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Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentul secretariat Anexele 1,2și 3. 

1. Context legislativ/politico-instituţional/ social/ economic/ cultural şi ecologic 

 

Învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele documente: 

 LEN nr. 1/ 2011 şi actele normative subsecvente 

 REGULAMENTUL din 4 noiembrie 2016 de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, (Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar). 

 OMEN.C NR. 3152/ 24/02/2014 privind aprobarea metodologiei elaborare şi aprobare 

a standardelor de pregătire profesională pentru nivele de calificare 

 Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului 

de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei 

aprobată prin Legea nr.81/2006 

 Ordinele, notificările M. E. N., deciziile ISJ Covasna 

 Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de 

bacalaureat național – 2017. 

 Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016 – 2017. 
 

În acest context, analiza stării învăţământului din Liceul Kőrösi Csoma Sándor- Covasna, se 

raportează la indicatorii de evaluare ai calităţii şi ai eficienţei sistemului prin care se măsoară 

competenţele individuale ale elevilor. Aceşti indicatori conferă  obiectivitate analizei 

diagnostice, permiţând în acelaşi timp evidenţierea disfuncţiilor manifestate în activitatea 

instructiv educativă de la nivelul şcolii.  

Politicile Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice avute în vedere sunt centrate pe 

următoarele priorităţi strategice: 
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     Realizarea echităţii în educaţie ; 

     Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor-cheie; 

     Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a 

elevilor; 

    Creşterea calităţii proceselor de predare – învăţare, a serviciilor educaţionale; 

    Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă 

ca dimensiune majoră a politicii educaţionale; 

    Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, 

economic şi cultural; 

Echipa managerială a şcolii a promovat principii ce susţin continua îmbunătăţire a activităţii didactice : 

 Creşterea calităţii actului educaţional; 

 Dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente; 

 Asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea 

permanentă; 

Dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţeneşti la programele de dezvoltare 

economică şi socială a comunităţii  

Priorităţile strategice se realizează prin programe şi proiecte educaţionale: 

 Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii;  

  Asigurarea educaţiei de bază prin educaţie formală şi nonformală 

  Formarea competenţelor – cheie ale cetăţeniei democratice 

  Extinderea învăţării informatizate 

 Elevilor de la Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” - Covasna le sunt formate competenţe de bază 

(abilităţi de comunicare, scriere, calcul matematic), competenţe de operare pe calculator, de 

învăţare a limbilor străine (engleză, franceză, germană), le sunt formate competenţele – cheie 

ale cetăţeniei democratice şi motivaţia pentru participarea la viaţa social – politică, competenţe 

de dezvoltare a unor stiluri eficiente de „a învăţa cum să înveţi”, de a „învăţa pentru a şti să 

faci ” şi „a învăţa permanent”,elevilor din clasele de la filiera tehnologică sunt formate 

competențe cheie ca: abilităţi antreprenoriale, deprinderi de lucru în echipă, luarea de decizii 

şi asumarea răspunderii, culegerea şi prelucrarea independentă a informaţiilor, gândirea 

creativă, aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice, rezolvare de situaţii problemă, 

perseverenţă. 
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2. Analiza instituțională  

2.1. Activitatea managerială 

 

Conducerea unităţii de învăţământ presupune, în general, o activitate complexă ce vizează 

domenii şi probleme multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse materiale, 

financiare, umane, de asigurare a calităţii în educaţie.  

Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii 

activităţi, cât şi asupra rezultatelor acestora. 

 la nivelul Liceului „Kőrösi Csoma Sándor” – Covasna, echipa managerială a 

conceput documentele de proiectare managerială şi planurile operaţionale 

semestriale, anuale, pornind de la motivarea activităţii prin identificarea 

punctelor tari şi a punctelor slabe ale organizaţiei. 

 Analizele activităţii instructiv educative semestriale, anuale, au fost bine 

fundamentate, reflectând activitatea desfăşurată de cadrele didactice în 

ansamblu.  

 La nivelul unităţii şcolare s-au procurat materialele (în majoritatea cazurilor) 

care contribuie la desfăşurarea optimă a activităţilor de predare-învăţare-

evaluare. 

 S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru organizarea  

consiliilor şi a comisiilor de lucru, încercând să se dea fiecărui cadru didactic 

din Consiliul Profesoral, responsabilităţi bine definite. Anexa 2 

 Consiliul de Administraţie funcţionează conform normativelor în vigoare, iar 

în cadrul comisiilor metodice, şefii de catedră au  delegat membrilor catedrei 

sarcinile corespunzătoare. 

