa XII . 

Am participat la organizarea unui eveniment un proiect de desen in grupe impreuna cu clasa 

X.B la Casa Irisz cu elevii  

Cu cerinte educative specifice. 

Vizitare expozitie la Casa cu arcade cu Claa XII. B 

Participarea unui eveniment interactiv  cu clasele X.B si XII.B la Casa de cultura cu arcade 

Vizitarea expozitiei  de grafica de sfarsit an  langa  biserica reformata  sala parochie 

 Responsabil al Cercului meodic Arte plastice 

 

Prof. BACIU HAJDÚ ENIKŐ  
In anul scolar 2021-2022 mi-am desfasurat  activitatea  ca profesor titular la  catedra de arte plastice 

,sectia pictura la clasele a IX-a,a X-a,a XI-a,aXII-a si la clasa  a VI-a. 

  In al doilea  semestru,am   realizat ,in mare parte lucrarile  planificate ,am facut pregatiri la clasele a 

XI-a si aXII-a pentru olimpiada nationala in luna aprilie ,2022. 

Am organizat  impreuna cu ceilalti colegi examenul  de desen la   clasele  a IX-a,a X-a si a XI-a. 

Pe 30 si 31 mai 2022 a avut loc examenul de atestat la clasele a XII-a ,cu aceasta ocazie am aranjat o 

mica  expozitie cu lucrarile de diploma ale elevilor de la sectia pictura.Am facut parte din comisia de 

examinare.  

In luna mai  am facut pregatire cu clasele aVIII-a ,pentru  examenul de admitere . 

Am organizat pentru clasele a X-a, probele  pentru fiecare sectie de la artele plastice ,pentru a le 

repartiza elevii  la atelierele de specialitete,grafica,textile,sculptura si pictura. 

Fiind metodista  la arte, am facut parte din comisia de examinare a profesorilor  inscrisi pentru  

titularizare,luna  iunie 2022. 

In cadrul activitatilor extrascolare  ,in luna iunie  am vizionat filmul artistic  Leonardo da 

Vinci,impreuna cu profesoara  Peter  Jakab Maria cu clasele a  X-a si aIX-a.  

Mi-am desfasurat  activitatea  didactica de predare,evaluare,notare sistematica  a lucrarilor elevilor 

punand   ,in primul rand,accentual pe formarea  gustului  estetic si simtul artistic al elevilor, sa 

aprecieze ,sa vada  ,sa descopere  frumosul. 

 

prof. coordonator BETEG ZSUZSA  

În decursul semestrul I. al acestui an școlar am participat la toate consfătuirile organizate la 

nivelul municipiului, legate de acest curriculum. 

1, Am realizat oralul catedrei arte plastice 

2, Am fost membru de juriu la concursul de desen Com’On Sepsi ”Hogyankelleneéljenek a 

menhelyeskutyusok?” 

3 Am colaborat cu TAM cu elevii, Kelemen Szilvia, GyorgyHajnalka, Kovács Szende-

Renáta, TokosNanetta. 

 

Concurs international de arte vizuale „Brancusi. Motive si simboluri” 

SANDOR BOGLARKA – Cl a VIII-a – Premiul II. 

„Dansul aripilor” 

Liceul de Arte „Plugor Sandor” Sfântul Gheorghe 
 

prof. Dobolyi-Szekeres Tamás secția grafică 

Anul scolar -     2021/2022 -   pe semestrul   II 

In anul scolar 2021-2022 mi-am desfasurat  activitatea  ca profesor titular la  catedra de arte 

plastice ,sectia grafica la clasele a X-a,a ,a XI-a, aXII-a. 

  In al doilea  semestru,am   realizat ,in mare parte lucrarile  planificate ,am facut pregatiri la 

clasele a XI-a si aXII-a pentru olimpiada nationala in luna aprilie ,2022. 

https://www.facebook.com/Concurs-international-de-arte-vizuale-Brancusi-Motive-si-simboluri-106753535255772/?__cft__%5b0%5d=AZW8O4HjZFLGQobwsETYhLTTfcgUOJ65AUncJwOdw-RiKzfxbhlE2RktbstxCY1kL_I1QlZOnO9dcAzBs2Lu27dOQBbpVrHyEP95-VVZFV8-dEomhgpieCyiNB_XyURIhIuNkKxSMv6ByoBbRcow04cu&__tn__=-UC%2CP-R
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Am participat cu elevii din clasa XI- a si XII-a la concursul online “Primavara artelor” 

Pe 18-22 aprilie am participat la un  proiect orga  

Pe  25 -29 aprilie am fost profesor insotitor la Olimpiada Nationala de Arte plastice si istoria 

artelor din Timisoara. 

Designul sonetului si coordonarea realizarii tabloului promotiei 2018-2022. Am organizat  

impreuna cu ceilalti colegi examenul  de desen la   clasele  a IX-a,a X-a si a XI-a.   

Pe 8 si 15  mai  am organizat o expozitie pentru clasa XI-a si XII-a la biserica cetate Sfantu 

Gheorghe.  

Pe 30 si 31 mai 2022 a avut loc examenul de atestat la clasele a XII-a ,cu aceasta ocazie am 

aranjat o mica  expozitie cu lucrarile de diploma ale elevilor de la sectia pictura. Am facut 

parte din comisia de examinare. In luna mai  am facut pregatire cu clasele aVIII-a ,pentru  

examenul de admitere . 

Am organizat pentru clasele a X-a, probele  pentru fiecare sectie de la artele plastice ,pentru a 

le repartiza elevii  la atelierele de specialitete,grafica,textile,sculptura si pictura.Mi-am 

desfasurat  activitatea  didactica de predare, evaluare, notare sistematica  a lucrarilor elevilor 

punand   ,in primul rand, accentual pe formarea gustului estetic si simtul artistic al elevilor, sa 

aprecieze, sa vada, sa descopere  frumosul. 

Prof. Hosszú Zoltán 
Activități  de pregătire suplimentară și extracuriculară 

Am luat parte atâtîn pregătirea cât și în evaluarea elevilor pentru preselecția în vederea 

participării la Olimpiada Națională de Arte Plastice. Am ținut pregătiri suplimentare la Studiul 

formelor umane în desen 6 ore săptămânal respectiv la Sculptură de asemenea 6 ore pe 

săptămână.(perioada 28 martie – 14 aprilie) 

Am ținut pregătire pentru concursul de admitere în clasa a IX. (9 mai) 

Am fost membru în comisia de evaluare la examenele de specialitate. 

Am făcut parte din juriul concursului de creație plastică județeană organizată în colaborare cu 

Muzeul Cinegetic, Asociația Vadon și IȘJ Covasna. (23mai) 

Am făcut parte din juriul concursului de creație plastică județeană intitulată Trezirea 

animalelor din pădure organizată de Liceul de arte Plugor Sándor. (3 iunie) 

Expoziții vizitate cu clasele a IX-a respectiv a X-a B:  

Somogyi Győző: Portrete istorice, Casa cu arcade (24 respectiv 25 martie) 

Expoziția Clasei a XII secția Grafică – Vártemplom, új gyülekezeti terem (8 mai) 

Expoziția Clasei a XI secțiaGrafică – Vártemplom, új gyülekezeti terem (15mai) 

Am ținut cursuri de pregătire teoretică și practică legate de metodica predării Educației 

Plastice pentru învățătoare (secțiamaghiară), curs intitulat Puterea contrastelor,cu ocazia 

cercurilor metodice organizate la nivel județean (12 mai –Școala Gimnazială„VáradiJózsef”, 

Sf. Gheorghe; 13 mai –Școala Gimnazială Racoșul de Sus; 19 mai - Colegiul Naţional 

„Székely Mikó” din Sf. Gheorghe) 

Curs de pregătire teoretică și practică legată de metodica predării disciplinei Educație 

Plastică pentru învățătoare (secțiamaghiară), cu titlul Puterea expresivă a gestului - Pata de 

culoare(15-17 iunie - AitaMedie)  
 

Prof. TOTH SAROLTA 

 Am aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglememntărilor legale din R.O.I. al 

Liceului de Arte Plugor Sandor. La sfârşitul  semestrului elevii au avut verificare la 
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specialitate – Studiul formelor si al figurii umane pentru desen 

               Dovadă: Fişele de evaluare din Mapa catedrei  

Participări la concursuri şcolare, expoziţii, excursii cu elevii: 

1. Participare la programul ” Meselo Haromszek”- Organizat de Cimbora Babszinhaz – 

24 Septembrie 2021 

2. Concursul de desen international intitulat ” Marea Neagra” – Lucrare câștigătoare la 

faza județeană realizată de Kelemen Szilvia, clasa a XI-a B - 20 octombrie 2021 

3. Vizitarea expozițiilor organizate de către Centru de Artă din Transilvania – EMUK – în 

cadrul orelor de compoziție- ”Instinct” – până când nu s-a cerut certificatul verde 

4. Colaborare cu diriginta clasei a- X-a B – prezentare istorică – 9 noiembrie 2021 

5. Participări la concursuri  naționale de arte plastice 15 – noiembrie 2021: -Alexandru 

Ciucurencu , Tulcea, - Peisajul ”plain air” Brăila 15 noiembrie 2021 – 

Eleva TOROK HANNA –Cl. A XII-a – Mențiune 

6. 17.12.2021 - Expoziție de Crăciun – Biserica ”Szt. Jozsef ”-  

Organizarea expozitiei elevilor clasei a XII-a 

Organizarea șii desfășurarea examenelor la specialitatea principală 

7. Examene de admitere la specialitate. 

8. Concurs național: 

”Omagiu Ștefan Luchian”, Ediția XV, Botoșani, ianuarie 2022 

Organizat de către Liceul de Artă ”Ștefan Luchian”Botoșani - Premiul III, Torok Hanna – cl.a 

XII.a 

9. Concurs internațional de desen : 

,,Nemzetemnek vagyok katonája” Organizatori: 

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, 

 Katonai Emlékpark Pákozd- Nemzeti Emlékhely,  

Asociația Tanoda Oradea – Eleva Gyorgy Hajnalka cl. XI.- Premiata 

 

10. Concurs Național”Primăvara artelor” –Ediția XXIII.,Bacău- 1-10 aprilie.2022 

Elevi premiați clasa a XI a: Csiki Anita Premiul II., Hajas Boglarka Premiul III, 

Szocs Ingrid Mentiune 

 

11. Vizitarea expoziției Universității de Artă din Sfântu Gheorghe  

12. Vizitarea expoziției Somogyi Győző și Éltes Barna 

13. Vizitarea expozițiilor Szilágyi V. Zoltán(Grafică) și Tamás Anna(Arte Textile)  

14. Încondeierea ouălelor de Paști 

15. Vizionarea filmului “Easter In Art” 

16. Pregătirea suplimentară a elevilor pentru admitere în clasa a IX-a 

17. Pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la Olimpiada Națională de Arte 

Plastice/Vizuale – Timișoara 2022 

18. Membru în Comisia Examenelor de admitere la specialitate – Arte Plastice 

19. Membru în Comisia de examen -Competențe Profesionale 
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20. Membru în Consiliul Consultativ al IȘJ Covasna și Comisia Județeană al Examenului 

de Titularizare 

21. Metodist IȘJ Covasna – Arte Plastice 

22. Membru în CA al Liceului și responsabil Comisia Metodică Arte Plastice 

 

Data, 

17.06.2022                         responsabil comisie metodică,    TOTH SAROLTA 

 

 

Raportul comisiei metodice a învăţătorilor secţia maghiară – 

Anul şcolar 2021-2022 

 

În cursul  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”. 

✓ 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.  

Toţi membri comisiei au participatla activităţile metodice organizate la nivel de Microcentru 1, ținute 

online, pe Google Meet și fizic de responsabilul Microcentrului, d-na Imreh Zsuzsanna,  

având ca tematică aspecte organizatorice, aspecte ale îmbunătăţirii procesului insrtuctiv-educativ în 

mediul online. 

Toţi membri comisiei  au luat parte și la activitățile metodice din cadrul școlii, precum și la toate 

ședințele din școală. Am asigurat suplinirea la clasă, ori de câte ori a fost nevoie, când un cadru 

didactic a fost absent, pentru ca elevii să nu rămână nesupravegheați.  

Am luat parte și la activitățile metodice din cadrul școlii, precum și la toate ședințele din 

școală. 

Am respectat normele de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU.  

 Având o bază metodologică clară, acţiuni permanente, care au un caracter deschis, membrii 

comisiei au desfăşurat acţiuni pentru promovarea metodelor noi. Toate cadrele au încercat prin 
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activitatea metodică desfăşurată să pună în circulaţie idei şi experienţe noi pe care apoi să le aplice în 

practică. 

 Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice ne-am propus şi 

respectat, următoarele obiective: 

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

– stimularea activităţii în planul conceperii şi coordonării domeniului didactic 

– intensificare exerciţiului creator şi de relaţionare /comunicare/cooperare/colaborare în 

domeniul pedagogic 

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

– eficientizarea demersului didactic 

– dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de comunicare, scriere, calcul, informatizare, gândire 

critică, lucru in echipă, adaptarea la situaţii noi 

– elaborarea şi popularizarea materialelor didactice 

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

– asigurarea calităţii în educaţie 

– curriculum evidenţiat/diferenţiat 

– valorificarea experienţei positive 

– activităţi cu elevii cu CES 

– parteneriatul şcoală-familie 

– afirmarea „dimensiunii europene” în formarea continua 

– facilitatea schimbului de eficienţă didactică, prezentarea informaîiei prelucrate, oferirea 

metodelor didactice eficiente. 

Formarea continuă a personalului didactic constituie un segment important al activităţii 

metodice la nivelul unității de învăţământ. Formele de organizare sunt diverse: perfectionarea 

curentă prin activităţi metodice, ştiinţifice şi psiho-pedagogice, concretizate prin: 

– sesiuni de comunicări 

– simpozioane 

– stagii periodice din informare ştiinţifică 

Activitățile extracurriculare: 

Cadrele didactice, împreună cu elevii claselor 0–IV. au organizat și desfășurat numeroase activități 

extracurriculare. Unele dintre acestea au antrenat toți elevii de la ciclul primar.  

Ne-am achitat cu conștiiniozitate de sarcinile de profesor de serviciu pe coridor.  

Privind calitatea activităţii instructiv-educative am coordonat proiectele şi programele 

educative monitorizate de conducerea unităţii, care erau adresate ciclului primar. 

Am organizat și coordonat diferite activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Aceste activităţi 

exracurriculare realizate de membrii comisiei au fost incluse şi prezentate în rapoartele personale ale 

cadrelor didactice. 

Cadrele didactice au luat parte la performări profesionale,detalierea acestora au fost incluse şi 
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prezentate tot în rapoartele personale ale cadrelor didactice. 

Cadrele comisiei s-au achitat exemplar şi de efectuarea serviciului pe şcoală, de orele de consiliere 

cu părinţii elevilor.  

Catalogăm ca fiind rodnică activitatea din anul școlar 2021/2022 şi ne propunem aceeaşi 

seriozitate în muncă şi în anul școlar următor. 

 

  Sf. Gheorghe      Prof.înv. primar Babos Erika 

23.06.2022. 

                                                                                                                                                                                         

 

 

          Procesul educaţional este un act de socializare, de culturalizare, de formare şi 

dezvoltare a personalităţii care poate fi dus la îndeplinire doar de întreaga echipă didactică. 

Aceste finalităţi se realizează începând cu echipa managerială, continuând cu comisiile 

metodice pe discipline şi încheindu-se la nivelul clasei de elevi sub îndrumarea învăţătorului 

ca mentor şi ca organizator al acesteia.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune o colaborare strânsă atât între cadru 

didactic – elev - părinte pe de o parte, dar şi în cadrul echipei de cadre didactice ale şcolii, pe 

de altă parte. În acest sens, comisia de învăţători din cadrul şcolii noastre, având  în 

componenţă un număr de 5 cadre didactice, şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program, 

la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective generale: 

  - Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a 

şcolii  

  - Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele din programele de învăţământ; 

  - Educarea spiritului de disciplină şi colaborare; 

  - Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă; 

  - Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; 

  - Monitorizarea elaborării proiectării didactice ;  

  - Accentuarea laturii educative; 

  - Asigurarea unui conţinut practic-aplicativ ;  

- Creşterea ponderii activităţilor independente, diferenţiate, de grup; 

  - Utilizarea de strategii activ-participative; 

  - Monitorizarea progresului şcolar individual; 

  - Aplicarea testelor predictive şi interpretarea lor; 

  - Practicarea constantă a evaluării formative; 

  - Diversificarea modalităţilor de evaluare (proiecte, portofolii); 

 

I. Organizare 

Obiective specifice: 

1. Proiectarea activităţii responsabilului comisiei metodice şi a activităţilor acesteia la 

nivelul şcolii; 

2. Informarea tuturor învăţătorilor privind modul de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor comisiei metodice 

În acest an şcolar s-a urmărit în mod deosebit creşterea calităţii pregătirii elevilor şi 

creşterea motivaţiei pentru perfecţionare a cadrelor didactice. În acest sens, s-au întreprins:  
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● Participarea la consfătuiri şi la cercurile pedagogice desfăşurate conform graficului I.S.J. şi 

C.C.D. Consfătuirile şi cercurile pedagogice s-au desfăşurat sub coordonarea directă a 

inspectorilor de specialitate; 

● Organizarea  lunară sau de câte ori a fost necesar, a şedinţelor comisiei metodice a 

învăţătorilor; 

● Întocmirea graficului activităţilor comisiei metodice;   

 

II. Coordonare 

Obiective specifice: 

1. Îmbunătăţirea anuală a rezultatelor şcolare; 

2. Crearea unui mediu educaţional prietenos; 

3. Asigurarea proiectării curriculei în concordanţă cu nevoile elevilor şi specificul şcolii; 

4. Îmbunătăţirea competenţelor învăţătorilor de utilizare a strategiilor didactice centrate 

pe elevi; 

5. Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de implicare a comisiei metodice în creşterea 

calităţii educaţionale furnizate de şcoală. 

6. Dezvoltarea colaborării şcoală – familie prin implicarea părinţilor în activităţile 

şcolare şi extraşcolare organizate la nivelul şcolii; 

7. Creşterea interesului elevilor pentru activităţi extraşcolare. 

1. În vederea îmbunătăţirii rezultatelor şcolare, s-au avut în vedere următoarele acţiuni: 

- aplicarea testelor de evaluare iniţială în scopul identificării elevilor cu probleme de 

învăţare şi consilierea şi pregătirea diferenţiată a acestora; 

- evaluarea ritmică a elevilor pe parcursul anului şcolar, prin diverse modalităţi (probe 

scrise, probe orale, probe practice şi metode alternative de evaluare); 

- elaborarea şi evaluarea testelor în conformitate cu modelul elaborat de MEN; 

- aplicarea testelor de evaluare finală, în vederea constatării progresului/ regresului 

şcolar; 

2. Pentru crearea unui mediu educaţional prietenos, s-au realizat: 

- pavoazarea sălilor de clasă cu materiale realizate de către elevi; 

- acţiunea  „Concurs de talente” , realizată în colaborare cu preşcolarii de la 

grădiniţele din Sf. Gheorghe;   

3. În privinţa proiectării curriculei în concordanţă cu nevoile elevilor şi specificul 

şcolii, precizez următoarele acţiuni: 

- realizarea programelor pentru disciplinele opţionale, în concordanţă cu nevoile 

elevilor, cu specificul şcolii şi cu gradul de calificare al cadrelor didactice; 

- prezentarea ofertei de discipline opţionale în cadrul şedinţelor cu părinţii; 

- realizarea schemelor orare ale claselor în conformitate cu planurile cadru în vigoare 

şi cu nivelul fiecărei clase; 

- realizarea planificărilor anuale şi a proiectelor unităţilor de învăţare, în concordanţă 

cu nivelul fiecărei clase şi cu baza materială avută la dispoziţie; 

4. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de utilizare a strategiilor 

didactice centrate pe elevi s-a realizat prin: 

participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare : cursuri pentru clasa pregătitoare, 

cursuri pentru managementul activităților extracurriculare, etc. 