 Paleta largă de activităţi desfăşurate în  unitatea noastră de învăţământ a 

necesitat o permanentă monitorizare şi un control al acestora de către echipa 
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managerială, care în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa 

activităţilor respective. S-a supravegheat eficienţa activităţii cadrelor didactice 

prin: 

      -     fişe de asistenţe la ore 

- portofoliul profesorului 

- planul managerial al catedrelor 

- planificările anuale şi semestriale 

- completarea procesului verbal de serviciu pe şcoală, dar şi a condicii de prezenţă 

- analiza comparativă a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale, în 

vederea identificării posibilităţilor de progres în viitor 

 reactualizarea fişei postului respectiv a fişei cadru de evaluare/ autoevaluare a 

personalului didactic/ didactic auxiliar  

 desfăşurarea proiectelor prin intermediul Asociaţiei „Pro Csoma Sándor- 

Egyesület”, finalizarea celor proiectate pentru anul calendaristic 2016  și 

redactarea/predarea proiectelor pentru anul calendaristic 2017. – anexa 3 

 desfăşurarea unei palete largi de activităţi extraşcolare (acestea se regăsesc în 

raportul de specialitate al catedrelor) 

 respectarea recomandărilor echipei Inspectoratului  Județean, făcute în urma 

inspecției  generale din anul școlar precedent. 

 

 

 

 

2.2. Analiza SWOT 

 Puncte tari 

a. Existenţa autorizaţiei sanitare de funcţionare atât pentru Liceul ”Kőrösi Csoma 

Sándor” , cât şi pentru structuri, inclusiv atelierele şcolare 

mailto:kiss@planet.ro


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

RO-525200  Covasna             Telefon, Fax  Secretariat:     0267/340863 

Str. Ştefan cel Mare nr.40        Telefon:Contabilitate:  0267/340583 

Web: korosicss.ro    Email:korosicss@yahoo.com;  kiss@planet.ro 

7 

 

b. S-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat în urma examenului de 

titularizare sau conform repartiţiei computerizate realizate la nivelul ISJ 

Covasna, acţiuni derulate pe parcursul lunilor august – septembrie 

c. S-a organizat concurs de ocupare a posturilor vacante pentru cadre suplinitoare 

calificate 

d. Numirea cadrelor didactice în comisii de lucru prin decizie a directorului  

e. Schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor 

cadru 

f. Prin prestarea serviciului pe şcoală  de către cadrele didactice s-a urmărit 

monitorizarea permanentă a ţinutei şi disciplinei elevilor, supravegherea 

acestora în timpul pauzelor, interzicerea în liceu a persoanelor străine, astfel 

asigurându-se întărirea gradului de siguranţă al elevilor 

g. Documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor în vigoare 

h. S-a vizat transparenţa în ceea ce priveşte actul managerial, care se bazează pe 

deciziile colective 

i. Derularea proiectelor culturale prin Asociaţia Pro Csoma Sándor  

j. Echipa managerială  a colaborat eficient cu Primăria, Consiliul local, respectiv 

cu Poliţia de proximitate (pentru reducerea comportamentului violent în rândul 

elevilor) 

k. S-a încercat sprijinirea cadrelor didactice debutante, prin activităţi de îndrumare 

şi consiliere  

l. Scăderea numărului numărului de absențe pe elevi, față de anul școlar 

precedent. 

m. Implicarea Comitetului de părinţi alături de cadre didactice şi elevi în colectarea 

de produse alimentare nealterabile pentru elevii de la Centrul de Ocrotire 

Boldog Apor Vilmos din Covasna  – luna decembrie 

n. Implicarea părinţilor şi a Poliţiei de Proximitate în prevenirea absenteismului 
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o. S-a amenajat o sală de clasă ca cabinet de științe ale naturii, dotat cu 

videoproector și cu echipament necesar pentru experimente didactice. 

 

 puncte slabe  

p. S-au constatat deficienţe în completarea documentelor şcolare (cataloage, 

diferite cereri) sau deficienţe în semnarea condicii de prezenţă  

q. Au fost semnalate probleme privind notarea ritmică a elevilor, constatându- se 

un număr insuficient de note la câteva discipline, lucru remediat până la 

sfârşitul semestrului 

r. Nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi atribuţiile în calitate de 

profesori de serviciu pe şcoală 

s. Lipsa de punctualitate - unii profesori nu s-au încadrat în termenele fixate de 

Direcţiune, Consilierul educativ sau Secretariatul instituţiei, 

t. Lipsa de punctualitate privind respectarea celor 50 minute de predare/învăţare/ 

evaluare 

u. Implicare deficitară a părinţilor în diferitele activităţi derulate în şcoală 

v. Se observă multe stricăciuni produse de elevi în incinta școlii (bănci, scaune 

stricate, pereți murdărite), datorită faptului că elevii deseori schimbă sălile de 

curs, este greu de supravegheat baza materială. 

 

Măsuri ameliorative: 

I. Monitorizarea elevilor găsiţi cu probleme disciplinare pe parcursul 

anilor trecuţi  

II. Monitorizarea atentă a efectuării serviciului pe şcoală 

III. Monitorizarea modului de intrare/ieşire de la ore/instituţie 

IV. Insistare pe respectarea termenelor 

V. Creşterea numărului de asistenţe la oră 
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VI. Comunicare eficientă între compartimentele unităţii, dar şi cu 

personalul didactic 

VII. Identificarea unor activităţi care să solicite o participare susţinută din 

partea părinţilor 

VIII. Găsirea de noi parteneriate cu agenţii economici/parteneri educaţional 

IX. Creşterea nivelului de promovare la examenele naţionale. 

X. Monitorizarea absențelor, luarea măsurilor necesare pentru diminuarea 

numărului de absențe. 

3. Managementul resurselor umane 

 

3.1. Efectivele școlare 

În urma analizei cuprinderii elevilor în ciclurile de învăţământ: primar, gimnazial, liceal, 

situaţia comparativă pe ani şcolari este următoarea: 

Ciclu de  

Învăţământ 

Ani şcolari 

 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Clasele 0 – IV 

„Orbán Balázs” 

18/378 17/354 17/335 15/316 

Clasele 0 – IV 

Chiuruş  

1/17 1/18 1/16 1/14 

Grădiniţa 

Chiuruş  

1/14 1/15 1/13 1/13 

Gimnaziul 14/319 14/305 16/326 16/319 

Liceul 24/575 24/536 23/490 22/345 

Total  58/1303 57/1229 58/1180 55/1123 

 

3.2  Cadrele  didactice 

 
Evidenţa numerică a cadrelor didactice din centrul financiar Liceul „ Kőrösi Csoma 

Sándor” –Covasna pe ani şcolari/ grade didactice:  
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 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Chiuruş Grădiniţa 1-def. 1-def. 1-def. 1-def. 

Clasele 0 - IV 1-def. 1-def. 1-def. 1-def. 

„Orbán 

Balázs” 

Debutant  1 1 - - 

Def. 3 2 2 2 

Grad I 11 12 11 10 

Grad II 3 2 3 2 

„Kőrösi 

Csoma 

Sándor „ 

Def. 19 10 9 14 

Grad I 27 29 31 28 

Grad II 13 14 12 14 

Debutanţi 7 5 7 5 

Suplinitori 

fără studii 

2 2 3 3 

 

 clasele 0 – IV – 16 titulari, 1 detașat 

 Liceul „ Kőrösi Csoma Sándor”  

–  38 titulari, 

 4 cadre detaşate 

17 suplinitori calificaţi 

- 5 pensionari: Ungureanu Doina, Dragomér Imola, Budai Margit, Sidó Lujza, Boné 

Mária 

- 3 asociaţi: Măciucă Dochiţa, Măciucă Ovidiu, Gocz Béla 

 

 

 

Perfecţionare prin grade didactice:  

În derulare – 2016/ 2017 

 definitivat – Botezatu Ștefania-Laura 

 grad didactic II - Pop Szabó Kinga, Nagy Csilla, Nagy Réka, Hegyi Júlia, Gábor Emese 
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 grad didactic I - Șerban Daniela, Molnár Erzsébet, Bede Emese, Ilyés Botond, Csomós 

Gábor, Dobra Réka, Lőrincz Lilla.  

 

3.3  Personalul didactic auxiliar 

Categoria de personal Nr. angajaților 

Contabil  1 

Administrator financiar 2 

Secretar  2 

Bibliotecar  1 

Ajutor analist programator 1 

Laborant 1 

                                                             Total: 8 

 

3.4  Personalul nedidactic 

Categoria de personal Nr. angajaților 

Portar 3 

Îngrijitor 9 

Muncitor calificat 4 

Șofer 2 

Casier 1 

                                                             Total: 19 

 

 

4. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 

4.1   Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic 

Cursuri de formare începute, derulate, finalizate în sem. I., anul școlar   

2016 – 2017: 
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Denumirea cursului Perioada/nr.ore Numele și prenumele 

participanților 

Abordări funcționale în 

predarea limbii române ca limbă 

nematernă. 