         5. În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor activităţile s-au organizat lunar, conform 

graficului stabilit până la întreruperea cursurilor din școală, din luna martie: 

SEMESTRUL I 

SEPTEMBRIE  

1) - analiza programelor şcolare   

2) –realizarea planificărilor respectând planul cadru şi programele şcolare  

3) - Consfătuiri  

4) -  elaborarea unui plan de recapitulare pentru testele de evaluare iniţială  
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5) - elaborarea testelor de evaluare iniţială  

6) – analiza rapoartelor individuale de activitate  şi discutarea punctajelor 

acordate în vederea obţinerii calificativelor pentru anul şcolar 2019-2020 

OCTOMBRIE  

1) - analiza rezultatelor testelor iniţiale 

2) – organizarea şedinţelor cu părinţii pe clasă  

3) - proiectarea activităţilor din Săptămâna Educaţiei Globale 

NOIEMBRIE  

1) - interasistenţe  

2) – organizarea si desfăţurarea activităţilor din Săptămâna Educaţiei Globale 

3) –raportarea activităţilo 

DECEMBRIE  

1) – 1 Decembrie - Ziua Unirii”-activităţi cultural- artistice, dezbatere 

2) –serbare de Crăciun -online 

3) - organizarea activităţilor de promovare a şcoii în vederea înscrierii 

preşcolarilor în clasa pregătitoare 

4) –împodobirea bradului 

5) – participarea la diverse ateliere de creaţie cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

  

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

IANUARIE  

1) - „Eminesciana”  

2) – organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase  

3) – sărbătorirea zilelor onomastice  

4) – lectorate cu părinţii 

5) - consultări cu privire la CDŞ pentru anul şcolar următor 

FEBRUARIE 

1)- şedinţe cu părinţii pentru prezentarea rezultatelor pe sem. I şi stabilirea CDŞ  

2)- analiza rezultatelor şcolare de pe primul semestru, măsuri de stimulare a 

elevilor cu rezultate slabe 

3) organizarea pregătirilor cu elevii claselor a II-a  pentru Evaluarea Naţională 

MARTIE 

1) – 1- 8 Martie –sărbătorile mărţişorului 

  

 

APRILIE-IUNIE 

1) Ședințe online cu părinții pentru prezentarea actelor normative apărute în ceea 

ce privește desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în mediul 

online 

2) Serbare online ; 

             - prezentarea rapoartelor individuale de activitate pentru anul şcolar în curs şi 

completarea fişelor de autoevaluare. 

  De remarcat: 

- abordarea unor teme de actualitate: interdisciplinaritate, caracter 

aplicativ al cunoştinţelor, proiecte educaţionale 

- lecţiile demonstrative au evidenţiat pregătirea pedagogică temeinică a 

susţinătorilor, caracterul aplicativ al cunoştinţelor, apelarea la elemente 

ludice şi la interdisciplinaritate; de asemenea, s-a urmărit permanent 

antrenarea întregului colectiv de elevi şi individualizarea sarcinilor de 

lucru, iar evaluarea s-a făcut în raport cu fiecare obiectiv operaţional 

anunţat la începutul lecţiei. 
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6. Un obiectiv extrem de importat a fost acela al realizării unei colaborări strânse 

între şcoală şi familie. În scopul realizării acestui obiectiv, s-au desfăşurat săptămânal, 

conform graficului, ore de consiliere a părinţilor, individual sau în colectiv online.  

    În cazul activităţilor desfăşurate în colectiv, au fost abordate teme privind educaţia 

sanitară, programul zilnic al copilului, îndrumarea temelor zilnice ale elevilor, efectele nocive 

ale excesului folosirii tehnologiei , rețelelor sociale asupra minţii copiilor etc.  

    Părinţii au mai fost implicaţi şi într-o serie de activităţi extracurriculare, precum 

excursiile şi serbările şcolare. 

   7. Formarea elevilor noştri ca persoane autonome, care îşi asumă un sistem de valori ce 

sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului 

antreprenorial şi  pentru participarea cetăţenească activă în societate, nu se realizează numai 

prin curriculum formal, ci şi prin cel informal. Acesta a fost realizat prin intermediul unor 

activităţi extracurriculare diverse: concursuri şcolare, proiecte educative şi activităţi cu 

tematică diversă. 

       Concursurile şcolare au urmărit stimularea elevilor capabili de performanţă. 

       Elevii din şcoala noastră  au participat la concursurile organizate de către noi sau de alte 

instituţii: 

       În şcoala noastră s-au derulat mai multe proiecte educative şi parteneriate cât şi activităţi 

comune şi în colaborare cu parteneri, ce au vizat educaţia ecologică, cultivarea gustului pentru 

lectură, de promovare a specificului şcolii noastre şi a activităţii claselor primare. 

Activităţile educative au fost diverse şi au vizat marcarea unor evenimente importante şi 

efectuarea unor drumeţii. Dintre acestea menţionăm: 

Clasa Pregătitoare A-prof.înv.primar Salamon Marta 

Activități extrașcolare: 

➢ Vizită la biblioteca şcolii, observarea cărţilor aflate în dotarea unităţii şcolare 

➢ Participare la prezentarea “Poveştii dragonului” de către doamna Rotundu-

Cojocaru Mirela, în sala festivă a şcolii 

➢ Participare la o prezentare având ca temă “Educaţia rutieră”, în sala festivă a 

şcolii 

➢ Plimbare în parcul central, observarea fenomenelor naturii, ale schimbărilor în 

viaţa plantelor şi ale animalelor în anotimpul toamna 

➢ Participare la activitate despre veveriţă, organizată de către Muzeul Cinegetic 

Sfântu Gheorghe 

➢ Plimbare în oraş, alături de clasele primare din şcoală, cu trenuleţul, plimbare 

însoţită de colinde cântate de elevi 

➢ Vizionarea unui film animat la Cinematograful Arta 

➢ Acivităţi organizate în sala de clasă, sub prezentarea unor materiale 

informative, jocuri, activităţi practice cu ocazia Zilei Naţionale a României, 

Sfântu Nicolae, Ziua Culturii Române, etc. 

➢ Participarea la târgul de Crăciun organizat de şcoală 

➢ Participare la prezentare de carte organizată de către doamna Victoria Furcoiu, 

în sala festivă din unitatea școlară 
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➢ Participare la activitatea ”Lecția de muzică”, prelucrarea concertului 

Anotimpurile de Vivaldi 

➢ Activitate de realizare a mărțișorului, organizată de către Muzeul Carpaților 

Răsăriteni 

➢ Organizarea ”Carnavalului Primăverii” împreună cu clasele primare de la 

secția română 

➢ Prelucrarea basmului popular ”Cele trei dorințe” cu ocazia Zilei Cititului 

Împreună 

➢ Activitate organizată cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, comemorarea zilei 

marelui povestitor Ion Creangă și a poetului Mihai Eminescu; 

➢ Organizarea unor activități specifice Sărbătorii Paștelui 

➢ Participarea la o activitate de olărit organizată de către Muzeul Carpaților 

Răsăriteni 

➢ Organizarea unei excursii tematice la sfârșitul anului școlar, având ca atracții 

turistice: Muzeul Cinegetic din Posada, Grădina Zoologică și Prima Școală 

Româneacă din Brașov 

➢ Prezentarea unui montaj artistic organizat de Ziua Școlii 

➢ Participarea la o piesă de teatru în cadrul festivalului SepsiBook 

Clasa I A- prof.înv.primar Neagu Nicoleta 

Activități exrașcolare: 

Sem I: 

• Săptămânii Educației Globale-Influența oamenilor asupra vieții animalelor; 

•  Cufărul cu povești-storyteller Rotundu -Cojocaru Mirela ; 

• 1 Decembrie Cea mai frumoasă poveste- cu ocazia zilei naționale a României; 

• Iată , vine Moș Crăciun; 

• Eminescu și scrierile lui închinate copiilor; 

• Mica Unire pe înțelesul copiilor; 

• Concurs de desene Muzeul Cinegetic Vadon- Unde s-a dus omul de zăpadă; 

• Dragobete- sărbătoare dacică a iubirii ; 

• Ziua Mărțișorului- confecționarea de mărțișoare; 

• 8 Martie Ziua Femeii-confecționarea de felicitări și înregistrarea unui scurt colaj 

muzical; 

• Tradiții de Paști din zona Transilvaniei; 

• Vizită la Muzeul CInegetic Vadon - Tema Veverița ; 

• Vizionare film Encanto la Cinematograful Arta; 

Sem. al II-lea: 

• Participare la prezentare de carte organizată de către doamna Victoria Furcoiu, în sala 

festivă din unitatea școlară; 
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• Participare la activitatea ”Lecția de muzică”, prelucrarea concertului Anotimpurile de 

Vivaldi; 

• Activitate de realizare a mărțișorului, organizată de către Muzeul Carpaților 

Răsăriteni; 

• Organizarea ”Carnavalului Primăverii” împreună cu clasele primare de la secția 

română; 

• Activitate de lectură creativă a basmului Crăiasa Zăpezii, de H. Ch. Andersen cu 

ocazia Zilei Cititului Împreună; 

• Ziua porților deschise la IPJ Covasna; 

• Proiect educațional de parteneriat ,, Devoratorii de cărți” , Școala Gimnazială 

“Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu” – Buzău; 

• Participare la concurs județean, de desene ,,Minunile Carnavalului” Premiul al II-lea- 

Nițu Naomi și premiul al III-lea-Silea Dalia ; 

• CGE – Salvați copiii – proiect educațional ,,Salvează Educația”                                                                      

„Spune NU bullyng-ului”; 

•  Activitate plastică cu ocazia sărbătorilor de Paști(pictură modele gipsate) și vizitarea 

bibliotecii liceului; 

• Organizarea unor activități specifice Sărbătorii Paștelui dedicate familiei; 

• Participarea la o activitate de olărit organizată de către Muzeul Carpaților Răsăriteni; 

• Comper Internațional Comunicare – etapa I- 8 premii 1, 3 premii II, 1 premiu III, 2 

mențiuni  , etapa a II-a- 5 premii I,5 premii II, 4 premii III, 1 mențiune; etapa națională-  4 

premii I ; 

 

• Comper Internațional Matematică – etapa I- 12 premii I, 2 premii II, 1 premiu III, 1 

mențiune   , etapa a II-a - 9 premii I, 4 premii 2, 1 premiu III  ; etapa națională -4 premii I, 2 

premii 2, 1 premiu III.  

• Organizare excursie tematică , având ca atracții turistice: Muzeul Cinegetic din 

Posada, Grădina Zoologică și Prima Școală Româneacă din Brașov; 

• Prezentarea unui dans de Ziua Școlii; 

• Participarea la o piesă de teatru în cadrul festivalului SepsiBook; 

• Serbarea Abecedarului. 

Clasa a II-a  A- prof.înv.primar Florescu Maria 

• Activitațile extracurriculare s-au desfășurat conform graficului de activități întocmit; 

• Concursuri plastice, literare, de cunoștințe generale și muzicale – Concurs județean 

“Tradiții și Obiceiuri de Crăciun”- Școala Gimnazială „Nicolae Colan” Sf. Gheorghe, 

Simpozion Concurs Național online „Importanța instrumentelor digitale în educație și 

formare”- Școala Gimnazială “Acad. Marin Voiculescu” Giurgiu , Concurs regional 

“Obiceiuri și tradiții de iarnă”- GPP nr.6 Botoșani, secțiunea Creație – Artă plastică și 

secțiunea Colinde de Crăciun, Simpozion județean “Diversitate și egalitate - Strategii de 



 

103 | P a g e  

 

lucru eficiente în integrarea școlară a copiilor cu CES” – Școala Gimnazială „Nicolae 

Colan” Sf. Gheorghe, Concurs județean “Poveste de Crăciun” – Școala Gimnazială 

Răzvad, Dâmbovița, Concurs Național “E vremea colindelor” – G.P.P. nr. 18 Buzău,  

Concurs județean de creație artistico-plastică și literară – “Iubește-ți patria, copile!” – 

Asociația Pedagogilor români din Covasna, Concurs Național de literatură și jurnalism 

sportiv – “Un condei numit fair-play” – Comitetul Olimpic Român, Concurs Național 

de Arte plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor” - Comitetul Olimpic Român, 

Concurs interdiciplinar “Academia Junior”, Programul Național ”Cea mai mare lecție 

de vaccinare”, Concurs județean cu participare națională “Fulg de nea” - Centrul 

Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” Ștefănești, jud. Argeș, Concurs județean 

transdisciplinar “Mozaicul cunoștințelor”, Concurs național interdisciplinar 

„VoloEdu”, Concurs național „Nomina”, Concurs Național „Comper”, Concurs 

regional „Raze de soare pline de culoare” - Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Alba 

Iulia și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia,Concurs județean „Bine ai venit 

primăvară” – Centrul școlar de educație incluzivă Buzău, Concurs interjudețean 

“Jocurile copilăriei”- Școala Gimnazială “Ion Creangă” Brăila, Concurs județean 

”Mărțișor pentru mama” – Liceul Tehnologic Galați, Proiect județean „Medieval Kids 

Festival” - Grădinița cu Program Prelungit nr. 26 din Iași, Concurs literar-artistic 

național “Grigore Vieru, poet al sufletului românesc – Liceul cu program sportiv 

Botoșani, Proiect educațional „CRED în educație” – GPP “Dumbrava minunată” 

Hunedoara, Concurs județean de creație literară și artistică  „Pe tărâmul basmelor” – 

Școala Gimnazială “Vlad Țepeș” Vulcana, jud. Dâmbovița, Proiect educațional 

„Bucurii de primăvară” – GPP nr. 7 Deva, Concurs interjudețean “Otilia Cazimir – 

poeta sufletelor simple” - Școala gimnazială Horia, jud. Neamț, Concurs internațional 

“Învingător prin artă” – Asociația cultural – științifică ”Vasile Pogor”, Concursul 

regional “Mândru sunt, că sunt român!”, Concurs “Cărțile te inspiră” – Editura Litera 

– am primit 5 cărți din literatura universală și abonamente gratuite pentru cărți online de 

la Editura Litera pentru toți elevii. În cadrul tuturor concursurilor și proiectelor am 

obținut premii I, II, III și mențiuni. 

• Plimbare cu trenulețul orașului 

• Plimbare Șugaș Băi – La săniuș 

• Vizită la Muzeul Cinegetic din Sf. Gheorghe – tema Veverița 

• Vizită la Cinema Arta 

• Proiect Educațional “Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor  și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor” – FICE România 
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• activități susținute în cadrul Săptămânii Educației Globale –“Reciclarea este noul pas 

în evoluţia umană“ – creații din materiale reciclabile, „Suntem sănătoși dacă avem grijă 

de mediul nostru” - protejarea surselor de apă, a organismelor vii, protejarea 

sistemelor de alimentare cu apă – PPT, “Nouă ne pasă!” – poezii creații proprii, “Mai 

buni, mai puternici împreună!”- desene. 

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

• Activitate – „Magia Crăciunului” – colinde și urături; 

• Activitate Viața și operele lui Mihai Eminescu în viziunea micului școlar – Power point, 

audiții, interpretare poezii specifice vârstei.  

• Târgul de Crăciun – podoabe originale.  

• Carnavalul primăverii 

• Programe artistice cu ocazia Zilelor Orașului și a Zilelor Școlii. 

• Parteneriatul cu familia - activitățile de consiliere au ținut cont de problemele 

educaționale  ale colectivului de elevi și s-au desfășurat online: deprinderi de autonomie 

personală, sănătatea  fizică şi psihică . 

 

Clasa a III-a A- prof.înv.primar  Dumbravă Manuela 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE sem I 

- octombrie – Parteneriat cu Junior Achievement Romania pe programul ,, Comunitatea 

noastră”; 

- Parteneriat cu biblioteca școlii ,,Clubul de lectură” 

- Activitate ,,Educație rutieră” în colaborare cu IPJ Covasna 

- SEG 2021 - ,,Lumea noastră se schimbă. Noi?” – Orașul viitorului – din piese LEGO 

- Marea Lecție de Vaccinare – proiect organizat de UNICEF 

- Proiect național SOR, primele activități 

- Concurs de desene ,,Armata prin ochi de copil” 

- Vizită la Muzeul Cinegetic – Tema Veverița 

- Programul Colgate 

- ,, Sunt român, ce mândru nume” – dezbatere pe tema iubirii de neam și țară(1 

Decembrie) 

                                         Confecționare de cocarde tricolore dăruite colegilor din 

clasa I 

- Trenulețul  de Crăciun – Orașul în sărbătoare 

- Vizionare film ,, Encanto” 

- ,,Eminescu- poet nepereche” – proiect educațional 

 

Sem II 

15 feb. – Ziua Națională a Lecturii 

5 martie – Carnavalul Primăverii 

Ziua porților deschise la IPJ Covasna 

Premiul II concurs județean, de desene ,,Minunile Carnavalului” – Murea Adrian 

Proiect educațional de parteneriat ,, Devoratorii de cărți” , Școala Gimnazială 

“Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu” - Buzău 

Vizită la Biblioteca Județeană 
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Olimpiada Speciilor faza națională – Vasilache Patrick și Vișniuc Lăcătușu Cezar 

CGE – Salvați copiii – proiect educațional ,,Salvează Educația”  

                                                                     „Spune NU bullyng-ului” 

Excursie la Fabrica de bere-chips Miercurea Ciuc, Fabrica de ciocolată Odorhei și 

Mini parc Transilvania – mai 2022 

De asemenea în acest an școlar am urmat cursurile de perfecționare 

- Mentorat 

- Prevenirea bullyng-ului școlar 

 

Clasa a IV-a A- prof. înv.primar Okos Claudia Anca  

 În luna septembrie : 

▪ Amenajarea sălii de clasă  

▪ Excursie cu părinții și elevii. 

▪ În lunile octombrie,noiembrie,decembrie: 

▪ Am organizat şi participat la activităţi de protejare a mediului prin colectarea selectivă de 

deşeuri. 