11-13 noiembrie 

2016 

Thiesz Katalin, Bagoly Antónia, 

Fülöp Annamária, Szabó-Sebők 

Enikő, Tökbandi Rita, Mátyás 

Imola, Tusa Anikó, Fekete 

Katalin, Bende Judit, Bede 

Imola, Székely Márta 

Dezvoltarea inteligenței 

emoționale la elevii claselor 

primare 

29-30 octombrie 

2016 

Székely Márta, Szabó-Sebők 

Enikő, Mátyás Imola, Bede 

Imola, Fekete Katalin, Bende 

Judit, Thiesz Katalin 

Terapia prin muzică – Mijloc de 

recuperare pentru persoane cu 

dizabilități 

20 ore, Brașov Szántó Orsolya 

Curs postuniversitar de 

dezvoltare profesională: 

“Matematica gimnazială prin 

metode IBL (bazate pe 

investigări şi pe curiozitate” 

noiembrie 2016 – 

mai 2017 

Kovács Livia, Bede Emese 

Inovație și schimbare în 

managementul educațional 

octombrie – 

noiembrie 2016 

Tănase Dorina, Becsek Éva 

Masterat in ”Studii de limba și 

literatura română” 

în curs de 

desfășurare 

Gal Crenguța 

Însușirea teoriei și a 

metodologiei ”Orelor de 

Fericire” pentru dezvoltarea 

inteligenței afective respectiv a 

gândirii pozitive la profesori și 

elevi 

21-22 ianuarie 

2017 

Balázs Orsolya 

Comunicarea și negocierea 

conflictelor în managementul 

educațional  

Ianuarie – martie 

2017 

 

Condrea Veronica, Székely 

Márta, Fülöp Annamária, Bede 

Imola, Mátyás Imola, Munreanu 

Daniela, Bilibók Attila, 

Kelemen Sándor 

„Sprijin acordat copiilor cu CES 

in integrarea lor în învățâmantul 

de masă” 

6-7 februarie 2017 Bájkuj Mihaela, Botezatu 

Ştefania Laura, Gábor Emese, 

Balázs Orsolya, Nagy Réka, 
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Tánczos Szende, Sarkadi 

Tünde, Csikós Álmos, Molnár 

Juliánna, Inczefi Tünde, 

Ambrus Andrea, Bartos Emőke, 

Hegyi Júlia, Mátyás Imola, 

Fülöp Annamária, Szabó-Sebők 

Enikő, Tusa Anikó, Munteanu 

Daniela, Condrea Veronica, 

Székely Márta, Bagoly Antónia, 

Tökbandi Rita, Butyka Enikő 

Curs de pregătire pentru 

responsabili de formare 

continuă 

februarie 2017 Szabó Andrea 

Programe școlare, metode și 

strategii moderne în predarea 

disciplinei muzică și mișcare 

Martie 2017 Székely Márta, Fülöp 

Annamária, Tökbandi Rita, 

Szabó-Sebők Enikő, Tusa 

Anikó, Bagoly Antónia, Fekete 

Katalin,  

Informatică interactivă Martie-aprilie 

2017 

Balázs Orsolya 

Intervenție și metode de 

lucru pentru copiii cu 

dificultăți de învățare 

 

Aprilie-mai 2017 Incefi Tünde Anna, Bájkuj 

Mihaela, Molnár Juliánna, 

Gábor Emese, Ambrus Andrea, 

Székely Márta, Szabó Sebők 

Enikő, Mátyás Imola, Bagoly 

Antónia, Bede Imola, Condrea 

Veronica,  Munteanu Daniela, 

Tökbandi Rita, Manea Lavinia, 

Gruia Daniela, Șerban Daniela 

Maria, Bede Emese, Fekete 

Katalin, Vlad Claudia, 

Tozlovanu Carmen 

Academia de vară din Sabatka 

(Serbia) 

August 2017 Székely Márta 

Academia de vară BONYA – 

Integrarea valorilor culturii 

populare în curriculum 

Iunie 2017 Thiesz Katalin 

 Academia de vară BOLYAI - 

Învățarea prin joc *secțiunea 

profesori diriginți 

Iulie 2017 Balázs Orsolya 
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Metodica predării , învățării, 

evaluării eficiente în instituțiile 

de învățământ preuniversitar 

Iulie 2017 Csomós Gábor 

 

 

4.2 Situaţia statistică la învățătură la sfârşitul anului școlar și starea disciplinară 

 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr.elevi 

rămași 

Promovaţi Repetenți 

/reînscriși 

(cl.preg) 

Retrași/ 

Plecați la altă 

școală  

0.A 15 17 17   

0.B 25 25 25   

0.C 21 21 19 2  

I.A 16 16 16   

I.B 27 26 26  1 

I.C 27 28 28   

II.A 14 14 14   

II.B 24 23 23  1 

II.C 27 27 26 1  

III.A 18 18 18   

III.B 26 26 26   

III.C 23 24 24   

IV.A 17 17 17   

IV.B 19 19 19   

IV.C 17 17 17   

TOTAL 316 317 314 3 2 

V.A 21 21 21   

V.B 22 22 21 1  

V.C 19 16 16  3 

V.D 23 22 22  1 

VI.A 10 7 7  3 

VI.B 26 26 26   

VI.C 26 26 24 2  

VI.D 26 26 25 1  
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VII.A 15 15 14 1  

VII.B 22 22 22   

VII.C 21 21 21   

VII.D 21 21 20 1  

VIII.A 14 14 14   

VIII.B 19 19 19   

VIII.C 17 17 17   

VIII.D 17 17 17   

TOTAL 319 312 306 6 7 

IX.A 31 31 25 6  

IX.B 28 28 28   

IX.C 21 21 21   

IX.D 9 10 10   

IX.E 25 23 23  2 

IX.F 18 17 16 1 1 

X.A 17 17 17   

X.B 19 19 19   

X.C 27 27 27   

X.D 23 23 23   

X.E 12 12 12   

X.F 14 13 13  1 

XI.A 16 16 16   

XI.B 20 20 20   

XI.C 23 23 23   

XI.D 14 13 13  1 

XI.E 24 24 24   

XII.A 21 21 21   

XII.B 25 25 25   

XII.C 19 19 19   

XII.D 30 30 30   

XII.E 25 25 25   

TOTAL 345 341 329 7 5 

Chiuruş 14 13 9 4  

Grăd. Ch. 13 13 13   

 

Procentul de promovare.: 99,28 %  
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Situaţia elevilor cu notele scăzute la purtare sub 7,00, sau calificativul B: 

 Primar:1 

 Gimnaziu: 4 

 Liceu: 1 elev (teoretic) + 9 elevi (tehnologic) 

 Total: 15 elevi , în procent 1,52 % din totalul elevilor. 

 

4.3 Rezultate şcolare la examenele E.N. și BAC 

 

a) Analiza rezultatelor la E.N. 
DISCIPLINA NOTE 

PESTE 5 
NOTE SUB 
5 

PROCENT DE 
PROMOVARE 
2016-2017 

PROCENT DE 
PROMOVARE 
2015-2016 

PROCENT DE 
PROMOVARE 
PE JUDEȚ 

LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

35 19 64,81 % 83,58 % 67,03% 

LIMBA ȘI LITERATURA 
MAGHIARĂ 

39 3 92,85 % 100 % 90.92% 

MATEMATICĂ 41 13 75,92 % 94,02 % 60,77% 

MEDIA 44 10 81,48 % 97,01 % 71,80% 

MEDIA (CU TOATE 
DISCIPLINELE 
PROMOVATE) 

28 26 51,85 % 80,59 %  

 

Din datele tabelului anterior reiese că rezultatele noastre sunt peste rezultatele județene,  cu 

excepția rezultatelor la limba și literatura română. Procentele de promovare sunt mai mici față de 

anul trecut, atât pe discipline cât și dacă ne uităm la mediile generale, ceea ce este un lucru 

dezamăgitor și atrage după sine luarea unor măsuri de ameliorare a , deoarece una dintre țintele 

strategice din PDI-ul școlii este creșterea procentului de promovare le examenele naționale.  
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Rezultate EN 2017
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Promovabilitatea Ev. Nat %

Eșalonarea 

notelor 

Lb.română 

Nr.elev     procente 

Lb.maghiară 

Nr.elev    procente 

Matematică 

Nr.elev    procente 

Media generală 

Nr.elev     procente     

Sub 5 19 35,18% 3 7,14% 13 24,07% 10 18,51% 

5-5,99 7 12,96% 5 11,9% 8 14,81% 9 16,66% 

6-6,99 13 24,07% 7 16,66% 10 18,51% 15 27,77% 

7-7,99 10 18,51% 17 40,47 10 18,51% 13 24,07% 

8-8,99 5 9,25% 8 19,04% 10 18,51% 6 11,11% 

9-9,99 0 0% 2 4,76% 3 5,55% 1 1,85% 

10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sub5        5-5,99       6-6,99       7-7,99      8-8,99       9-9,99         
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b) Analiza rezultatelor la Examenul de Bacalaureat: 

 Elevi înscriși 110(din care 1neprezentat) 

 Procent de promovare: 68,80 % față de 68,42% anul 2016 și față 

de 67,6 1% media județeană                                                                           

 Procent de promovare seria curetă 71,71%( față de 72,41% anul 

2016) , 71 promovați din 99 candidați 

Eşalonarea notelor Media la bacalaureat 

 Nr. elevi (promoția 

curentă) 

Procente 

Sub 6 28 28,28 % 

6-6,99 16 16,16 % 

7-7,99 25 25,25 % 

8-8,99 21 21,21  % 

9-9,99 9 9,09 % 

10 0 0 % 

Analiza notelor pe discipline obligatorii (scris) 