▪ Am participat la ,,CONCURSUL JUDEȚEAN DE ARTE VIZUALE,”organizat de Palatul 

Copiilor,cu tematica ,,Sărbători de iarnă” 

▪ Am încheiat un parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Acad.Marin Voiculescu” Giurgiu,în 

vederea organizării și desfășurării :SIMPOZION-CONCURS NAȚIONAL on-line 

IMPORTANȚA INSTRUMENTELOR DIGITALE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

▪ Am incheiat un parteneriat cu :Centrul pentru Educație Incluzivă”,Brașov unde am înscris 

eleva cu CES la concursul ,,Și eu știu și eu pot” 

▪ Copiii au participat la Concursul  Național de Literatură și Jurnalism Sportiv,,Un codei 

numit fair-play” 

▪ Concurs se desen ,,Jocurile olimpice în imaginația copiilor” 

▪ Am încheiat un Acord de parteneriat cu G.P.P nr 1 Slatina în vederea derulării proiectului 

interjudețean,,Pasi mici pentru o planetă mare și curată” 

▪ Am susținut activități in cadrul,, Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor 

asupra copiilor și tinerilor” 

▪ Am încheiat un parteneriat cu Scoala Gimnazială,,Nicolae Russu” Loc,Sita Buzăului si am 

înscris copii la concursul organizat de acesta:..Concurs județean de recitare,creație literară 

și plastică-Eminescu pentru eternitate”. 

▪ Am avut o activitate ,,Cutreierând pe tărâm magic”în colaborare  cu Rotundu Cojocaru 

Mirela storyteller     

▪ Activitate cu poliția comunitară,, Prevenirea delicvenței juvenile și victimizării minorilor” 

▪ Am organizat o activitate în cadrul proiectului,, Eroii Internetului” Adfaber 

▪ Organizare eveniment Hour of Code 

▪ Participarea la „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, activitate organizată de Ministerul 

Educației și UNICEF 
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▪ Copiii au participat la Concursul județean de creație literară si plastică ediția a II-

a ,,Diversitate și egalitate”-,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun” 

▪ Am organizat diferite activități  în cadrul -Săptămâna Educaţiei Globale ,ce a avut tema 

“Este lumea noastră!Să acționăm împreună! ”  

▪ Am participat la proiectul ,,Albinele Sunt Prietenii Noștri”(Ambasada Sloveniei la 

București și  parteneri Ministerul Educației, Asociația Crescătorilor de Albine din 

România, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Asociația Pentru 

Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici) 

▪ Participare la ,,Workshop de improvizație bilingv ” organizat de Teatrul Andrei Mureșanu 

-din Sf. Gheorghe 

▪ Am înscris copiii la concursurile COMPER etapa I 

▪ Activitate la ,,Vadon” muzeu-,,Veverița” 

▪ Plimbare cu ,,Trenulețul orașului”  

▪ Excursie la ,,ȘUGAS BĂI”-la săniuș 

▪ Vizionare film 3D Cinema Arta 

▪ Participare la ,,Târgul de Crăciun ” organizat în școală. 

▪ Am înscris copiii la concursurile COMPER etapa II,Națională 

▪ Am participat la concursul organizat de Sepsibook 

▪ Am încheiat un acord de parteneriat cu Scoala Specială din Sf.Gheorghe unde eleva unde 

eleva cu CES a participat la concursul inițiat de aceștia. 

▪ Am participat la Concursurile:  

- Concursul Naţional Comunicare.ortografie.ro  

- Concursul Naţional Fii InteligenT… la matematică 

- Concursul Naţional Micii exploratori, organizate de NOMINA 

▪ Concursului Gazeta Matematică Junior, ETAPA I și II si etapa finală 

▪ Am participat cu elevii la concursul „Cărțile te inspiră”,org. de editura LITERA 

▪ Am participat la Concursului VOLOEDU-VREAU SĂ CĂLĂTORESC! 

▪ Am  participat la programului ,,Școala de bani pe roți”.  

▪ Am implementat programul   sustinut de Ministerului Educației și cel al Sănătății, si cu 

ajutorul celor de la asociatia A.L.I.A (Asociatia pentru lupta impotriva atacului vascular 

cerebral).Proiectul Eroii Fast  

▪ Am participat la cursul online Ora de Net - Profesor Real într-o Școală Virtuală 

▪ Am incheiat un ,,Acord de parteneriat” cu Grădinița cu PP Piticot Jud.Alba împreună cu 

care am realizat act.extrașcolară ,Concursul,,Mărțișorul norocos” ediția aVIII-a 

▪ Participarea elevilor cu eseu la Shakespeare School Essay Competition 

▪ Organizare /Participare ,,Carnavalul primăverii” 

▪ Am încheiat un acord de parteneriat cu GPP Nr 7, DEVA, jud Hunedoara, unde am 

participat cu lucrările copiilor la concursul ,,Bucurii de primăvară” 

▪ Am încheiat un acord de parteneriat cu Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Păulești- 

CONCURS JUDEȚEAN – „Lumea Dansului” 

▪ Participare ,încheiere  acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială Antos János, Reci, jud. 

Covasna, pentru Concursul de Artă Plastică ,,Minunile Carnavalului”  
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▪ Participare la -Concursul de desene organizat de Asociația ,,VADON” 

▪ Activități în parteneriate-,,112”  

                                         -,,Colgate” 

                                         -,,Inot”-Program primărie 

                                        -  Victoria Furcoiu-scriitoare 

▪ Participare cu copiii  -program artistic la ,,Zilele orașului -Sfântu Gheorghe” 

▪ Participare cu copiii -program artistic la ,,Palatul Copiilor”-,,Tinere talente” 

▪ Participare cu copiii -program artistic la ,,Zilele Școlii” 

▪ Organizare ,,Zilele porților deschise” 

▪ Serbare de sfârșit de an-ciclu școlar 

▪ Excursie- Miercurea Ciuc/Odorheiu Secuiesc(vizite fabrici,parcuri) 

▪ Tabără-,,Apuseni-Adeona” 

III. Evaluare 

Obiective specifice: 

Stabilirea nivelului de atingere a standardelor  educaţionale de către elevi 

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost elaborate teste de evaluare iniţială,curentă şi 

sumativă, la nivelul comisiei metodice, ce au fost aplicate la nivelul fiecărei clase. Ne 

propunem însă, ca pe viitor să urmărim centralizarea rezultatelor obţinute la evaluări şi 

interpretarea acestora, în vederea alcătuirii de planuri individuale de intervenţie.  

IV. Comunicare 

Obiective specifice: 

Asigurarea unor legături eficiente cu I. S.J. şi M. E. C. 

Apreciem realizarea site-ului I.S.J. Covasna, care asigură o cale eficientă de 

comunicare, alături de adresele scrise şi de notele telefonice, sosite la adresa  şcolii. 

V. Dezvoltare profesională  

Obiective specifice: 

Formarea competenţilor profesionale solicitate de nevoia schimbării calitative a 

procesului de învăţământ. 

Comisia învăţătorilor s-a întrunit în fiecare lună şi a analizat activităţile metodice 

prezentate. 

S-a făcut, de asemenea,  analiza nevoilor de perfecţionare, în vederea includerii în 

graficul activităţilor şi cursurilor de perfecţionare din anul şcolar viitor.  

 

 

ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

- cadre didactice calificate, foarte bine pregătite 

profesional; 

- stabilitatea pe post a cadrelor didactice 

- baza materială foarte bună; 

-  planificări, proiecte ale unităţilor de învăţare 

şi programe pentru opţional foarte bine 

întocmite; 

- valorizarea cabinetului de informatică; 

- participări la proiecte, parteneriate, cursuri de 

formare, simpozioane, activităţi la comisia 

metodică şi la cercul metodic; 

- participări şi premii la concursuri judeţene, 

naţionale şi internaţionale; 

- activităţi educative diverse şi bine organizate; 

- rata absenteismului, în unele cazuri; 

- lipsa centralizării programului de 

pregătire suplimentară (unde a fost 

cazul); 

- supraîncărcarea programului psihologului 

şcolar şi  trierere cazurilor după gravitate;  
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- colaborarea strânsă şcoală-familie; 

Oportunităţi Ameninţări 

- extinderea capacităţii de adaptare la dinamica 

schimbărilor ce se produc în domeniul educaţiei;  

- stimularea activităţii în planul conceperii şi 

coordonării demersului didactic; 

- intensificarea exerciţiului creator şi de 

relaţionare/comunicare/cooperare /colaborare în 

domeniul pedagogic; 

- utilizarea adecvată a unor tipuri variate de 

itemi şi descriptori de performanţă; 

- eficientizarea demersului didactic; 

- dezvoltarea competenţelor prin: abilităţi de 

comunicare, scriere, calcul, informatizare, 

gândire critică, lucru în echipă, adaptarea la 

situaţii noi; 

- elaborarea şi popularizarea materialelor 

metodice; 

- utilizarea metodelor şi strategiilor moderne în 

procesul de învăţare/evaluare; 

- curriculum evidenţiat/diferenţiat; 

- valorificarea experienţei pozitive; 

- activităţi cu elevii cu CES ; 

- parteneriatul şcoală-familie; 

- facilitatea schimbului de eficienţă didactică, 

prezentarea informaţiei prelucrate, oferirea 

metodelor didactice eficiente. 

 lipsa  unui psiholog şcolar-logoped; 

- rata ridicată a absenteismului, în unele 

cazuri; 

-  intereul scăzut prezentat de cursurile de 

formare din cadrul C.C.D. Covasna; 

 

PROPUNERI PENTRU ANUL ŞCOLAR VIITOR: 

-  participare la cursuri de perfecţionare; 

- mai marea utilizare la clasă a activităţilor practice în predarea anumitor discipline 

(ştiinţe ale naturii, matematică, geografie, istorie) 

-  dezvoltarea competenţelor de lectură, analiză, sinteză, prin intermediul metodelor 

specifice gândirii critice; 

- o mai mare diversificare a formelor de organizare ale activităţilor didactice de 

predare –învăţare, cu accent pe lucru în echipă; 

- o mai mare transparenţă a criteriilor de evaluare şi a măsurilor necesar a fi luate 

pentru corectarea lacunelor; 

   - extinderea metodelor alternative de evaluare a cunoştinţelor acumulate de către elevi 

şi a competenţelor dobândite; 

   - evaluare predictivă (la toate clasele), întocmirea dosarelor de evaluare predictivă, 

dezbateri pe marginea rezultatelor obţinute, stabilirea măsurilor de ameliorare (de către 

fiecare cadru didactic). 

-  centralizarea la dosarul comisiei metodice a rezultatelor evaluărilor şi a planurilor 

de măsuri; 

- organizarea de cursuri de pregătire pentru predarea online și subvenționarea costului 

pentru folosirea diferitelor platforme de creare a jocurilor educative; 

- subvenționarea achiziționării de mijloace tehnice pentru lucrul online pentru 

profesori și elevi. 

 

DATA:  29.06.2022                                                                           Încheiat de :  

                                                                                         responsabil comisie met. Neagu 

Nicoleta 
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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 27 ani 

2. Șuiu Éva 

  

matematică Titular 

 

18 ani 

3. Márton Balázs 

  

Informatică, 

Educație tehnologică 
Suplinitor  31 ani 

4. 
Balázs Gabriella 

fizică 

  
Detașat 23 ani 

5. Gál Katalin 

  

fizică, chimie 

 

Titular 22 ani 

6. Botos Gyöngyvér 

  

Biologie, chimie 

 
Titular  21 ani 

7. Kisgyörgy Blanka 

  

biologie 

 
Titular – 4 ore/săpt. 32 ani 

 
XI. ANALIZA SWOT PRIVIND 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

Disciplina: Matematică și Științe 

1.Proiectare 

Puncte tari Puncte slabe 

•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, regândite pe 

baza rezultatelor obținute în sem.I, 

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 
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 

•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 octombrie 2020.-mai 
2021. 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 II. 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 anului școlar următor. 
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resurselor didactice de care dispune unitatea de 

învăţământ. 

În planificarea activităţilor extraşcolare Botos 

Gyöngyvér a ţinut cont de nevoile copiilor, de 

activităţile realizate la nivel naţional (S.E.G., Ziua 

Mondială a Solului) și local, prin inițierea proiectului 

„ Ébredő világ-Beporzók napja”, în luna martie și 

cordonarea activității- 

 ” Educație pentru sănătate pentru fetele din clasa 

a V-a ”, în luna mai. 

 

1) Predare,învățare 
Puncte tari Puncte slabe 

• Cadrele didactice din cadrul ariei curriculare 

Matematică şi Ştiinţe stăpânesc bine disciplina predată 

şi au cunoştinţe actualizate. 

• Predarea noţiunilor se realizează cu rigurozitate 

ştiinţifică. 

• Respectăm momentele lecţiei şi gestionăm relativ 

bine bugetul de timp. 

• Încurajăm elevii să participe activ pe tot parcursul 

orei. 

• Îmbinăm activităţile bazate pe efort individual, cu 

activităţi ce solicită efort colectiv de echipă 

• Rezolvăm exerciţii şi probleme cu accent pe 

dezvoltarea deprinderilor de bază. 

• Cadrele didactice utilizează metode moderne în 

procesul de predare – învăţare în vederea sporirii 

randamentului învăţării. 

•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) 

Biologie – Kisgyörgy Blanka: 
1.Proiectarea și realizarea unor materiale specifice 

temei  zilnice   sarcini de lucru diferențiate, fișe de 

lucru  

2.Organizarea activităților aplicând metode noi atât în 

predarea informațiilor cât și în fixarea și dezvoltarea 

acestora. 

Materialele didactice utilizate de Gál Katalin în 

cadrul activităţilor didactice sunt: 

• manuale inteligente, 

• ppt-uri întocmite personal; 

• fişe de exersare şi itemuri 

întocmite personal; 

Pentru ca elevii să înțeleagă mai ușor conținuturile 

învățării, în cadrul orelor de chimie și fizică, am 

efectuat experimente demonstrative, frontale, prin 

intermediul unor filme demonstrative, experimentele 

în grup sau individuale nefiind permise din cauza 

situației create de pandemie. În cadrul acestor 

• Există elevi care nu ating un nivel minim de 

performanţă. 

• Există elevi care nu au deprinderea de a folosi 

eficient noile cunoştinţe, care au o înţelegere 

superficială a lucrurilor pe care le învaţă, nefiind 

capabili să le integreze într-un  corpus coerent de 

cunoştinţe. 

• Majoritatea elevilor întâmpină dificultăţi în 

înţelegerea problemelor cu text, realizarea modelului 

matematic, respectiv rezolvarea şi interpretarea 

rezultatelor obţinute. 

• Elevii din clasele a VIII-a nu participă regulat și în 

întregime la pregătirile pentru E.N. 

Unități de învățare neparcurse: 

Matematică 

Unități de învățare neparcurse: 

VI.A, VI.B, VI.C - ALGEBRA 

Capitolul: Numere rationale (operații) 

VII.A, VII.B – GEOMETRIE Capitolul: 

Trigonometrie 

Notă: Materiile 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 anului școlar 

următor. 

Biologie – Kisgyörgy Blanka: 
1. Lipsa unui laborator de biologie. 

    2.  Lipsa echipamentului technic corespunzător,  

  3.Transportarea dispozitivelor dintr-o clasă în      

     alta,  și montarea lor. 
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experimente am investigat diferite fenomene chimice 

și fizice, procese întâlnite în viaţa de zi cu zi sau 

comportarea unor substanţe sau sisteme întâlnite în 

natură sau în diferite procese industriale. 

Explicarea științifică a experimentelor, 

interpretarea datelor experimentale si rezolvarea unor 

probleme de situații a constituit un pas important din 

cadrul activității didactice.  

În urma metodelor active am urmărit dezvoltarea 

competenţelor de comunicare, competentelor 

specifice chimiei si fizicii, antreprenoriatul si 

competentelor de analiză si sinteza al elevilor.     

Totodată am pus accent pe înţelegerea noţiunilor, 

conceptelor de chimie şi fizică, care ajută la 

rezolvarea problemelor, dezvoltarea limbajului 

specific adecvat vârstei elevilor, în formularea 

explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor.  

2) Evaluare cu scop de optimizare a învățării 
Puncte tari Puncte slabe 

• 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. 

• Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile        

   sau pe o unitate de timp s-a realizat prin mijloace     

specifice ,alternative    

 

• S-a constatat că se învaţă mecanic, se memorează şi 
din această cauză o mare parte a noţiunilor învăţate s-
au uitat în vacanţa. 
Biologie: 
• numărul orelor reduse. 

• greutatea de a măsura cunoștințele reale  

•colaborare între elevi la teste de evaluare 

•Dezinteresul elevilor, biologia nefiind  materie  

 pentru bacalaureat, dar elevii totuși vor note mari. 

3) Nivelul atingerii standardelor educaționale de către elevi 

(rezultatele obținute la evaluări interne și externe) 
Puncte tari Puncte slabe 

•La disciplinele fizică, chimie, biologie toți 
elevii au promovat. 
Biologie: 
• Majoritatea elevilor identifică principalele 

componente ale nivelurilor de organizare a 

materiei vii (celule, țesuturi, organe, sisteme de 

organe, ecosisteme). 

• Unii elevi sunt capabili să explice ereditatea 

unori caractere normale sau patologice prin 

pătratul lui Punnett 

• Elevii știu să descrie prin enunţuri simple 

structura și funcțiile de bază ale organismelor 

vii. 

• Elevii identifică relaţiile dintre funcțiile de bază 

ale organismelor. 

• Majoritatea elevilor sunt capabili să clasifice 

viețuitoarele din punct de vedere taxonomic și să 

emumere caracteristicile de bază ale diferitelor 

grupe de viețuitoare. 
 
 

•Numărul elevilor corigenți la matematică pe clase: 
V.A. – 2 pe sem.II, 0 pe an școlar – profesor: 
Fazakas Mária 

V. B – 0 – profesor: Șuiu Éva 
V. C – 2 – profesor: Fazakas Mária 

VI.A – 1 – profesor: Șuiu Éva 
VI.B – 3 – profesor: Șuiu Éva 

VI.C – 3 – profesor: Fazakas Mária 

VII.A – 6 (dintre care 3 repetenți) – profesor: 
Fazakas Mária 

VII.B – 5 – profesor: Fazakas Mária 

VIII.A – 4 – profesor: Șuiu Éva 
VIII.B – 5 – profesor: Șuiu Éva 

•La matematică foarte mulți elevi au trecut în ultimele 

două săptămâni. Părinții nu se interesează de situația 

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 
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timp și răbdare din partea colegilor și a profesorilor, și 

așteaptă minunea. 

• înțelegerea textelor de biologie 

• interpretrea  

• dezinteresul  

• neatenția  

• absenteismul motivate și nemotivate 

 

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 

PARTICIPARE  LA CONCURSURI  ȘI OLIMPIADE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire concurs 

Etapa 
concursului 

Rezultate obținute 

1. Biologie – Botos 

Gyöngyvér 

”Minunile Carnavalului”, cu 

eleva  din clasa a VI-a C 

BEDŐ ZSELYKE VIVIEN  

” Nu arunca -refolosește!”, 

cu elevul din clasa a IX-a A 

HODOR BALÁZS  

” George Emil |Palade”, cu 

eleva din clasa a V-a B PAPP 

REGINA 

” Lumea e bună cu tine” 

pentru elevii cu CES , la 

secțiunea de desen eleva din 

clasa a IX-a A , DIMA 

ZSÓKA EVELIN 

Concurs județean  

 

 

Concurs județean 

 

 

Olimpiadă județeană 

premiul II. 