Promoția 2016-2017 (s-au înscris 99 de elevi) 

Eşalonarea 

notelor 

Lb. română Lb. maghiară Matematică Istorie 

 Nr. 

elevi 

Procente Nr. 

elevi 

Procente Nr. 

elevi 

 

Procente Nr. 

elevi 

Procente 

Sub 5 21 21,21% 2 3,22% 8 14,54% 4 9,09% 

5-5,99 21 21,21% 7 11,29% 4 7,27% 8 18,18% 

6-6,99 24 24,24% 19 30,64% 1 1,18% 21 47,72% 

7-7,99 21 21,21% 15 24,19% 9 16,36% 7 15,90% 

8-8,99 8 8,08% 9 14,51% 4 7,27% 3 6,81% 

9-9,99 4 4,04% 10 16,21% 21 38,18% 1 2,27% 

10 0 0% 0 0% 8 14,54% 0 0% 
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Analiza notelor pe discipline la alegere  

Promoția 2016-2017 

 

Eşalona-

rea notelor 

Biologie Chimie Fizică Geografie Informatică 

 Nr. 

elevi 

Pro-

cente 

Nr. 

elevi 

Pro-

cente 

Nr. 

elevi 

 

Pro-

cente 

Nr. 

elevi 

Pro-

cente 

Nr. 

elevi 

Pro-

cente 

Sub 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,88% 0 0% 

5-5,99 0 0% 0 0% 0 0% 6 11,32% 0 0% 

6-6,99 3 10% 0 0% 0 0% 14 26,41% 0 0% 

7-7,99 5 16,66% 1 16,66% 0 0% 13 24,52% 0 0% 

8-8,99 8 26,66% 2 33,33% 3 33,33% 18 33,96% 1 100% 

9-9,99 14 46,66% 1 16,66% 5 55,55% 1 1,88% 0 0% 

10 0 0% 2 33,33% 1 11,11% 0 0% 0 0% 
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Analiza comparativă cu rezultatele pe clase 

(după sesiunea din toamnă) 
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Eșalonarea notelor pe disciplinele la 
alegere

Biologie

Chimie

Fizică

Geografie

Informatică

sub 5      5-6        6-7        7-8           8-9      9-9,99 10

Clasa 
Înscriși        Reușiți   Procent de   promovare 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

a XII-a A 28 21 28 20 + 1 100 % 100 % 

a XII-a B 21 25 21 23 + 1 100 % 96 % 

a XII-a C 14+1 16 12+1 12 50 % 75 % 

a XII-a D 12 28 5 15 + 2 40 % 60,71 % 

a XII-a E 9 9 0 1 + 2 0 % 33,33 % 
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Compararea rezultatelor la nivel judeţean: 

 

Unitatea de învățământ 
Procent de promovare  

(sesiunea iunie – iulie) 

Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe  96,40% 

Liceul Teoretic ”Székely Mikó” Sf. Gheorghe 93,75% 

Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” Sf. Gheorghe 92,31% 

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Intorsura Buzăului 88,50% 

Liceul Teologic Reformat Sf. Gheorghe 75,44% 

Liceul Pedagogic”Bod Péter” Tg. Secuiesc 73,53% 

Liceul Teologic Reformat Tg. Secuiesc 71, 01% 

Liceul Teoretic ”Nagy Mózes” Tg. Secuiesc 69,72% 

Liceul „Kőrösi Csoma Sándor” Covasna 68,80% 

Liceul de Arte „Plugor Sándor” Sf. Gheorghe 65,79% 

 

Rezultatele liceului nostru sunt peste media județeană, față de anul școlar precedent. Trebuie să 

depunem eforturi mai ales în motivarea acestor elevilor de la profilul filologie și de la filiera 

technologică să se pregătească mai temeinic, pe elevi mai buni să-i îndemnăm pentru rezultate și 

mai bune.(după sesiunea din toamnă procent de promovare 74,31 %). Eleva liceului nostru, 

Sandulea Alexandra din clasa a XII.A,  este prima în județul Covasna cu media de bacalaureat 

9,80. 
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c) Olimpiade, concursuri 

REZULTATELE OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR ȘI ȘCOLARE  

Anul școlar 2016/2017 

 

An 

școlar/ 

DISCIP

LINA 

2016-

2017 

 

 

 

Total 

partici

p. 