 

 

premiul I. 

 

 

mențiune 

 

 

 

mențiune 

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 
Denumire curs 

Acreditat/ 

Neacreditat 
Furnizor 

1. matematică Fazakas Mária “Utilizarea tablei interactive 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

20 de ore, 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

CCD, HelpNet 

2. matematică Fazakas Mária Înscrisă la Academia de 

Vară Bolyai: ”Excursie-

joacă-comunitate” 

perioada 04-

08.07.2022 – 

40 de ore 

UCDMR 

3. matematică Șuiu Éva “Utilizarea tablei interactive 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

20 de ore, 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

 

CCD, HelpNet 

4. matematică Șuiu Éva Înscrisă la Academia de 

Vară Bolyai: ”Excursie-

joacă-comunitate” 

perioada 04-

08.07.2022 – 

40 de ore 

UCDMR 

5. Chimie Gál Katalin “Utilizarea tablei interactive 20 de ore, CCD, HelpNet 



 

113 | P a g e  

 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

6.  Biologie Kisgyörgy Blanka “Utilizarea tablei interactive 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

20 de ore, 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

CCD, HelpNet 

7. Biologie  Botos Gyöngyvér “Utilizarea tablei interactive 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

20 de ore, 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

CCD, HelpNet 

8. Fizică Balázs Gabriella “Utilizarea tablei interactive 

și a platformei educaționale 

Moza în activitatea 

didactică ” 

 20 de ore, 

perioada 

17.11.2021-

26.01.2022 

CCD, HelpNet 

ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR  CURRICULARE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate Participanți 

Perioada/ Locul 

desfășurării 

Responsabil 

(nume și prenume) 
1. Biologie, chimie ” O zi  pentru mâine, 

o zi pentru climă” , în 

parteneriat cu Școala 

Gimnazială  ”Váradi 

József” și Școala 

Gimnazială ”Gödri 

Ferenc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna mai Botos Gyöngyvér 

2. Biologie  ” Mozogj! Élj! Tedd 

próbára magad!”, cu 

clasele V-VIII și ”A 

fák titkos élete”, cu 

clasa a IX-a A  în 

partenariat cu Liceul 

Teoretic ”Mikes 

Kelemen” și Liceul 

Teologic Reformat din 

Sfăntu Gheorghe 

„ Ébredő természet„ 

în patreneriat  cu 

Agenția Națională 

pentru Arii Naturale 

Protejate (ANANP) și 

proiectul ” Vizes 

élőhelyek  Kovászna 

megyében” , în 

partenariat   cu A.N. 

Apele Române-Direcţia 

Apelor Olt-S.G.A. 

Covasna 

 

” Természetvédelem 

határok nélkül”, în 

partenariat cu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a VI-a 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botos Gyöngyvér 
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Neumann János 

Gimnázium, din Eger, 

din Ungaria 

” Fenntarthatósági 

Témahét” 

 

 

 

 

 

Ungaria, în  perioada 

aprilie- mai 2022 

ACTIVITĂȚI METODICE  DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE 
 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate 

Data/ Locul 

desfășurării 
Responsabil 

1. Matematică, fizică, 

biologie 

 

 

 

Matematică 

 

 

 

Matematică 

Corectare la Examenul de 

Evaluare Națională Clasa a VI-a 

 

 

 

Corectare la la Examenul de 

Evaluare Națională Clasa a VIII-a 

 

 

Corectare la examenul de 

Bacalaureat 

Liceul de Arte ”Plugor 

Sandor” 

 

 

 

Școala Generală 

”Varadi Jozsef”, 

Centrul de evaluare 

Ploiești 

Fazakas Mária, 

Șuiu Éva, Botos 

Gyöngyvér, Gál 

Katalin 

 

Fazakas Mária, 

Șuiu Éva 

 

 

 

Fazakas Mária 

2. Matematică  Fazakas Mária – editarea, culegerii 

de probleme: MATEMATIKA – 

gyakorlókönyv VIII. 

osztályosoknak M1 – Editura 

Proserved Cathedra, ISBN: 978-

973-8480-49-0 

Apărut în august 2021, 

Reeditat în iunie 2022 
Fazakas Mária 

 

Data, Numele și prenumele 

Semnătura șef catedră/ responsabil comisie 

metodică, 
 

19.06.2022.           Fazakas Mária 

 

 

Membri catedrei: Polgár Erzsébet grad did.I șef de catedră 

                               Nyeste Miklós grad did.I 

                               Varga Ibolya grad did  I. 

 

       Pe parcursul anului 2021-2022  în cadrul catedrei de limba maghiară am respectat 

regulamentările legale în vigoare privind forma și conținutul documentelor de proiectare care 

au fost în atenție permanent . La toate clasele membri catedrei am elaborat documente de 

proiectare , respectând programa școlară. Am folosit TIC în activitatea de proiectare. Am 

întocmit planificările anuale și pe unități de învățare. Scopul era organizarea și realizarea 

activități didactice. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al 

învățării și formarea competența lor specifice. Am fundamentat proiectarea didactică pe 

achizițiile anterioare de învățare ale educabililor. 

Am utilizat metode active bazate pe activitatea independentă a elevului. 

Am realizat activități planificate în clasă și am dovedit punctualitate. 

Am respectat tuturor procedurilor legale privind drepturile copilului. 
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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. 

 Polgár Erzsébet : Am participat ca profesor evaluator olimpiada  Mikes Kelemen, faza 

județeană. 

 Am participat la vizionarea filme artistice cu clasele IX,X, XI. 

Am participat la Centenariul Ady Endre cu clasele X .A ți X. B. 

Elevii au obținut diplome: Cl.X.A Kósa Emese prem. I 

                                                        Rab Brigitta prem.I 

                                                        Daragics Bella și Molnár Anita au primit mențiuni. 

                                            Cl.X.B Mocanu Anabell prem I. 

                                                         Barabás Janka prem II. 

                                                         Poenaru Renata și BarcsaÁgota mențiune. 

 Am participat la un curs de perfecționare Profesor și părinte azi. 

 Sunt colaborator al revistei Școala de ieri, copilul de aztăzi, lumea de mâine.Revista 

cuprinde toată țara. 
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Varga Ibolya: A participat ca profesor evaluator la competențe lingvistice. 

Ca profesor evaluator la Olimpiada Mikes Kelemen. 

A participat la vizionarea filmelor artistice. 

 

Nyeste Miklós: A participat la concursul de Balade și basme populare Kriza János, faza 

județeană, unde Matis Adrienn cl.VIII.B a obținut locul I. 

A popularizat abonamente la Teatrul Tamási Áron. 

Au vizionat cu elevii piese de teatru și concerte. 

A participat la Evaluare Națională ca prof.evaluator. 

 

Sf.Gheorghe.O6.19. 2O22.                                                    Șef catedră: Polgár Erzsébet 

                                          

                                                                                       

          

    

   Comisia metodică de științe socio-umane din cadrul Liceului de Arte Plugor Sándor-

a constituit la începutul anului şcolar 2021-2022 în următoarea componenţă: 

- prof. Nagy Éva– profesor istorie  

- prof. Szabó Szabolcs -profesor istorie 

-prof. Nagy Réka- profesor istorie 

- prof. Király Timea - profesor istorie  

-prof. Deák Mária Magdolna-profesor geografie 

-prof. Kátai Zsuzsanna- profesor religie reformată 

- prof. Ráduly Faragó Szidónia- profesor religie catolică 

- prof. Onea Dumitru – profesor religie ortodoxa 

- prof. Papp Lehel– profesor filosofie 

- prof. Para Noémi – profesor psihologie 

1. Principalele obiective şi strategii de realizare urmărite în cadrulComisiei metodice de 

stiinte socio-umane în anul şcolar 2021-2022 au fost: 

- proiectarea şi organizarea activităţii metodice şi ştiinţifice la nivelul catedrelor; 

- stabilirea şi planificarea activităţilor lunare ale comisiei metodice ; 

- întocmirea planificărilor anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare în conformitate cu 

programele şcolare în vigoare, în vederea asigurării unei instruirieficiente; 

- asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare; 

- ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare în cadrul comisieimetodice;  

- desfăşurarea unor lecţii active la toate disciplinele din ariile curriculare „Om şi societate” 

activitatea la clasă fiind centrată pe elev; 

- realizarea de activităţi prin implicarea şi participarea elevilor cu ajutorul mijloacelor 

moderne de învăţare; 

-stabilirea programului testărilori niţiale la clasă , discutarea rezultatelor obţinute cu elevii şi 

stabilirea măsurilor de realizare a progresului şcolar; 

- realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita progresul în ritm 

propriu al elevilor atât pentru elevii capabili de performanţe cât şi pentru cei ce întâmpină 

dificultăţi de învăţare); 

- utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare ( traditionale si moderne inclusiv a soft-

uluieducational) in  procesul de predare-invatare. 

- identificarea stilurilor de invatare ale elevilor pe clase ,profesorii concepandu-si activitatile 

in concordanta  cu acestea. 

- utilizarea pe parcursul a intregului an scolar a unor tehnici de evaluare cat mai variate 

- construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare aperformanţelorelevilorpornind de la 

competenţelespecificedinprogrameleşcolare; 
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- susţinerea de lecţii demonstrative, de referate şi comunicări în cadrul comisiei metodice de 

către membrii comisiei metodice pentru promovarea didacticii moderne cu accentul pe 

competenţe ; 

- participarea la acţiunileşicursurile de formare continuă şi perfecţionare a profesorilor 

membri ai comisiei metodice; 

- promovarea si incurajarea activitatilor in echipa ,atat in randul profesorilor cat si a 

elevilor,in vederea formarii unei culturi orgazitionale care sa stimuleze comunicarea  

deschisa,participarea si inovatia 

- participare la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi valorizarea 

acestora (parteneriate, expoziţii, proiecte). 

- promovarea valorilor democratice printr-un stil managerial care sa promoveze o cultura de 

tip retea. 

2. Activităţi desfăşurate la nivelul Comisiei metodice de stiinte socio-umane: 

Activitatea comisiei metodice s-a axat pe realizarea competenţelor generaleale 

disciplinelor care au ca finalitate formarea şi afirmarea personalităţii elevilor, accesarea şi 

utilizarea conţinuturilor prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării, precum şi 

dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă. Planul 

managerial al Comisiei metodice a cuprins numeroase obiective, corelate cu activităţi 

specifice, centrate pe competenţele specifice şi peformarea unor valori şi atitudini care să 

conducă a orientarea acţiunii şi gândirii elevilor spre cunoaştere şi comunicare eficientă, 

precum şi pevalorizarea competenţelor–cheie în activităţi şcolare şi extraşcolare.Activităţile 

de învăţare au urmărit dobândirea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita şcolară, 

precum şi pe exersarea unor deprinderi de ordin cognitivşi a argumentării în diferite situaţii de 

învăţare şi de viaţă. O componentă esenţială a demersului didactic o constituie evaluarea. Din 

perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe, un accent deosebit a fost pus pe 

evaluarea formativă realizată prin instrumente traditionale îmbinate cu cele alternative, cum 

sunt – portofoliul, proiectul, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 

elevilor.Principalele activităţi derulate în cadrul comisiei metodice „Om şisocietate”: 

 

Raport activitate, Profesor: Nagy Éva 

Disciplina: Istorie, educație socială 

Anul școlar: 2021-2022 

• 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 fost făcute respectând principiul notării ritmice 

• Atitudine, ținută, comportament, limbaj adecvat potrivit statutului cadrului 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 

• Realizarea planificării calendaristice şi pe unităţi de învăţare 

• Utilizarea mijloacelor TIC și a resurselor educaționale  
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• Folosirea la orele de curs pentru prezentarea imaginilor, poveştilor, a predării noilor 

cunoştinţe, Ppt ,Pps, view.genially, youtube.com, manualele digitale devenind mai atractive 

pentru elevi şi învăţarea se face mult mai uşor. 

• Activități antibuylling cu clasa a VIII-a 

• Partciparea la concerte, expoziții 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUALĂ 

Numele și prenumele cadrului didactic: Szabó Szabolcs  

Specialitatea:  profesor Istorie 

Anul școlar: 2021-2022 

1. Proiectarea activității 

o Am întocmit la timp documentele de proiectare prin respectarea programei 

școlare pe baza evaluării inițiale și respectării particularitățiilor de 

vârstă/nevoilor 

elevilor; 

o Proiectarea activităților s-a realizat în format electronic și prin printarea 

acestora s-a realizat mapa profesorului cu toate componentele acesteia; 

o Am desfășurat cu elevi proiecte didactice legate de sărbători istorice. 

(ziua Holocaustului, 6 octombrie, Marea Unire, 4 iunie, etc.) 

o Corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele copiilor și 

planul managerial, am proiectat și desfășurat următoarele activități 

extracurriculare: 

 Să ne cunoaștem localitatea în prevedere istorică – discuție despre localitate – 

septembrie 2021;  Să ne cunoaștem localitatea în prevedere istorică – discuție 

despre localitate – martie 2022; 

 Scimbare roluri – Să știi mai multe, să fii mai bun – decembrie; 

 Scimbare roluri – Scene din istorie – decembrie; 

 Marea Unire– Focusgroup – decembrie; 

- Scoala altfel: Proiect special: Istoria stiinței 

- Sărbători religioase în prisma istoriei 

- Realizarea activității didactice 

• Am folosit metode active şi am selectat activităţi de invăţare, am integrat în cel 

puţin 30% din activităţile invăţate, în semestu și anul precedent; existând un 

mechanism de (auto)evaluare a eficienţei ,metodelor aplicate; 

• Astfel in activităţile metodice am prezentat activităţi integrate cu 
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ajutorul metodelor şi procedeelor învăţate; 

• Limbajul a fost adaptat în funcţie de particularităţilor coerente. 

• Modul de transmitere a informaţilor a fost diversificat; 

- Efectuat priin metode classice și cu folosirea mijloacelor electronie și 

aplicațiilor acestora (facebook, google classroom, what s up etc.) 

• Am ales materialele auxiliare în funcţie de profilul colectivului de 

elevi fiind integrate raţional în semesul didactic. 

Am trimis materiale educaționale online. 

• Părinţi au fost informaţi cu privire la rezultatele obţinute de către 

copiii lor. Am realizat majoritatea obiectivelor curriculare în timpul 

activităţii şcolare. 

• Activităţile planificate au fost realizate la timp. 

• Am utilizat în activităţi materiale şi mijloace de învăţamânt specifice 

domeniului de Învăţare. 

• Am respectat indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz 

lafel şi tuturor prevederilor legale privind drepturile omului. 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

• Am utilizat eficient evaluările iniţiale si cele de progres, pentru 

fiecare competenţă am elaborat indicatori şi discriptori de 

performanţă, potrivit standardelor curriculare de performaţă; 

• Evaluarea iniţială am realizat-o la începutul anului şcolar sub forma 

unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi 

abilităţilor dar şi pentru a determina în funcţie de profilul grupei ritmul 

desfăşurării activităţii, în baza căruia să-mi proiectez planificarea 

săptămânală şi semestrială; 

• Evaluarea continuă am realizat-o permanent prin mai multe modalităţi; Evaluarea sumativă am 

realizat-o la finalul semestrului; 

• Am înregistrat activităţile de evaluare în portofoliu. 

Evaluarea eleviilor s-a realizat conform hotărâriilor aduse de către Ministrul Educației. 

Managementul clasei de elevi 

• Au fost stabilite și communicate normele de conduit. 

• S-a realizat monitorizarea conduitei elevilor; 

• S-au realizat activității de consiliere. 

• Am efectuat consultări personale cu cei din clasa a VIII și a XII. 
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Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 

• Am participat la activitatea metodică, la nivelul cercului pedagogic; 

• Am realizat și actualizat portofoliul professional și dosarul personal; 

• Am particip la comisiile metodice, aducându-mi contribuţia prin referate 

;cercuri pedagogice; 

• Am utilizat resursele informaţionale existente pentru a realiza stiudiul individual; 

• Am manifestat o atitudine morală și civică, respectând și promovând 

deontologia professional. 

• Urmărirea cursurilor de predare onlaine 

• Am dezvoltat cunoștințele pedagogice cu noi metode alternative 

Contribuţia la dezvoltarea instituțională şi la promovarea imaginii unității școlare 

Am respectat şi am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite în fişa 

postului, a tuturor dispoziţiilor prevăzute de lege, a dispoziţiilor ISJ, 

MECTS,Consiliul Local. Am respectat sistemele şi procedurile de sănătate 

şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare pentru 

activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizer 

Am respectat noiile reguli aduse dodată stării de urgențe. 

 

Profesor:NagyRéka                                                                                                               

Disciplina:Istorie                                                                                                                                                         
În cursul anului scolar 2021-2022 , subsemnata Nagy Réka,suplinitor la Scoala Gimnaziala 

Tatrangi Sándor-Ozun, Scoala Gimnaziala Antos János- Reci , Liceul de Arta 

Plugor Sándor - Sfantu Gheorghe,  Scoala Gimnaziala Gödri Ferenc- Sfantu 

Gheorghe  pe post/catedra de istorie si istoria minoritatii maghiare,am  în  îvatamant  10  ani  

si  8  luni  vechime, in vara  anului  2015 am obtinut  si definitivatul,calificative obtinute in 

perioada 2009-2020 FOARTE BINE, am derulat activitati didactice,scolare si extrascolare,in 

conformitate cu prevederile contractului individual de munca si ale fisei postului,dupa cum 

urmeaza:                                                                                               

Proiectarea   activitatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Realizarea planificarii calendaristice – anuale, semestriale si planul de unitati - in 

conformitate cu programa scolara  precum si a Curricumului National. Am respectat programa 

scolara,normele de elaborare a documentelor de proiectare si am adaptat acesteia la 

particularitatile clasei de elevi.In portofoliul personal detin programele scolare pe susport de 

hartie.Planificarile calendaristice erau intocmite conform legislatiei in vigoare pana la 

termenul stabilit , acesteia existand intr-un exemplar la responsabilul de catedra, intr-un 

exemplar la directiunea scolii iar una la dosarul personal.Dupa evaluarea initiala am realizat 

proiectarea didactica pe unitati de invatare  respectand particularitatile de varsta si nevoile ale 

elevilor.Proiectarea si realizarea unor materiale specifice temei  zilnice   sarcini de lucru 

diferentiate, fise de lucru; diverse activitati  si lectii prin folosirea mijloacelor TIC. Am 

utilizat resursele materiale din scola:CD player ,harti,resurse TIC,cu ajutorul calculatorului la 

orele de curs prezint imagini,power point mai ales la lectiile primul si al doilea razboi mondial 

care sunt lectii mai ample. Cu resursele TIC orele devin mai atractive. Predarea istoriei sa 

realizat in mod interdisciplinar,ceea ce determina imbogatirea cunostintelor geografice.Am 
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elaborat fise de lucru necesare unei bune desfasurari a demersului didactic.Am elaborat teste 

de evaluare  initiala ,continua/formativa si finala/sumativa,precum si baremele de corectare si 

notare,adaptand permanent procesului instructiv-educativ in functie de rezultatele acestor 

testari,pentru a perfectiona demersul didactic.                                                                                             

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 ,  brainstorming, portofolii individuale, evaluari in grup si pe 

perechi, autoevaluare, teste initiale,teste continua, teste sumative, orale si scrise,am elaborat 

teste care au continut iteme obiective ,semiobiective si subiective. Am aplicat evaluarea 

continua si notarea comform reglementarilor legale si standardelor nationale in 

vigoare,asigurarea transparantei criteriilor si a procedurilor de evaluare fiind facuta prin 

intermediul fiselor de evaluare indosariate in portfoliul personal al elevului.Notarea elevilor s-

a facut cu ritmicitate si a fost adusa la cunostinta parintilor  prin intermediul carnetului de 

elev.Am asigurat feed-back-ul prin notarea ritmica,puncte,incurajari si aprecieri verbale.Am 

avut un caiet in care am scris numele  elevilor  si  am  trecut  notele  elevilor  chiar  de  la  

testele predictive,observatii,evaluari,calificative si absente.                                                                

Am realizat proiectarea activitatilor didactice si in format electronic,utilizand elemente 

specifice technologiei informatiei si a comunicatiilor:documnete in format Microsoft Word si 

Excel. 
Realizarea activitatilor didactice 

Predarea la clasa s-a facut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor,prin urmarirea 

permanenta a obtinerii performantei scolare.In procesul instructiv-educativ am utilizat metode 

si strategii didactice capabile sa stimuleze implicarea activa, gandirea elevului si sa-i formeze 

deprinderi de studi- invatarea prin proiectare, investigatia sau portofoliile .Am organizat 

activitati tip atelier de lucru:modelaj din carton ale diferitelor instrumente si bijuteri folosite si 

purtate de stramosii maghiar,activitatea a fost organizata in clasele a-VI-a in ambele scoli. 

Realizarea unei harta interactiva la clasele a-VIII-a in ambele scoli. Am realizat un colaj al 

sentimentelor  si expresiilor moderne in clasele a-VII-a in ambele scoli.                                                                                                                                                                            

Am aplicat constant metode didactice acti-participative in cadrul orelor de istorie atat pentru 

dezvoltarea competentelor,abilitatilor si deprinderilor intelectuale ,cat si a celor practice.Am 

utilizat tehnicilor si mijloacelor TIC in cadrul orelor de curs (proiectare multimedia , internet, 

platforme educationale,platforme e-learning,prezentari Power Point ) , atat pentru proiectarea 

si derularea procesului instructiv –educativ,cat si pentru evaluarea unor proiecte realizate de 

catre elevii mei.Am promovat studiul individual si lucrul in echipa in cadrul proiectelor 

educationale derulate de catre elevii mei pe parcursul anului scolar. 

Evaluarea rezultatelor invatarii 

Am elaborat si aplicat teste,precum si bareme de corectare si notare,in vederea realizarii 

evaluarilor initiala,continua si sumativa,avand  ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltarii 

cunostintelor,aptitudinilor,atitudinilor,valorilor si competentelor elevilor, gradul in care a fost 

realizate competentele generale si specifice,precum si ameliorarea si dezvoltarea calitativa 

permanenta a procesului instructiv  – educativ. Am utilizat atat metode de evaluare 

traditionale , clasice (probe orale si probe scrise) cat si metode clasificate in literatura de 

specialitate drept metode monderne : evaluarea prin referate,investigatii,proiecte si portofolii.                                                          

Am realizat notarea ritmica a elevilor,in comformitate cu prevederile documentelor scolare 

aflate in vigoare. Am comunicat cu promtitudine rezultatele evaluarilor.Am impus utilizarea 

autoevaluarii si a intrevaluarii ca modalitati de dezvoltare la elevi a competentelor evaluative. 

Manegmentul clasei de elevi                                                                                                                 

Am monitorizat  acele comportamente ale elevilor care interferau cu invatarea si adaptarea 
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sociala.Am completat fise de observatie a comportamentului elevilor.Am intervenit in 

ameliorarea unor situatii conflictuale. Am implicat elevii in activitati de buna practica: scopul 

responsabilizarea elevilor .  Am folosit metode de remediere scolara pentru elevii care aveau 

dificultati de invatare,urmarind inbunatatirea ratei succesului scolar.                                                                                                                              

Managementul carierei si al dezvoltarii personala                                                         

 Am participat la consiliile profesorale si la sedintele de comisie metodica organizate in scola.                                                                                                                            

Am participat la consfatuirile organizate de catre ISJ cu inspectorii de specialitate. Actualizez 

in parmanenta portofoliul profesional si dosarul personal.                               Comunicarea 

permanenta cu celelalte cadre didactice:Am comunicat  permanent  cu celelalte cadre 

didactice din cadrul scolilor.                                                               Am colaborat cu colegele 

pentru orice activitate desfasurata in scoala,  am raspuns intotdeaunea pozitiv la solicitarea 

conducerii unitatii.                                                                                                           Am  

respectat regulamentul intern  si a normelor de organizare si functionare a institutiei scolare.  

Am realizat integral  si la timp atributiile cuprinse in fisa postului.    Am dat dovada de 

atitudini morale si civice prin limbaj comportament, tinuta, si respect. Prezenta spiritului de 

echipa in realizarea unor sarcini la nivelul scolii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Promovarea imaginii unitatii scolare :                                                                                      

In demersul activitatii didactice  am preocupat de pregatira elevilor si dezvoltarea interesul  

lor catre istorie. Am obtinut rezultate bune  in clase in care am predat,elevi indicand un 

progres continu,interesul lor au crescut pentru istorie si in general pentru  disciplinele  umane 

. Am folosit metode iteractive care au atras elevii la diferite proiecte.                                                                                                                              

Am respectat normele , procedurile de sanatate,securitate si de protectia muncii pentru toate 

tipurile de activitati desfasurate,implicandu-ma in crearea unei culturi a calitatii la nivelul 

scoliilor.  

 

  Raport de activitate 

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 2021-2022. 

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.  

În cadrul orelor întotdeauna am folosit manuale, imagini, planșee și diferite materiale 

didactice, resurse informaționale ale cabinetelor de informatică care ajută să fac mai 

interesante și mai variabile orele de istorie. La ora de istorie elevii au fost motivați cu note și 

puncte iar la clasele mai mici și cu diferite figuri, imagini pe care au lipit în caiet. 

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 și 

fizic. 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 
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utilizate în procesul de învățare on-line. 

Am elaborat instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea 

progresului elevilor. Fiecare elev a avut un feedback constructiv permanent, în urma 

participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru. 

Am raportat conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată on-line. 

Instrumentele de evaluare au fost făcute respectând principiul notării ritmice. Lângă 

testele de istorie au fost făcute și baremele.  Rezultatele testelor au fost discutate cu elevi de 

fiecare dată și au fost trecute în catalog și în carnet în acelasi timp. După teste elevii au primit 

de fiecare dată șanse pentru corectare. Am utilizat diferite teste care au fost caracteristice 

grupului pentru evaluare obiective. Totdeauna au fost discutate evaluările cu elevii. 

 Am respectat toți educabilii. Am avut o atitudine de înaltă ținută morală față de colegi, 

educabili și părinți. Am avut o atitudine, ținută, comportament, limbaj adecvat portivit 

statutului cadrului didactic. Am respectat prevederile legale privind drepturile copilului și 

drepturile omului. 

În 6 oct. 2021 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-

online. 

În 2 decembrie 2021 a avut loc comemorarea: Ziua Națională a României- Marea 

Unire din 1918- în mediu online -cu clasa a-VIII-a A din Școala Gimnazială “Ady Endre”. 

Am ținut în fiecare săptămână orele de Rose   pentru clasa XII.B – din Liceul de Arte 

”Plugor Sandor” atât în Sem. I, cât și în Sem.II. 

În perioada ianuarie-aprilie 2002 am participat la programa de formare continuă 

CRED- istorie. 

În 15 martie  a avut loc comemorarea Revoluției din 1848-1849. La școala “Ady 

Endre” am organizat o serbare cu clasele a-VI-a, a-VII-ea pentru comemorarea Revoluției, la 

Monumentul istoric Eprestető. 

În aprilie am fost supraveghetor la Simularea Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, 

și am corectat lucrările de la Simulare de Bacalaureat pentru clasa a XII-a. 

 

Sfântu Gheorghe,     Király Timea-Dorottya 

03.06. 2022 

 
Profesor: Deák Mária Magdolna 

Activitatea  mea de profesor de geografie a vizat îndeplinirea obiectivelor generale şi 
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specifice ale acestui obiect de studiu şi sincronizarea cu tendinţele actuale de evoluţie ale 

învăţământului. 

Am  insistat asupra următoarelor aspecte: 

- Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaurea prin utilizarea aplicațiilor 

Googleclassroom,  - Geografia este o disciplină de bacalaureat ( la alegere ). În acest sens am 

ţinut ore de pregătire suplimentară pentru elevii din clasele terminale, care aleg ca probă de 

bacalaureat geografia; 

-Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale - în conformitate cu programa 

şcolară  precum şi a Curricumului Naţional ; 

-Formularea clară a obiectivelor operaţionale; 

-Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei  zilnice;  

-Organizarea activităţilor aplicând metode noi atât în predarea informaţiilor cât şi în fixarea 

şi dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care au achiziţionat toate 

componentele, capacităţile specifice disciplinelor de invăţământ prevăzute în planificarea 

calendaristică şi tematică, în concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă cuprinse în 

Curriculum; 

-Evaluarea activităţilor proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat 

prin mijloace specifice alternativei şi prin metode tradiţioanale : teste de cunoaştere la inceput de 

ciclu, brainstorming, teste initiale, teste sumative, orale si scrise; 

-Informarea  periodică a diriginţilor şi a părinţilor, chestionare, privind activitatea 

elevilor la clasă şi organizarea unor întâlniri periodice cu aceştia, implicarea directă a acestora 

în activităţile şcolare, realizând astfel un parteneriat favorabil şcoală – familie; 

   -Pregătirea mea  de specialitate şi pedagogică este riguroasă şi bine întemeiată,  

totodată am  disponibilitate de a comunica eficient cu elevii; 

- 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; 

   -Am utilizarat eficient  mijloacele de învăţământ, în funcţie de obiective, cu accent 

pe folosirea hărţilor şi a calculatorului multimedia; evaluarea sistematică, obiectivă, a 

activităţii elevilor;       

Am participat și am organizat următoarele activități extrașcolare:  

   -Am colaborarat cu voluntarii programului Pentru familii mai fericite,  am participat 

la Proiectul Napkapu 

- drumeție în rezervația Csókás Veczer cu ocazia înfloririi dedițeilor și altor plante ocrotite 

- organizarea zilelor bobocilor  

-participarea la vernisajul, concertul de adio, la spectacolul de teatru a elevilor claselor 

terminale 

-participare la activitățile organizate în săptămâna maturandumului 

 

Prof. Kátai Zuzsánna 

Disciplina: Religie Reformată 
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         În  cursul  Sem II, al anului şcolar 2021-2022, subsemnata  KÁTAI ZSUZSÁNNA, director 

Școlii Gimnaziale,,Henter Károly” din Bodoc, profesortitular 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 

- 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 II 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; 
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- 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, 

proiecte şi portofolii.  

- 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 perioada 17.01.2022- 04.02.2022 am participat  și am absolvit programul  de formare continuă 

“ERASMUS+, O PLUS VALOARE A PROIECTELOR EUROPENE“-curs online - 

accreditatprin MEC, derulatîncalitate de furnizor de CENTRUL DE FORMARE IN LIMBA 

MAGHIARA, din ORADEA. 

-în data de 07.04.2022 am participat laWORSHOP-ulcu tema „Scoala incluzivă- Școala secolului 

XXI- provocări și dileme”, organizat de Ministerul Educației, în parteneriat cu CCD Brașov, în cadrul 

proiectului “Curiculum Relevant, Educațiedeschisăpentrutoți“- CRED. 

- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

- în perioada 17.01.2022- 11.04.2022 am participat  și am absolvit programul  de formare 

continuă“CRED- Curiculum Relevant, Educațiedeschisăpentrutoți. Formarenivel II-

învățămțntgimnazial“ POCU/254/6/20/118327 cu durata de 120 ore (30 de 

crediteprofesionaletransferabile)- accreditatprin MEC, derulatîncalitate de furnizorde CCD Brasov. 

- 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 

şiprofesor evaluator de elaborare a subiectelor, a baremelor, și de evaluare a lucrărilor scrise din 

cadrul Olimpiadei județean. 

- am participat in calitate de membru –evaluator- alComisiei  centralede elaborare a subiectelor, a 

baremelor și de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul Olimpiadei Naționale de Religie, cultele 

Reformat, Evanghelic si Unitarian, editia a IV-a, Cristuru Secuiesc, 20-22 aprilie 2022; 

- sunt membru al Uniunii Pedagogilor Maghiare din România, filiala Sfântu Gheorghe; 

Rezultate la concursuri si Olimpiade: 

Premiul I.  
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- pentru participarea la Olimpiada de de Religie, cultele Reformat, Evanghelic si Unitarian, etapa 

județeană, pentru elevul BEDŐ MÁTÉ, clasa a X. B, - profesorîndrumător. 

Elevul BEDŐ MÁTÉ, clasa a X. B a participat și la Olimpiada Națională de Religie, cultele 

Reformat, Evanghelic si Unitarian, editia a IV-a, Cristuru Secuiesc, 20-22 aprilie 2022 

- 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. 

 

Numele şi prenumele: Ráduly-Faragó  Szidónia 

Specialitatea:    Teologie  romano-catolică didactică 

StudiiFacultatea  „ BABES BOLYAI” Cluj Napoca   Teologie Romano-catolică 

Grade didactice:  am obţinut  Gradul II. în anul 2012 cu media 9,65 

                                                  Grad I. În anul 2016 cu media 10 

În munca cu copiii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu nevoile şi cu 

posibilitatile copiilor . 

PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 

Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum 

şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei. 

Existenţa programelor şcolare în vigoare la portofoliul cadrului didactic 

Am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul 

stabilit, acestea existând într-un exemplar la direcțiunea școlii, iar într-altul la dosarul personal 

de materiale di am întocmit planurile unităților de învățare conform legislației, încadrându-mă 

în perioada stabilită la nivel de școala. 

Intocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul 

stabilit .Am căutat ca documentele mele să fie frumos prezentate, adăugându-le conceptele de 

atins, teme interesante propuse spre studiu etc., personalizându-le într-o oarecare măsură. 

    Am folosit la lecţii în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate 

personal care ne-au ajutat să învăţăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul  lecțiilor 

Sf.Nicolae ,  Sf.Martin ,Sf.Francisc, Nașterea lui Isus . 

Folosirea TIC în activitatea de proiectare.Realizarea proiectării activităţii în format 

electronic  Proiectarea activităţilor,  de la clasă,  am realizat-o pe calculator pentru a fi mai 

uşor de transmis responsabilei de comisie. 

Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu 

documentele unităţii 

      În planificarea activităţilor extraşcolare am ţinut cont de nevoile copiilor, de activităţile 

realizate la nivel naţional, ( Crăciunul,Prima împărtăsanie,  Ziua mamei, 

Rusaliile. .Confirmatiune......etc) 

Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs : Folosesc cu cea mai mare plăcere 

calculatorul, la orele de curs pentru prezentarea imaginilor, poveştilor, a predării noilor 

cunoştinţe,  orele devenind mai atractive pentru elevi şi învăţarea se face mult mai uşor. 

3.Evaluarea rezultatelor învățării 
Am aplicatevaluarea continuăşi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor 

naţionale în vigoare, asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare fiind 

făcută prin intermediul fişelor de evaluare îndosariate în portofoliul personal . De asemenea 

notarea s-a făcut cu ritmicitate şi a fost adusă permanent la cunoştinţă părinţilor numai prin 

intermediul carnetului de elev. 

4.Menegmentul clasei de elevi 
 Am reuşit să responsabilizez elevii, care au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să ocroteşti 

natura, să-ţi iubeşti semenii etc. 

De asemenea am organizat cu colega de religie reformată  un concurs pe grupe cu tema 

Reformatia  bisericii cu cl.VII-VIII. 
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Am motivat elevii prin exemple de bună practică,cu vizionarea filmelor din viața marilor 

sfinți. 

5.Menegmentul carierei și al dezvoltârii personale: 
Am participat în  programul de formarecontinuă ”CRED-Curriculum relevant, 

educațiedeschisăpentrutoți. Formarenivel II – învățământgimnazial” 

POCU/254/6/20/118327, cu durata de 120 ore (30 crediteprofesionaletransferabile) 

acreditatprinOrdinulMinistruluiEducațieiNaționale Nr. 4737/09.08.2019, derulatîncalitate de 

furnizor de Casa Corpului Didactic Brașovînperioada: 17.01.2022-11.04.2022. 

6.Contribuția la dezvoltareainstituționalăși la 

promovareaimaginiiunitâțiișcolare: 
1.Am participat cu elevii:- Rosca Maria- Raisa  cl. V- a  

- Hodor Anna Boróka  

- Hodor Balázs 

- Kalányos Szebásztián  

-  Kardos- Bors Ágoston  din cl. IX-a 

 la Concursul de creativitate religioasă “ Egyszinodális Egyházért “find organizată de 

Arhiepiscopatul Rom-cat .Alba Julia împreună cu Liceul Rákóczi Ferenc  din Tg. Mureș între 

8-9 aprilie 2022. 

2.Am participat cu elevul Hodor Balázs din clasa IX-ape 19.mart.2022 la Olimpiada 

fazajudețeană unde a obținut 7.80 

3. Activitati extraccuriculare : 
1 In noiembrie ziua mondială a bătrănilor 

2 Am parcurs drumul Sf.Martin virtual,dramatizat  ,facand planse si cantand cantece 

• Am vizionat filmul Sf.Francisc de Assisi 4.oct. 

• Felicitări de Crăciun 

• Ziua lecturii împreună cu bibliotecarul școlii. 

7.Conduita profesională 
Comunicarea permanentă cu celelalte cadre didactice, responsabilii comisiilor şi conducerea 

şcolii. Am comunicat şi comunic permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai 

ales cu colegele de la ciclul primar şi cu profesori reformaţi. Am colaborat cu colegele pentru 

orice activitate desfăşurată în şcoală, am răspuns întotdeauna pozitiv la solicitarea   conducerii  

unităţii. 

Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitatea muncii  și de PSI și ISUJ  pentru 

toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor 

suplimentare, conține următoarele alineate: 

-mi-au fost făcute cunoscute normele de sănătate și securitate a muncii de către responsabilul 

pe școală a PSI 

- am participat la acțiuni comune de simulare a unor cazuri în care toate persoanele existente 

trebuie să iasă din clădire în timpul cel mai scurt, pentru a preveni violentarea lor și avarierea 

clădirii 

- diseminarea normelor și procedurilor PSI au fost realizate de către agentul Poliției de 

Proximitate, iar documentația există la dosarul școlii, între cele două instituții existând un 

parteneriat la nivelul școlii. 

 

PROF; ONEA DUMITRU-CORNEL 

CATEDRA DE RELIGIE ORTODOXA 
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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 , semestru – pentru a observa 

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 intalnit 

mai frecvent. Procentual apreciem un raport de 95% note 10, 5 % note de 8 si 9. 