(etapa 

zonală) 

Etapa 

județeană 

Etapa 

națională 

Etapa 

internațională 

I II III M I II III M I II III M 

I-IV 

 

 

Concursuri școlare:              

Concursul de povestire 

„Kriza János” – faza 

pe zonă 

70 2 1 1     1     

Concursul de recitare  

”VIDAM 

VERSEKVERSMON

DÓ VERSENYE” 

92  1 2 1         

Concursul de recitare  

”Kányádi Sándor” 

104 1  1     1     

Concursul de limba 

materna Kőrösi Csoma 

Sándor Anyanyelvi 

Vetélkedő - pe echipe 

 

20   1          

Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE 

POVEȘTILOR” 

36 1            

Concursul de balade 

populare Regemondó 

verseny 

14 1   1  1       

Concurs de interpretare 

”Szépen magyarul” 

3 2   1         

Concursul de cântece 

populare Őszirózsa 

45 1  1 1         

Concursul de 

matematica „Zrínyi 

Ilona 

42    1         
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Concursul de creație 

Aranytoll 

12             

VADON 5/cls.II

I 
- - - 1         

LUMINAMATH 2/cls.II

I 
- - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITA

TE-regional 

3/C.P 

A 
- - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITA

TE+ regional 

3/cls I 

A 
- - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITA

TE- regional 

3/cls II 

A 
- - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITA

TE- 

regional 

3/cls 

III A 
- - - -         

DOMESTOS-

IGIENA DE NOTA 

10-naţional 

15/C.P. 

A 
    - - - -     

RAPSODII DE 

TOAMNĂ-naţional 

15/C.P. 

A 
    - - - -     

COMPER 

COMUNICARE  

ETAPA I 

15 

C.P.A 

16.I.A 

14. 

II.A 

18.III.

A 

    - 

5 

3 

1 

3 

1 

6 

2 

3 

6 

- 

5 

4 

1 

2 

4 

    

COMPER 

MATEMATICĂ 

ETAPA I 

15 

C.P.A 

16.I.A 

14. 

II.A 

18.III.

A 

    5 

2 

1 

- 

8 

1 

1 

- 

1 

6 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

    

COMPER 

COMUNICARE  

ETAPA II 

15 

C.P.A 

16.I.A 

    8 

1 

2 

2 

5 

4 

1 

3 

1 

5 

4 

2 

- 

1 

3 

3 
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14. 

II.A 

18.III.

A 

15 

C.P.A 

16.I.A 

14. 

II.A 

18.III.

A 
COMPER 

MATEMATICĂ 

ETAPA II 

 

     6 

1 

- 

2 

6 

1 

2 

3 

2 

3 

4 

2 

- 

1 

1 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULORILE 

TOAMNEI 

 

15/C.P 

 

         

- 

 

- 

 

- 

 

1 

GEOG-

RAFIE 

TERRA 40   1 4         

Concursul:”TELEKI

PAL” 

4  1           

TALEMTUM      1        

ED.FI-

ZICĂ 

ȘI 

SPORT 

O.N.S.Ș. FOTBAL 

Cl. V-VIII 

Cl. IX-X. 

 

1.echip

ă 

1.echip

ă 

   

 

1 

 

1 

        

PENTATLON FETE   1           

PENTATLON 

BĂIEȚI 

 1      1      

O.N.S.Ș. CROS     1         

FOTBAL PAPA             1 

ZIUA OLIMPICĂ  1            

ATLETISM PAPA          1 1 1  

SAH PAPA             1 

LB. ȘI 

LIT. 

ROMÂ

-NĂ 

OLIMPIADA DE LB 

ȘI LIT. ROMÂNĂ 

7   3 2         

LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ 

2             
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TINERII DEZBAT 3 1            

MATE- 

MATI-

CĂ/IN- 

FORM

ATICĂ 

Olimpiada de 

matematică 

35             

Olimpiada de 

informatică 

8    1         

Olimpiada de TIC 18  2 1 1         

Concursul Haimovici 17    3         

Lumina math 12    2         

Bolyai csapatverseny 60             

Zrínyi Ilona 28   1 4         

Erdélyi Magyar 

matematika verseny 

8             

Nemes Tihamér 22             

Fizică  Concursul Național 

de fizică ”Augustin 

Maior” UBB Cluj 

5        1     

Concursul 

”Sapientia” de fizică 

Tg. Mureș  

3     1   1     

Concursul 

internațional 

Talentum – 

Timișoara 

1         1    

Limba 

și 

litera-

tura 

ma-

ghiară 

Olimpiada: Mikes 

Kelemen 

21             

Concurs de povestire: 

“Kriza János” 

18 - 1 2 1   1      

Fürkész 29 1 2 2          

Atlantisz harangoz      1   1     

Aranka György      1        

Kőrösi Cs. Sándor       1        

”Vidám versek 

versmondó versenye” 

10   1          

Kossuth szónoklat 

verseny 

       1      
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Socio-

umane 

Olimpiada de istorie     1         

 Olimpiada de religie     1         

 Concurs despre 

Mihai Viteazul 

7    1         

 Gyöngyök és 

gyémántok 

4            1 

 Concurs Jancsó 

Benedek 

6    1         

 

d) Rezultatele  la examenele de certificare a calificărilor profesionale: 

Nivel 4 
Nr.crt. Calificarea Nr.elevi 

  

 

Rezultat/Admis 

1. Tehnician în turism 25 25 

 
     Nivel 3 

  
Calificarea 

profesiona- 

lă  

Inscrisi Prezenti  Eliminaţi Promovaţi 

Domeniul 

Tot. 