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.. 
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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 decolaborare atat cu elevii cat si cu familiile acestora. 

Disciplina:PSIHOLIE         PROF.PARA NOEMI 

Peparcursulacestuianamdesfășuraturmătoareleactivitățialeprocesuluiintructiv–educativîn 

clasele a X.aCX.a AX.a B 

➢ Realizarea planificării calendaristice – anuale si semestriale - in conformitate cu 

programașcolară 

➢ Proiectarea si realizarea unor materiale specifice temeizilnice (sarcini de lucru 

diferențiate,fișe delucru) 

➢ Organizarea activităților aplicând metode noi atât in predarea informațiilor cât și în 

fixareasidezvoltarea acestora, dovadăfiind testele de evaluare ale elevilor care au 

achizitionattoatecomponentele,capacitățileșisubcapacitățilespecificedisciplinelordein

vățămîntprevazuteînplanificareacalendaristicăsitematică,înconcordanțăcuobiectivel

ecadrușidereferințăcuprinsein Curriculum; 

➢ Evaluarea activităților proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a 

realizatprin mijloace specifice alternativei si prin metode tradiționale :brainstorming, 

portofoliiindividuale, evaluari in grup și pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste 

sumative, orale siscrise; 

Informareazilnicăsiperiodicăapărinților,chestionare,privindactivitateaelevilorla 

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

acestorainactivitățileșcolare,realizîndastfel unparteneriatfavorabil scoala–familie. 

➢ Progresul elevilor - invidual si la nivel de clasă a fost urmarit si inregistrat in acest 

an școlarprin: probe de evaluare pe unități de învătare, probe de evaluare 

sumativă,evaluări finale,jocuri didactice,competițiipe diferiteteme. 

Pe parcursul acestui anam 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 elevisă pună intrebări, să participe la discuții, să-și formeze raspunsurile, să 

colaboreze eficient, să serespecteuniipe alții.. 

Am colaborat permanent cu colegii din liceu, dar și cu cele din alte licee și gimnazii, 

inspecialin cadrulcatedrelor metodiceunde impartășimfiecaredin experiențaproprie. 

Data, Profesor, 

10.06.2022 ParaNoemi 
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An școlar: 2021-2022 

Unitatea de învățământ: Liceul deArte „Plugor Sándor” 

Componența comisiei metodice: 

Nr. 

crt

. 

Numele și prenumele Disciplina predată 
Statut (titular/ 

suplinitor) 
Vechime 

1 Szakács Réka-Judit Educație fizică și sport Titular 25 ani 

2 Péter Jozsef Educație fizică și sport Titular 18  ani 

3 Recsenyédi Hunor-Béla Educație fizică și sport Titular 10 ani 

4 Bódi Szende -Dorottya Educație fizică și sport Suplinitor 6 ani 

 

I. ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Disciplina: Educație Fizică și Sport 

 

1) Proiectare 

Puncte tari Puncte slabe 

• S-a studiat aprofundat curriculumul școlar, 

• S-au întocmit corect planificările 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) 

• S-au reîntocmit planificările calendaristice în acord cu 

trecerea de la predarea online la predarea fata în fata 

 

2) Predare, învățare 

Puncte tari Puncte slabe 

• Conţinuturile învăţării au fost accesibilizate şi însuşite prin 

alternarea formelor de organizare a colectivului: individual, 

perechi, grup. 

•  A fost încurajată creativitatea elevilor prin folosirea 

metodelor active de lucru în 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. 

 

• Dificultati în trecerea de la 

predarea online la cea fata în 

fata(din cauza lipsei de 

mișcare a scăzut rezistenta 

generala la majoritatea dintre 

elevi) 

• Dificultate în atingerea 

obiectivelor datorită lipsei 

sălii de sport sau 

dimiensiunile acestuia. 

3) Evaluare cu scop de optimizare a învățării 

Puncte tari Puncte slabe 

•  S-au efectuat  testările iniţiale la majoritatea  clasele din 

școală. Aceste date au fost rezumate şi stocate într-o bază 

de date, analizate la nivelul catedrei si luând in calcul aceste 

date,impreună am stabilit baremurile de notare 

• Dificultati in evaluare 

datorita neomogenitatii 

claselor. 

 

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

interne și externe) 

Puncte tari Puncte slabe 

• promovabilitate 100% - 

 

Măsuri ameliorative propuse: 

• Motivarea elevilor prin mijloace variate și atractive 
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• Gradarea efortului progresiv începând cu predarea fata în fata 

 

II. PARTICIPARE LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE 

Nr.ctr Nume Prenume / 

Echipa 

Prof. indrumator Denumire concurs Proba Clasa Rezultatul 

obtinut 

1. Fotbal pe teren 

redus , liceu 

Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

O.N.S.Ș Etapa pe 

localitate 

Liceu Locul II 

(din grupă) 

2. Fotbal pe teren 

redus, gimnaziu 

Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

O.N.S.Ș Etapa pe 

localitate 

Gimna

ziu 

Locul II 

(din grupă) 

3. Atletism Peter Joszef Campionat 

Județean 

Etapa de 

județ 

III-IV - 

 

Participare la alte concursuri: 

Nr.ctr Nume Prenume / 

Echipa 

Prof. indrumator Denumire concurs Proba Clasa Rezultatul 

obtinut 

1. Fotbal pe teren 

redus 

Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

Meci amical 

Lic. Teor. Mikes 

Kelemen 

Fotbal V.A 3-2 

2. Fotbal pe teren 

redus 

Peter Jozsef 

 

Meci amical 

Lic. Teor. Mikes 

Kelemen 

Fotbal IV.A-

B 

3-5 

3. Fotbal pe teren 

redus 

 

Szakacs Reka 

Meci amical 

Lic. Teor. Mikes 

Kelemen 

Fotbal VI.B-

C 

3-4 

4. Clasa III.B Szakacs Reka Ottusa Napsugar - III.B Loc II 

5. Clasa a X.C Szakacs Reka Meci Profesori - 

elevi 

Baschet X.C CCD 50 

6. Clasele 

gimnaziale 

Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

Recsenyedi Hunor 

Campionat 

interclase 

Fotbal Gimnz

iu 

- 

7. Clasele liceale Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

Recsenyedi Hunor 

Campionat 

interclase 

Fotbal Liceu - 

8. Clasele a VI.a și 

a VIII.a 

Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

Recsenyedi Hunor 

Meci de adio Fotbal Gimna

ziu 

5-3 

9. Clasa a XII.a Szakacs Reka Meci de adio cu 

echipa Lic. Tehn. 

Berde Aron 

Fotbal fete XII.a 1-1 

10. Clase primare Peter Jozsef 

Szakacs Reka 

Recsenyedi Hunor 

Bodi Szende 

Concurs de alergare 

Ziua Școlii 

Atletism Primar - 

 

III. PARTICIPARE LA CURSURI DE FORMARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Numele și 

prenumele 
Denumire curs 

Acreditat/ 

Neacreditat 
Furnizor 

1. 1  Szakács Réka -Judit Utilizarea tablei 

interactive si a platformei 

Moza in activitatea 

didactica 

Neacreditat CCD Covasna 

2. 2  Szakács Réka -Judit Profesor si parinte azi Acreditat Asociatia 

Profedu, 

Bucuresti 

3.   Szakacs Reka-Judit Seminar didactic - Centrul de 
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multidisciplinar 

international de 

comunicari stiintifice 

resurse 

educationale 

4. 3  Szakács Réka -Judit Conferința Națională - CCD Covasna 

5.   Szakács Réka -Judit Conferința Națională 

Noutăți în educație 

 CCD Covasna 

6.   Péter József Utilizarea tablei 

interactive si a platformei 

Moza in activitatea 

didactica 

Neacreditat CCDCovasna 

7.   Péter József Conferinta naionala - CCD Covasna 

 

IV. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE DERULATE LA NIVELUL 

DISCIPLINELOR/ARIILOR CURRICULARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Denumire 

activitate 
Participanți 

Perioada/ Locul 

desfășurării 

Responsabil 

(nume și prenume) 

1 Educație fizică și sport Patinaj Clasa a VII.B 28.12.2020/Arena Szákacs Réka 

2 Educație fizică și sport Săniuș Clasa a VII.B 16.01..2021 Szakács Réka 

3 Educație fizică și sport Campionat 

interclase – 

fotbal 

Clasele V-VII 17.06.2021 Szákacs Réka, Peter 

Jozsef, Recsenyedi 

Hunor 

4 Educație fizică și sport Campionat 

interclase – 

fotbal 

Clasele IX-XI 22.06.2021 Szakács Réka, Peter 

Jozsef, Recsenyedi 

Hunor 

5 Educație fizică și sport Meci de adio - 

fotbal 

Clasele VIII-

VII 

O9.06.2021 Szákacs Réka, Peter 

Jozsef, Recsenyedi 

Hunor 

6 Educație fizică și sport Meci de adio - 

fotbal 

Clasele IV 16.06.2021 Szákacs Réka, Peter 

Jozsef, Recsenyedi 

Hunor 
 

V. ACTIVITĂȚI METODICE DERULATE LA NIVELUL DISCIPLINELOR/ ARIILOR 

CURRICULARE 

Nr. 

crt. 
Disciplina Denumire activitate 

Data/ Locul 

desfășurării 
Responsabil 

1 Ed. Fizică si Sport Interasistențe la ore 0ctombrie 2021 

Februarie 2022 

Szakács Réka 

 

Data,      Numele și prenumele: Szakács Réka-Judit 

             19.06.2022                                         Semnătura șef catedră/ responsabil comisie metodică, 

 

Componența catedrei de limbi moderne: 

Limba engleză: 

Hollanda Noémi: 

- Grad didactic I 

- Predă la clasele: 1A, 3B, 4B, 5B, 6A, 6B, 6C, 7B, 9A, 11A, 11C, 12C, 

- Este diriginte la clasa 9A 

- Responsabil catedra de limbi moderne 
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- 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 

- Curs Mentorat, iulie-august 2021 

- Curs de formare: Utilizarea teblei interactive și a platformei Educaționale MOZA în 

activitatea didactică – 17. 11. 2021. – 26. 01. 2022. – blended learning 

Karda Bodali Annamária: 

- Grad didactic: Definitivat 

- Predă la clasele: Preg A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 5A, 5B, 7A, 8A, 9B, 11B, 12A, 12B 

- Este diriginte la clasa 5C 

- Curs de perfecționare: Educația asistată de instrumente digitale, sept-oct 2020 

Kovács Ildikó (de la 1 septembrie 2021 – până la 31 ianuarie 2022) 

- Fără grad 

- Predă la clasele Preg B, 8B, 10A, 10B, 10C 

Sántha Lenke (de la 1 febr 2022) 

- Grad didactic I 

- Predă la clasele Preg A, Preg B, 5A, 6A, 6B, 8A, 8B, 10A, 10B, 10C 

- A fost membră in echipa de implementare al proiectului Rose in perioada septembrie-

decembrie2018 

- A fost membră în echipa de implementare al proiectului Erasmus +, Inovatie si incliziune+ 

 

Limba franceză-italiană: 

Uszkai  Edinda: 

- Grad didactic I 

- Predă limba franceză-limba italiană 

- Predă la clasele: 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 9B, 11B, 11C, 12A, 12C 

- Este diriginte la clasa 11B 

- Membră in echipa de implementare al proiectului Rose 

- Membru al CEAC în școală 

- Membră în echipa de implementare al proiectului Erasmus +, Inovatie si incluziune+ 

- Membru al Comisiei de revizuire a programelor școlare pentru limba franceză, 

clasele VI-VIII, la nivelul județului Covasna 

- Curs de perfecționare: “Tehnologia Informației și Comunicării în Educație”, octombrie 2018 

- Curs Erasmus+ Special Needs Children, septembrie 2018 

- Formare profesională: "Virtuális Tanterem": IKT-s alkalmazások az oktatás 

szolgálatában, organizat de CCD Covasna 
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- 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 I 

- Predă limba franceză 

- Predă la clasele: 10A, 10B, 10C, 11A, 12B 

- Este diriginte la clasa 12B 

- 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 

1. Activități desfășurate : 

În anul şcolar 2021-2022, 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 2021-2022; 

- toţi membrii şi-au realizat planificarea materiei şi au parcurs această materie conform 

planificării; 

- toţi membrii şi-au elaborat portofoliile personale, pe care le-au îmbogăţit pe parcursul 

semestrului cu materiale auxiliare de predare şi evaluare (teste iniţiale, teste de evaluare 

sumativă, fişe de lucru, imagini, prezentări în Power Point); 

- elevii au fost la rândul lor îndrumaţi de către profesori în elaborarea şi folosirea portofoliilor; 

- de remarcat este faptul că toţi profesorii au respectat principiul notării ritmice şi au evaluat 

elevii corespunzător; 

- membrii celor două catedre au colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului şi şi-au 

îmbunătăţit activitatea prin schimburi de idei, dialoguri deschise, discuţii ocazionale, exemple 

de bună practică realizate în cadrul şedintelor de catedră; 

- s-au conceput şi prezentat materiale în cadrul şedinţelor de catedră (referate, prezentări 

Power Point, materiale transmise de inspectorul de specialitate);  

- profesorii de limbi moderne s-au implicat activ în activităţile de specialitate (consfătuiri 

didactice, şedinţe de catedră, cercuri pedagogice), dar şi în activităţi şcolare şi extraşcolare de 

la nivelul şcolii  

- Am reproiectat conținuturile adaptate predării online după caz pentru clasele încarantinate 

(IVB, VIIIA, IXB) în perioada septembrie-martie 2022, datorită pandemiei COVID-19 

- Am efectuat activități de predare online prin platforma Google Classroom pusă la dispoziție 

de instituție la clasele unde s-a confirmat caz COVID-19 și aveau ore on-line 
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- Am realizat activități de predare-evaluare prin materiale postate, fișe de lucru, chestionare 

online 

- Am respectat indicațiile legale în vigoare pentru evaluarea activității și incheierea situației 

școlare semestriale. 

- am participat la Olimpiada de lb engleză în martie 2022, faza județeană, unde Könczey 

Léda a primit locul 4 

- am participat la concursul SPARK, concurs de limba engleză cu 6 elevi din clasa a IV-a B 

- am organizat ședințe de pregătire pentru elevii claselor a XII-a în vederea obținerii unor 

rezultate bune la Bacalaureat, competențe lingvistice, în perioada martie-iunie 2022 

- am participat la concursul Shakespeare School Competition– essay writing cu 4 elevi din 

clasa a XI-a A în luna mai 2022 

 

 

 Responsabil catedra de limbi moderne, 

Hollanda Noémi 

  

RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A 

DIRIGINŢILOR, AN ŞCOLAR  2021 - 2022 
 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

▪ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

▪ Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor 

in vigoare 

▪ Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  

▪ Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea 

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

▪ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

▪ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

▪ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare: 

- Proiect Fără frontiere – Szentes, Ungaria, 30 elevi din clasele liceale – 10-14 ianuarie 2022 

- Vizionare de spectacole, filme (on line) 

- Secret Santa – cadouri prin poștă, mesaje electronice 

- Participare la acțiunea de caritate al Serviciului Maltez A “Christmas Challenge. Let’s Win 

Together!” 

- Activitatea  „Cum te simți” – cu imaginile Padlet, idee preluată de psihologul școlii Para 

Noemi 

- Proiect județean Campania Prevenirea abuzului – noiembrie 2021, clase primare, gimnaziale și 

liceale 

- Vizită la Biblioteca școlară, clasele liceale, octombrie-noiembrie 2021, proiect inițiat de Kiss 

Károly cu implicarea diriginților claselor liceale 

- Vizitarea Liceurilor din localitate cu participarea claselor a VIII-a 

- Patinaj la Arena cu participarea claselor gimnaziale și liceale în martie și aprilie 2022 

- Festivitatea Elevilor la Biserica Cetate în data de 15 martie 2022-06-15 9-12 mai Săptămâna 

Bobocilor, organizat de elevii claselor terminale pentru elevii claselor a IX-a 



 

137 | P a g e  

 

- Participare la proiectul local SEPSIBOOK, realizat de către Biblioteca Județeană Bod Péter în 

colaborare cu Consiliul Local Sfântu Gheorghe cu clasele primare – secția maghiară, fiecare 

clasă, secția română – fiecare clasă și clasele liceale – IXA și IX B 

- Participare în proiectul Cimbora Bábszínház într-o activitate interactivă pentru clasele liceale, 

cu clasele IXA – luna aprilie , IXB – luna iunie, XA – luna mai 

- Festivitatea Ultimul Clopoțel pentru clasele a XII-a în data de 27 mai 2022 la Biserica 

Krisztus Király 

- - Ultimul Clopoțel pentru clasele a VIII-a în data de 3 iunie în parcul 56 

- Ziua Școlii – 2 iunie 2022 – Festivalul Muzicii de Cameră, spectacole, activități sportive, 

artistice, târg de școală cu porți deschise 

- Festivitatea de încheierea anului școlar pentru clasele gimnaziale și liceale în data de 10 iunie 

2022 în parcul 56 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

diriginte, conform Ordinului MECI  

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal si teoretic, 

de către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare specifice învăţământul preuniversitar. 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 

conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor 

anuale şi semestriale la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în 

vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de 

consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu 

părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi 

înalţi ora de dirigenţie 

 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului dirigintelui, 

adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea 

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale 
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proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie   

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei 

raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Participarea diriginților la instructajele referitoare la SARS-COV 2: reguli de igienă și măsuri 

pentru a evita infectarea. În calitate de diriginte am făcut instructaj elevilor și părinților.  

Am studiat normele, ordinele Ministerului Educației și Cercetării. De exemplu: 

- Norme privind instruirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada 

pandemiei COVID-19 

- Ordin nr.5545/2020 din 10 septembrie 2020 

- Rofuip 

- Hotărâre nr.52 din 05.11.2020 

- Ordinul nr.5977/2020, etc. 

Consilierea elevilor în funcție de problemele ivite în perioda predării online pe 

probleme legate de:  
- participarea regulata la orele online                                    

-  adaptarea la conditiile izolarii sociale                                

- reuşita şcolară 

-  crize de dezvoltare                                                              

- situaţii de criză 

- rezolvarea/depăşirea unui conflict                                     

- orientarea carierei 

-  însuşirea de tehnici de învăţare eficientă                           

- managementul stresului 

Consilierea părinților online:  
a) Ședințe/lectorate cu părinții, cu  proces-verbal predat:      

b) Activități de consiliere a părințilorpe  probleme legate de:   

înţelegerea nevoilor şi a comportamentului copiilor lor în perioada predării online                       

sprijinirea  educaţiei copilului        

identificarea factorilor de risc         

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la 

nivel de clasă 

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, 

conştientizând astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă. 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului / dirigintelui, 

aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică 

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de sancţionare/ 
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corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism şcolar, 

comportament agresiv etc.) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Sf Gheorghe în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de 

indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea 

sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor 

inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- colaborare parţială dintre o parte din diriginţi şi pedagogul căminului pentru prevenirea şi 

combaterea abaterilor disciplinare din cadrul căminului 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 

obligatoriu 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la 

clasele din învăţământul obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune. 

 

Comisia diriginților: 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2021-2022 cu un efectiv de 

21 cadre didactice. 

Nr. crt. 

 

Clasa Diriginte 

1. 5A Ambrus Sándor 

2. 5B Kerezsi Gyopár Iringó 

3. 5C Bodali Annamária 

4. 6A Simon Vilmos 

5.  6B  Lőfi Gellért Attila 

6. 6C Botos Gyöngyvér 

7. 7A Cucu Csilla 

8. 7B Kovács Hanna Janka 

9. 8A Nagy Éva 

10. 8B Szakács Réka-Judit 

11. 9A Hollanda Noémi 

12. 9B Péter József 

13. 10A Para Noémi 

14. 10B Péter Jakab Mária 

15. 10C Fazakas Mária 

16. 11A Nyeste Miklós 

17. 11B Iliescu Edinda 

18. 11C Mailat Sorana 

19. 12A Deák Mária Magdolna 

20. 12B Varga Ibolya 

21. 12C Domokos Orsolya 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului 

şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată 

şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de 

dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a realizat un formular tipizat pentru planificări. De 

asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 



 

140 | P a g e  

 

întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de 

sănătate şi securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului 

şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de 

psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să facă cunoscute elevilor prevederile 

regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor aflaţi în 

dificultate (“Bani de liceu”,proiect Nyilas Misi,etc). 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale 

şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a 

şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 

variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

 

     15. 06. 2022.                                                                                                 Responsabil: 

                                                                                                                           Hollanda Noémi 
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• La începutul anului scolar s-a efectuat procedura de echivalare a ceditelor profesioanale 

transferabile pentru 8 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: 

− Utilizarea tablei interactive și a platformei Moza în activitatea didactica- CCD 

Covasna 

25 de cadre didactice- Cursul a fost finantat din bugetul Liceului de Arte “Plugor 

Sandor” 

− Formator/CCD Covasna/1 cadru didactic 

− Profesor și părinte azi-Proacta Bucuresti-Acreditat-2 cadre didactice 

− Curs ‘’Team buliding pentru cadrele didactice și personalul auixiliar al liceului’’-

Formatori: Fazakas Misi și Prezsmer Boglárka – 20 de persoane 

În semestrul II al anului școlar s-a realizat următoarele activități: 

• Înștiințarea cadrelor didactice despre oferta cursurile  organizate de CCD Covasna 

respectiv cursurile organizate în timpul vacanței de vară.(UCDM) 

S-a participat la următoare cursuri: 

CRED-specializarea muzică -1 cadru didactic 

− Deasemnenea s-a participat la diferite conferințe și simpozioane  organizate de 

CCD Covasna. 

− Cu ocazia împlinirii de 50 de ani al CCD Covasna s-a organizat în școală meci 

de baschet între profesori și elevi, respectiv s-a participat la expoziția PedArt 

organizat de CCD Covasna. 

Sf. Gheorghe, 

21.06.2022      Intocmit, responsabil RDPC 

       Prof. Szakacs Reka 
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                                     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 educare, informare, 

documentare, cercetare şi recreere ale acestora. 

Activitatea în anul şcolar 2021-2022 am început-o cu un număr de 13459 volume, pe parcursul 

anului şcolar numărul volumelor s-a mărit cu 89 de volume. Din care 47 am primit ca donație, 42 

volume am cumpărat în valoare de 1418.76 lei. În total avem la biblioteca şcolii 13548  volume.   

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 

• asigurarea pentru cititori a informaţiei indiferent de forma sa de suport: hârtie-carte, 

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; 

• întocmirea rapoartelor de activitate semestriale şi anuale;  
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• 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 solicitat 

- Pentru elevii noi veniți, clasele a V.B, V.C. și IX.A  am prezentat biblioteca noastră, am vorbit 

despre cărți, despre biblioteci moderne. Elevii nou veniți au înscris la biblioteca noastră.       

-  Cu învățătoarea Dumbravă Manuela (clasa III. A) am făcut un proiect educațional  : Legenda 

Toamnei, anexez planificarea activităților. Elevii au vorbit despre anotimpul preferat, apoi au citit 

legenda, au răspuns la întrebările puse de noi. Au colorat, au jucat cu Story Cub = au povestit o 

ântîmplare scurtă. 

- 30 septembrie este Ziua Basmelor Populare Maghiare, am invitat mai multe clase în bibliotecă sau 

am mers la clasa lor, am  citit povești pentru  III. B , învățătoarea Bölöni Klára. Elevii au vorbit despre 

poveștile preferate, au răspunsi la întrebările: Quiz de basme, Au lucrat la fișele de lucru, unde au 

desenat o cretură imaginată. Tema pentru acasă: să contină/ să scrie o basme.       

- Octombrie – Luna Bibliotecilor Şcolare din 2008 octombrie a devenit luna internaţională a 

bibliotecilor şcolare. În diferitele şcoli ale lumii elevii, profesorii, părinţii, media etc. participă la 

programe organizate cu scopul de a atrage atenţia asupra bibliotecilor şcolare.  Biblioteca a demarat un 

proiect cu tematica: popularizarea bibliotecii şcolare.              Doamnele învățătoarea Babos Erika, 

clasa CP.B ,  Salamon Márta, clasa CP. A , Florescu Maria, II.A și Dancs Gyöngyvér, II.B  au adus 

clasele. Am ținut înpreună o oră altfel, despre cărți , bibliotecă etc.  Am vorbit despre povești 

preferate, au răspunsi la întrebările din basme, au colorat etc. 

-  între 25-26 octombrie am participat la cursul online de perfecționare:  Mesélj nekem E'meséről, 

Fröccsműhely és Ször(p)parti,  ( 20 de ore ) organizată de IȘJ Covasna și Egeri Könyvtári Intézet. Am 

învățat multe despre promovarea lecturii, pentru elevi din clasele 0-IV și V-XII. Am primit liste de 

cărți contemporane. 

-  10 noiembrie am coloborat cu profesoarele de religie: Ráduly  Faragó Szidónia și Kátai Zsuzsa. 

Înpreună am ținut o comemorare despre Szent Márton /Sfăntul Martin, am prezentat viața lui cu 

ajutorul  bookcreator, elevii din clasa IV. B și V. C  au rezolvat un rebus. 

- Popularizarea bibliotecii şcolare:     Am invitat clase, care vizitează  mai rar biblioteca: X.C, 

diriginta Fazakas Mária și VI.B  Löfi Gellért. Am ținut înpreună o oră altfel, despre cărți , bibliotecă 

etc. Au jucat cu Story Cub = au povestit o întîmplare scurtă. 

- am ajutat la secretariat, de ex. am xeroxat, am distribuit acte, am fost după poștă la IȘJ etc.                  

- aproapefiecare săptămână merg la archivă, unde trebuie să caut cataloge vechi sau alte documente 

pentru secretariat sau contabilitate 

- Am opcupat cu manualele școlare: comandarea ( 9 etape ), alocarea manualelor. Am inventariat 

manualele școlare.Manualele deterioriate sau uzate moral (2097) am propus la casare. 

- Am continuat catalogarea cărţilor noi, (89 volume) care am primit ca donație de la profesori (47)  și 

din cumpărături (42), întroducerea datele în calculator                  - am lucrat cu profilul 

facebook a bibliotecii, așa pot să țin legătura mai bine cu elevii, profesori, postezi evenimente 

culturale etc. 
În total avem la biblioteca şcolii 13548 volume. Am continuat catalogarea cărţilor, 

introducerea datelor în calculatorul bibliotecii. 

Programul de activitate la bibliotecă este zilnic 4 ore. În cursul anului s-au înscris la bibliotecă 

78  elevi.   
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-În cursul anului şcolar am lucrat la inventarierea și casarea manualelelor uzate , comandarea ( 9 etape 

) și recuperarea manualelor 

- am ajutat la secretariat, de ex. am xeroxat acte, am fost după poștă la IȘJ etc. 

-aproape fiecare săptămână merg la archivă, unde trebuie să caut cataloge vechi sau alte documente 

pentru secretariat sau contabilitate 

 

-Am sărbătorit diferite aniversări, expoziţie de cărţi:  

− Ziua Poeziilor Maghiare , 

− în fiecare lună diferite aniversări ect. 

− cu ocazia 8 Martie Ziua femeilor am expuși cărți, scrise de scriitoare maghiare și din literatura 

universală  

• cu ocazia 15 martie – a venit clasa II.B , (învățătoare: Dancs Gyöngyvér)   am vorbit despre 

revoluția din 1848, despre husari și elevii a creat un husar 3D 

• 28 martie am participat la o întâlnire cu bibliotecari din zonă,   a fost organizată de Romániai 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, la Biblioteca Județeană Bod Péter,  

• Popularizarea bibliotecii şcolare:  

• am invitat clasele VIII. B, diriginte Szakács Réka, și clasa VI.A., ei au venit cu dirigintul 

Simon Vilmos. Am ținut înpreună o oră altfel, despre cărți, biblioteci etc. Au jucat cu Story 

Cub = au povestit o întâmplare scurtă. 

-  între 26-29 mai am participat la SepsiBook, Târg de carte și festival de literatură contemporană. 

Am participat la lansare de carte și întâlnire cu scriitorul Zágoni Balázs, (el a dedicat un roman pentru 

biblioteca noastră), la discuții tematice  de ex. , Nyáry Krisztián, concerte literare, spectacole de poezie 

și muzică etc.  

- am ocupat cu profilul facebook al bibliotecii, unde pun materiale despre cărți și bibliotecă, diferite 

aniversări etc. 

- La sfărşitul anului şcolar au fost premiaţi elevii din clasa IV. B, ( Nagy Edit ),  

- În data de 21 iunie o să particip la o conferință online, organizată de Asociației 

Bibliotecarilor din România 

- Între 25-26 autgust vreau să particip la o conferință  organizată la Oderheiu Secuiesc  

"A jövő könyvtára" - magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése, ( particip 

aproape fiecare an) 

Propun următoarele: 

Propun: cadrele didactice, diriginţii claselor să colaboreze mai mult la acţiunile care au loc în 

şcoală la bibliotecă, cu scopul atragerii  eleviilor spre bibliotecă şi stimularea lecturii. 

Profesorii şi diriginţii claselor să sprijine bibliotecarul la recuperearea cărţilor la sfârşitul 

anului, să anunţe ori de câte ori un elevi din clasă intenţionează să transfere la altă şcoală sau este 

exmatriculat - să anunţe bibliotecarul pentru fişa de lichidare . 
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În anul şcolar 2021-2022  Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii s-a constituit conform 

legislaţiei având la bază Hotărârea Consiliului profesoral din ședința din data de 09.09.2021, 

respectiv Hotărârea/ avizul Consiliului de administrație din data de 09.09.2021, având 

următoarea componenţă: 

Coordonator: Péter Márta 

Membrii: Uszkai Edinda– membru din partea Consiliului profesoral 

                Tóth Sarolta – membru din partea Consiliului profesoral 

    Kerezsi Iringó – membru din partea Consiliului profesoral 

    Zsigmond József- reprezentantul Consiliului Local 

    Domokos Orsolya– reprezentantul sindicatului; 

                Reketes Loránd – reprezentantul părinţilor 

    Szimion Helga– 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 an şcolar, 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; 

- S-au întrunit propuneri de activităţi: 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. 
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Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a 

Planului de Activităţi elaborate pentru atingerea următoarelor obiective:  

1. CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale 

şi a metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, ale programelor şcolare, ale 

metodelor şi procedurilor de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea 

documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi 

practicilor societăţii democratice. 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;  

• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

3. RESURSE UMANE  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale 

de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ; 

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală:  

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare  

6. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice.  

 

 

28.06.2022       Coordonator CEAC: 

               Péter Márta 
 

CABINET DE ASISITENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

LICEUL DE ARTE PLUGOR SANDOR 

 

1. Activități de consiliere individuală în cabinet 

Nr 

crt 

Activităţi desfăşurate 

conform Registrului de 

activităţi de la cabinetul 

de asistenţă 

psihopedagogică 

 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 
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1 

 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. profesori 

consiliaţi individual 

CONSILIERE 

INDIVIDUALĂ  ÎN 

CABINET (TOTAL 

BENEFICIARI)                                          104 14 10 

 

    

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ 
dezvoltare personală 25 1 0 

Managementul 
emoţiilor şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi 
de comunicare (se 

include prevenirea 
bullyingului în spațiul școlar, a 
violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, 
inclusiv cu copiii cu CES) 32 10 7 

Managementul 
învăţării/ dezvoltare 
cognitivă/ dezvoltarea 
creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a 
absenteismului/ abandonului 
școlar) 11 2 3 

Orientarea carierei 30 1 0 

Educaţia pentru un stil 
de viaţă sanogen (se 

include prevenirea 
consumului de substanțe cu 
risc, a traficului de persoane) 6 0 0 

2 
Implicare în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, 

CJRAE/CMBRAE, alte instituţii:  1 studiu/an  ca participant  

 

2. Activităţi de consiliere de grup la clasă 
Nr. 

crt. 
 

Tematica activităților de consiliere de grup cu 

ELEVII 

 

Număr total 

activități  

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

3  

Orientarea școlară și profesională Proiectul ROSE 

 

Prevenirea Bullyingului in scoala: Fi erou de zi cu zi, 

progaram inclus în CAEJ  

 

Activități în programul: Valorile umane 

 

Activități în programul Exprimă/te liber 

 

4 

 

8 

 

4 

 

6 

 

  

 

256 elevi 

din clasele:  

VI.A VI.B 

VI. C 

VII.A 

VIII/A 

VIII.B 

X.C 

X.B 

Elevii au realizat 

afise împotriva 

prevenirea 

fenomenului de 

bullying 

 

În cadrul 

Programului 

Exprimă-te liber, 

am obținut locul 

II la nivel 

regional 
Nr. 

crt. 
 

Tematica activităților de consiliere de grup cu 

CADRE DIDACTICE 

 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 
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4 Prevenirea Bullyingului 

Workshop: Cadru didactic în prezent vs trecut 

2 45  

Nr. 

crt. 
 

Tematica activităților de consiliere de grup  

CU PĂRINȚII 

 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 5 Participare le sedinte cu parintii cu tematica 

”Imima secretă a copaciilor” – acticitate în colaborare cu 

Teatru de păpuși din Sf Gheorghe 

 

3 26  

Nr. 

crt. 
 

Tematica activităților de consiliere  

cu elevi cu CES 

Număr total 

elevi cu CES 

Număr total 

beneficiari în 

consiliere 

individuală 

Observaţii/ 

rezultate 

 

6 Consiliere individuală  14             7  

Nr. 

crt. 
 

PARTIPARE LA CONCURSURI/PROIECTE 

Număr total 

elevi  

Observaţii/ rezultate 

 
7 • Derularea la nivelul școlii Proiectul pentru 

reducerea violenței fizice și psihologice în unitățiile 

preuniversitar - organizat de Isnspectoratul de 

Poliție Județean Covasna, în colaborare cu ISJ 

Covasna,  

în clasele: VIII B, VI C, VIII. A 

 

• Derularea la nivelul școlii Programul Exprimă-te 

Liber, organizat de CJRAE Sălaj 

În clasa a X.A  

 

 

 

55 

 

 

 

 

5 

 

 

MENȚIUNE la nivel județean  

 
 
 
 
LOCUL III, la nivel regional 

Nr. 

crt. 
PARTIPARE LA FORMĂRI/CURSURI Număr total 

credite/ore  

Organizator 

 
8 • Program de formare continua: UTILIZAREA 

TEBLTEI INTERACTIVE ȘI A APLATFORMEI 

EDUCAȚIONALE MOZA ÎN ACTIVITATE 

DIDACTICĂ 

 

• Program de formare continua: 

DEYVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII UNUI MENTORAT DE CAȘITATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

 

• Program de perfecționare: FORMATOR 

17.11..2021-

26.01.2022- 

20 DE ORE 

 

24.06.2021- 

22.07.2021, 

15 credite 

 

 

 

04.11.2021-

14.01.2022 

180 ORE 

  CCD Covasna 

 

 

 

 

ASOCIAȚIA PRO EURO-CONS  

 

 

 

 

 

CCD COVASNA 

 

Prof. Consilier Para Noemi                                                                  DATA 27.06.2022 
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RAPORT DE ACTIVITATE, 2021-2022 
 

 Subsemnata David Erika în funcția de contabil șef,  în cadrul Liceului de Arte Plugor 

Sandor Sfântu Gheorghe, am desfășurat pe parcursul anului școlar 2021-2022 Sem II. și până 

în prezent, diverse activități, încercând pe cât posibil să coordonez activitatea administrativă 

și să mă achit de sarcinile ce mi-au revenit conform fișei postului dar şi de sarcinile trasate de 

conducerea unității, cu conștiință etic și moral. 

  Am ținut sintetic și analitic contabilitatea în cadrul liceului şi iau toate măsurile ca      

evidenţa să fie la zi. 

Am gestionat programul contabil Logic pe fiecare sursă de finanţare,buget local,buget de 

stat,venit propriu,la zi,actualizez bugetul pe site-ul instituţiei. 

Am înregistrat bugetele aprobate de ordonatori principali,şi încarg în sistemul Punct Unic 

de Acces pe platforma Anaf. 

Am raportat formularele obligatoriu,lunar sau după caz, aferent pentru fiecare sursă de 

finanţare în sistemul Forexebug,  

Am utilizat aplicația CAB(Control Angajamente Bugetare) pentru ordonanțările de plată,şi 

recepţionez angajamentele de plată la trezorerie. 

Am întocmit acte justificative si documente contabile cu respectarea legii în 

vigoare,formularelor si regulilor de alcătuire si completare in vigoare; 

Am urmărit încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei 

bugetare,Buget local,Buget Stat,si Venit Propriu. 

Am organizat şi am verificat,circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod 

cronologic şi sistematic compartimentul administrativ şi  în evidenţa contabilă;  

Am controlat şi vizez actele în circuit la compartimentele de specialitate. 

Achit facturile pentru servicii,materiale,investiţii,drepturi cuvenite personalului şi 

elevilor,și datoriile către stat. 

Am dus la îndeplinire toate procedura pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru 

cadrele didactice care fac navetă,și sumele cuvenite inspectiilor efectuate pentru metodiști. 

Am organizat si exercit viza de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile 

legale; 

Am întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in 

condiţiile stabilite de lege; 

Am urmărit aplicarea si respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.Tot la venituri salariale intră 

voucherele de vacanță care au fost acordate personalului în luna mai 2022 în valoare de 

172550 lei pentru 119 de angajați. 

Am întocmit formele pentru efectuarea încasărilor si plaţilor in numerar sau prin conturi 

bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor. 

Am dus la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară şi 

administrativă a salariaţilor; 

Am întocmit dările de seamă contabile si cele statistice, precum si contul de execuţie 

bugetară;  

 

Sunt memru în comisii în cadrul programelor naţionale.Am verificat statele de plată a 
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burselor,ajutor social copiilor CES.; bani de liceu, Euro 200,rechizite şcolare.Tichete 

sociale,SDS, 

Am verificat legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume în limitele de competenţă stabilite 

de lege; 

Am verificat documentele cu încasarea chiriilor;facturez obligaţiile de plată pentru clienţ. 

Am verificat documentele privind încasarea plăţiilor de regie şi hrană al elevilor din 

internat.Am organizat şi am dus la îndeplinire circuitul documentelor 

contabile(facturi,LZA,receptii,etc) şi înregistrarea lor în contabilitate necesare, pentru 

funcţionarea cantinei,din strada Şoimului. 

Am verificat şi calculez egalitatea sumelor încasate, de la elevi din internat şi care solicită 

prănz,prin confruntarea Listei Zilnice de alimente. 

Fundamentez necesarul de credite având in vedere necesităţile unităţilor ; 

Am îndeplinit toate demersurile de contracte şi de procese-verbale de recepţie,la achiziţii 

bunuri,servicii şi  reparaţii curente,şi de investiţii. 

Am repartizat pe bază de referat de necesitate, materialele de întreţinere consumabile  

Am verificat lunar FAZ-ul cu privire consumul carburantilui aferen foilor de parcurs, 

pentru autoturismul Dacia Dokker al unităţii. 

Am întocmit, lunar, balanţe de verificare pe solduri si rulaje, pe surse de finanţare;  

Am clasat şi arhivez în continuare toate actele justificative de cheltuieli, documente 

contabile,registrele jurnale, fişe, balanţele,și diferite acte contabile pentru anii precedenți. 

Am urmărit încadrarea strictă în creditele aprobate în Proiectul ROSE,Am organizat şi am 

întocmit rapoartele solicitate către monitor,lunar și trimestrial. 

Efectuez demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor în proiectul ROSE. 

Am îndeplinit orice sarcină cu caracter financiar-contabil dată de directorul unităţii şcolare 

sau stipulate, expres în acte normative; 

Am ținut de organizare şi de actualizare / elaborare a procedurilor operaţionale în 

compartimentul de contabilitate şi de specialitate la nivelul unităţii,ori de căre ori este necesar. 

Utilizez platforma COSYS pentru raportările financiare primăriei Sfăntu Gheorghe,lunar și 

închiderea trimestrială. 

Utilizez platforma finantare.org pentru raportări financiare,deschideri de credite,bugete 

etc.Inspectoratului școlar Covasna,, 

Am înregistrat sintetic și analitic  contabilitatea Asociaţiei Plugor Sandor în cadrul liceului 

şi iau toate măsurile ca evidenţa să fie la zi. 

Am întocmit lunar  Cheltuielie de monitorizare şi Plăţi restante pe care am raportat la 

trezorerie. 

Am întocmit balanțele și bilanțele la sfărșitul execuției Trim I 2022,pe care am raportat la 

Consiliul local,Inspectoratul Școlar Covasna și Finanțele Publice pe Platforma Punct Unic de 

Acces. 

Am regătit actele pentru proiectul POIM. 

Am prezentat documentele și informațiile necesare pentru justificarea modului de 

fundamentare și utilizare a fondurilor publice pentru  auditorii  externi aflați în misiune la 

Primăria Sfăntu Gheorghe și la Inspectoratul Școlar Județean Covasna. 

 

 

 

Data. 22.06.2022                                                                               Cu respect: David Erika
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Subsemnata SIBIANU ÉVA cu funcția de contabil în cadrul Liceului de Arte “Plugor 

Sandor” Sf.Gheorghe, prezint raportul privind activitățile desfășurate în 2021-2022. 

           Indeplinesc sarcini de administrator financiar la compartimentul de contabilitate. 

• Țin evidența nominală a elevilor care iau prânzul şi iau toate măsurile ca evidenţa să 

fie la zi si asigur hrana zilnica: 

• Tin evidenta zilnica pt cei care consuma hrana de la Scoala Speciala; 

• Intocmesc chitante si facturi pt cei care consuma hrana de la Scoala Speciala; 

• Întocmesc registre de casa la fiecare sector bugetar; 

• Depun banii incasati, la trezoreria statului: 

• Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate lunar, primite de la bugetul de stat, 

pentru “Bani de Liceu” si duc la indeplinire solicitarile, respectiv achitarile acestora. 

• Urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate lunar, primite de la bugetul de stat 

pentru “Abonament elevi” si “Bilete de calatorie” pt elevii din internat si duc la 

indeplinire solicitarile, respectiv achitarile acestora 

•  Organizez circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi 

sistematic în evidenţa contabilă;  

• Întocmesc note contabile de venituri si cheltuieli: 

• Arhivez dările de seama contabile si toate documentele folosite in compartimentul 

contabilitate: 

• Verific statele de plată a  burselor si a abonamentelor;  

• Verific legalitatea trecerii pe cheltuieli  a unor sume , în limitele de competenţă 

stabilite de lege; 

• Intocmesc documentele{ factura si chitanta} privind închirierea spatiilor temporare 

disponibile şi verific încasarea chiriilor  

• Duc zilnic adrese trimise de catre institutie la ISJ, Primarii, Casa de Asigurari, Bani in 

numerar la Trezorerie, Banci si scrisori la posta; 

• Îndeplinesc orice sarcina cu caracter financiar-contabil dată de directorul unităţii 

şcolare sau stipulate, expres în acte normative; 

• Întocmesc borderouri pt bănci și fac tranzacția cuvenită pentru salarii spre băncile 

desemnate. 
 

Sf.Gherorghe 

21.08.2022                                                                                     Cu respect: Sibianu Éva 

 

                                          COMPARTIMENT  SECRETARIAT  
 

BERDE VALÉRIA, Secretar sef 
 Anul scolar: 2021-2022 

REALIZAREA ACTIVITATILOR: 

➢ Evidenta personalului didactic, auxiliar si nedidactic 

➢ Reactualizarea procedurilor compartimentului de secretariat 

➢ Completarea planului de incadrare  

➢ Intocmirea schemei orare 

➢ Impartirea orelor pe posturi 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 personale-

documente 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 
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➢ 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 fieslor de autoevaluare al personalului didacti, didactic auxiliar si nedidactic 

➢ Redactarea/completarea si verificarea referitor la prezenta-Condica de prezenta/pontaj 

➢ Completarea declaratiilor de avere pentru persoanele in cauza 

➢ Redactarea diferitelor decizii compartimentului secretariat 

➢ Pregatirea documentelor solicitate de conducerea unitatii si pentru consiliul de administratie 

➢ Completarea statelor de functii si de plata 

➢ Evidenta si actualizarea transelor de vechime, de gradatii, statutul de incadrare-actualizare 

state de plata 

➢ Activitate online-telemunca  

➢ Completarea contractelor civile de furnizare servicii referitoare la examene/indemnizatii de 

examen 

➢ Evidenta perfectionarii cadrelor didactice 

➢ Intocmirea in termene stabilite situatii statistice scolare 

➢ Operare oricarui modificari de contract de munca in Revisal 

➢ Introducerea datelor/modificarilor in programul de salarizare Edusal,  

➢ Completarea /generarea documentelor in programul Medu-utils 

➢ Raportare in Registru-online 

➢ Completarea necesarului salariilor impreuna cu contabil-sef-colaborare stransa cu 

compartimentul de contabilitate 

➢ Completarea contractelor de munca Rose 

➢ Completarea contractelor de munca pt programul “Scoala dupa scoala” 

➢ Completarea deciziilor de incadrare 

➢ Verificarea incadrarilor personalului in programul Edusal/dosar personal 

➢ Verificarea dosarelor depuse de angajati in vederea promovarii pe post 

➢ Urmaresc contractile de munca incheiate pe perioade determinate 

➢ Utilizarea  platformei SIIIR-resurse umane 

➢ Actualizarea dosarelor personale 

➢ Actualizarea datelor personale 

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  

➢ Verificarea zilnica a siteului ISJ  

➢ Monitorizarea completarii condicii de prezenta personal didactic, nedidactic si auxiliar 

➢ Raportarea stadiului de completare a prezentei catre conducere 

 
                                                                                   Secretar șef: Berde Valéria 
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 SECRETAR: Fetscher Erika 

Într-un secretariat munca secretarelor presupune un complex de activităţi : 

1) Activităţi cu caracter specific de secretariat (preluare, transmitere mesaje              

telefon,stenografierea, multiplicarea, redactarea înscrisurilor , 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 (primiri oficiale, relatii cu publicul) 

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. 

 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului. 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei. 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment. 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 

3.5 Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

4.1.Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale. 

4.2.Formare profesionala și dezvoltare în carieră. 

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar. 

 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 

IMAGINII ŞCOLII 

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi 

promovarea imaginii şcolii. 

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind 

activitatea compartimentului. 

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care 

pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

Atribuţiile şi sarcinile unei secretare depind de structura şi domeniul de activitate al 

organizaţiei respective şi sunt cuprinse în fişa postului.  

E a  include următoareleatribuţii şi sarcini, pe care le-am îndeplinit: 

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

general  

• Rezolvarea corespondenței școlii. 
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• 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 2021-2022 

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

Întocmire la termen toate statisticile referitoare la evidenţa elevilor atât în scris cât şi  

în SIIIR: 

o Date statistice: 

▪ SC 0 – Sc 3 Cap1, Cap 2 

▪ Cost standard 

o Managementul elevului 

▪ Lista elevi 

• Formațiuni de studiu 

• Transfer elevi  

• Promovare elevi 

• Adaugare – atributii referitoare la elevi ( Formațiuni de 

studiu, limba moderne 1, 2, religie, adresa,….) 

▪ Înmatriculare elevi 

• Clasa pregătitoere 

• Transferuri emise - aprobare 

• Transferuri primite – aprobare 

• Cazuri deosebite 

o Rețea școlară pe nivele 

o Plan  de școlarizare 

• Gestionarea dosarelor de înscriere pe diferitele niveluri ( clasa pregătitoare, admitere 

cls a V-a, cl. a IX-a) 

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

• Primirea, verificarea cu ceilalti membri a comisiilor a dosarelor de burse sociale, 

medicale si de studii 

• Gestionarea programului TICHETE SOCIALE  

• 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; 
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pregătirea corespondenţei pentru expediere, predarea la registratură sau expedierea 

directă, după caz, asigurarea transportului corespondenţei prin organizarea muncii 

curierilor.  

• Pregătirea dosarului școlii pentru programul național de activități remediale pentru 

elevi 

ȘDȘ (fișe de prezență, tabele nominale, anexele 1, anexele 2, anexele 8) 

• Atribuţii de documentare: prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, 

scheme, statistici, etc., clasarea documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune 

funcţionări a arhivei unităţii.  

• Probleme de protocol şi relaţii cu publicul: desfăşurarea în bine condiţii a întâlnirilor 

cu persoane din afără instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, 

cunoaşterea 

• Cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou (calculatorul, maşina de 

multiplicat, fax, aparatura de înregistrare-clasare, etc.); cunoaşterea tehnoredactării 

computerizate şi a programelor pentru aceasta - Mentinerea  evidentei primare 

• Colaborare cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare. 

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

judeţului.  

• Asigurare  o continuitate a activităţii compartimentului secretariat pe toata perioada 

zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare  informaţii, efectuarea 

diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii cât şi de ISJ 

• Informarea conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară ( decrete, 

legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni). 

• Pregătirea corespondenței trimise recomandat  

• 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. 

•  

Data: 21.06.2022                                                                          

 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 2021-2022. În 

perioada menţionată am realizat următoarele:- Administrez în mod continuu reţeau şcolii, 

întreţin serverele, switchurile, punctele de acces WiFi, atât hardware cât şi software. 

- Administrez continuu calculatoarele şi/sau laptopurile cu care am dotat sălile de clasă, fac 

schimbări, recuperez, instalez noi echipamente cu periferice necesare (boxe, camere web etc.) 

pentru a putea transmite orele on-line când era nevoie de acest lucru. 

- Administrez şi ofer suport în continuu în întreţinerea tablelor interactive şi 

echipamentelor necesare pentru funcţionarea acestora (Laptop, calculator, proiector). 

- Pentru ca să pot oferi mai mult ajutor, am participat şi la un curs de folosire a tablelor 

interactive împreună cu mai mulţi colegi. 

- Împreună cu firma de securitate cu care acvem contract monitorizez funcţionarea 

sistemului de monitorizare audio-video a clădirilor, ca să detectăm şi să evitţm în timp util 

orice defecţiune apărută. Pentru acest lucru în locul unui camere de supraveghere analogică, 

arsă încă în anul trecut în laboratorul de informatică, am instalat unul mai performant, cu care 

se poate înregistra orice se întâmplă în sală, ceea ce este necesar pentru derularea examenului 

de competenţe digitale. 

- Am continuat modernizarea şi extinderea reţelei de calculatoare, conectând mai 

multe săli din clşdirea B în reţeaua şcolii. 

- În clădirea B am conectat sistemul WiFi montat acum dio ani de cştre Telekom şi 

STS în reţeaua şcolii, astfel acum semnalul este oferit prin Fibră optică în loc de semnal de 

telefonie mobilă, ceea ce este mult mai slabă. 

- Gestionez cele 176 de bucăţi de tablete Huawei, cu internet mobil de la firma 

Vodafone. Recuperez cele aduse înapoi, le verifici, le curăţi atât estetic cât şi pe partea de 

software, şi ofer suport în tot timpul anului şcolar. 

- Am contribuit la prezentare școlii și a serviciilor oferite prin editarea materialelor 

promoționale și prezentate pe internet prin pagina școlii și Facebook. 

- Am întreţinut continuu platforma educaţională a şcoli Google Workspace (fost G-

Suite), am creat  noi utilizatori, classroom -uri, am administrat conturile utilizatorilor, am 

ajutat colegii în limita posibilităţilor 

- Am organizat şedinţele on-line pe platforma şcolii, prin Google Meet, şi am ajutat la 

derularea lor în condiţii optime, am salvat înregistrările lor. 

- Am participat la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Interpretare 

instrumentală, am proiectat materialele promoţionale. 

- Am participat la organizarea și desfășurarea mai multor evenimente, cum ar fi: 

diferite concursuri de specialitate, am receptionat, am salvat si am organziat inregistrarile, 

trimise pentru concursuri de admitere in scoala in diferite clase, simulări tehnice pentru 

transferul subiectelor pentru E.N. și BAC, 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 înregistrările de la camerele de supraveghere. Am pregătit 

salile pentru examenele  de competenţă, am monitorizat supravegherea audio-video, am salvat 
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înregistrările, și multe alte taskuri specifice pentru persoana de contact/informatician/secretar.  

- Rezolv mentenanța și întreținerea continuă întregului sistem informatizat în institut. 

 

Informatician,Horváth Szilveszter                                         
 

 

 
 

Subsemnatul(a) Farkas Veronica Enikő , administrator patrimoniu la Liceul de Arte Plugor 

Sándor, 

din Sf. Gheorghe, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2019 şi până în prezent diverse activităţi, 

încercând pe cât posibil să coordonez activitatea administrativă și să mă achit de sarcinile ce mi-au 

revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de conducerea unităţii.  

              1.  PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

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

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

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

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

lor. 

• am asistat împreună  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 ;  

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR 

 Împreună cu conducerea unității am găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele ce 

revin sectorului administrativ. 
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 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; 

 

20.06.2022.                         Admin. Farkas V. Enikő 

Sf. Gheorghe 

 

       
  Pentru angajatul Mihály Pál in funcțiile de laborant instrumente muzicale în cadrul 

Liceului de Arte “Plugor Sandor”_Sf.Georghe, prezint raportul privind activitățile desfășurate 

în anul scolar 2021-2022 

• Repar si restaurez instrumente muzicale cu arcus (vioara, viola, violoncel, contrabas) 

• Tin legatura cu parintii elevilor si profesorii lor de muzica; 

• Sustin buna comunicare cu elevii in legatura cu instrumentele muzicale si mentinerea 

lor in stare buna de functionare a acestora; 

• Iau masuri disciplinare pentru un comportament adecvat: 

• Urmăresc avansarea elevilor in domeniul muzical: 

• Asigur consultatii tehnice in legatura cu necesitatea schimbarii instrumentelor 

muzicale,  

• Organizarea de tabere pentru instrumentisti (muzica populara): 

• Indeplinesc conditiile de buna desfasurare a auditiilor prin verificarea insrtumentelor 

muzicale: 

• Indeplinesc toate sarcinile si ordinile primite de catre conducerea unitatii; 

• In timpul vacantelor pregatesc instrumentele muzicale pentru noul an si semestru 

scolar. 

 

Sf.Gherorghe 

21.06.2022              Cu respect, 
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Pentru angajatii GÁBOR OTTILIA si RONASZÉKI ANNA-GYÖNGYIKE in funcțiile de 

pedagog scolar în cadrul Liceului de Arte “Plugor Sandor”_Sf.Georghe, prezint raportul 

privind activitățile desfășurate în anul scolar 2021-2022 

• Țin evidența nominală a elevilor conform prezentei zilnice  

• Tin legatura cu parintii elevilor din internat; 

• Sustin buna comunicare cu elevii prin: verificarea sistematica a carnetului de elev si al 

orarului scolar; 

• Iau masuri disciplinare pentru un comportament adecvat: 

• Incaseaza banii de internat de la elevi si preda compartimentului de contabilitate: 

• Urmăresc si distribuie micul dejun, pranzul si cina elevilor încadrati in internatul 

scolii: 

• Asigura hrana zilnica, prin raportarea portiei de hrana la cantina liceului, conform 

prezentei elevilor aflati in internat,  

• Organizeaza si urmăresc efectuarea curateniei de catre elevii din internat in camere, 

sala de mase, grupuri sanitare si coridor: 

• Indeplinesc conditiile de buna organizare si desfasurare a activitatiilor in internat: 

• Lunar raporteaza la sectia financiara de contabilitate, evidenta elevilor cazati si 

prezenta acestora: 

• Repartizeaza si emit liste nominale a elevilor pe camere; 

• Indeplinesc rol de portar in timpul concediilor; 

• Indeplinesc toate sarcinile si ordinile primite de catre conducerea unitatii; 

 

 

Sf.Gherorghe 

21.06.2022     
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ANALIZA DE NEVOI (MODEL MATRICE SWOT/ SWOC – PESTE) 

 
 Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Politicul 

(se referă la politici 

educaționale, nu la 

politică) 

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: 

• 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: 

• 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: 

• 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. 

Economic 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. 

Aspecte legate de: 

• Obținerea de sponsorizări 

• Accesarea de fonduri 

europene 

• Accesarea de fonduri prin 

proiecte locale 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 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: 

• 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: 

• 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 

Ecologic 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: 

• 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: 

• ridicarea în timp util 

deşeurilor produse în urma 

activităţilor desfăşurate în 

unitatea de învățământ 

• Posibilități de implicare a 

școlii în activități și 

proiecte ecologice locale/ 

județene/ naționale/ 

internaționale 

• Posibilități de participare 

la proiecte europene 

privind protecția mediului 

Aspecte legate de: 

• ridicarea în timp util 

deşeurilor produse în urma 

activităţilor desfăşurate în 

unitatea de învățământ 

• Posibilități de implicare a 

școlii în activități și 

proiecte ecologice locale/ 

județene/ naționale/ 

internaționale 

• Posibilități de participare 

la proiecte europene 

privind protecția mediului 
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