  

Tot. %  

  

Tot. %   % Tot. 

      

Fabricarea 

produselor din 

lemn 

Tâmplar 

universal 

20 100 20 100  0 20 100 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări publice 

Dulgher-

tâmplar-

parchetar 

13 100 13 100  0 13 100 

 

e) Activități extracurriculare 

În cursul semestrului I. elevii liceului au participat la diferite activități organizate de 

cadrele didactice, eventual prin colaborare cu alte organe. Cele mai importante activități 

au fost: 

- Balul bobocilor 
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- Sărbătorirea maturandumului 

- Sărbătorirea Crăciunului 

- Sărbătorirea zilei Naționale a României 

- Sărbătorirea zilei Culturii Maghiare 

- Sărbătorirea „Zilei şcolii” (În cadrul „Zilelor Kőrösi Csoma Sándor”) 

- Săptămâna școala altfel: „Să știi mai multe, să fi mai bun” (paragraful: 4.6) 

- Sărbătorirea ”Ultimului Clopoțel” (pentru clasele terminale). 

-  

4.4 Situaţia absenţelor (pe nivele de învăţământ) Semestrul I 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. 

PREG. 0 20 42 0 61 198 307 286 176 168 

I. 0 155 15 0 18 0 0 0 30 14 

II. 72 15 0 83 121 24 0 48 0 0 

III. 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHIURUŞ 16 38 58 0 62 38 36 89 146 20 

TOTAL 88 265 115 83 262 260 343 423 352 202 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 813 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1580 

                            ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. 

V. 84 167 232 75 426 208 270 107 52 67 
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VI. 137 129 120 87 263 99 124 164 193 169 

VII. 122 214 82 129 265 37 46 36 25 71 

VIII. 90 309 343 133 273 36 72 32 97 33 

TOTAL 433 819 777 424 1227 380 512 339 367 340 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 3680 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1938 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. 

IX. 58 154 269 211 237 24 21 78 75 118 

X. 69 196 246 163 353 32 10 266 147 50 

XI. 140 265 283 196 268 84 104 75 67 38 

XII. 287 413 588 346 464 70 86 253 138 110 

TOTAL 554 1028 1386 916 1322 210 221 672 427 316 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 5206 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE:1846  

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
SEPT. OCT NOI DEC. IAN. SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. 

IX.profesional 91 254 303 287 436 32 176 159 162 115 

X. profesional 72 186 179 74 97 41 149 288 129 213 

XI. profesional 64 55 202 218 109 75 125 156 126 124 

TOTAL 227 495 684 579 642 148 450 603 417 452 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 2627 
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TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 2070  

CENTRALIZATOR 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CICLURILO

R 

SEPT

. 

OCT

. 

NOI

. 

DEC

. 

IAN

. 

SEPT

. 

OCT

. 

NOI

. 

DEC

. 

IAN

. 

0-IV. 88 265 115 83 262 260 343 423 352 202 

V-VIII. 433 819 777 424 1227 380 512 339 367 340 

IX-XII. 781 1523 2070 1495 1964 358 671 1275 844 768 

TOTAL 1302 2607 2962 2002 3453 998 1596 2037 1563 1310 

ABSENȚĂ/ELE

V 
1,17 2,34 2,66 1,80 3,11 0,89 1,43 1,85 1,40 1,18 

NR: TOTAL ABSENȚE: 19830 

NR: TOTAL ABSENȚE MOTIVATE: 12326 

NR. TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE: 7504 

NR. TOTAL ABSENȚĂ/ELEV: 17,86 

NR. ABSENȚE MOTIVATE/ELEV: 11,10 

NR. ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV:6,76   

Putem observa faptul că luna cu cele mai multe absențe (motivate+nemotivate) este ianuarie: 3,11 

absențe motivate și 1,18 absențe nemotivate/elev. Explicația acestui fenomen poate fi că luna 

ianuarie a fost o epidemie de gripă. Numărul ridicat de absențe în ciclul primar și în clasele a V-a 

și a VI-a este datorită faptului că în aceste clase sunt înscrise mulți elevi de etnie romă, care nu 

frecventează cursurile în mod regulat (sau deloc) contribuind astfel la creșterea numărului de 

absențe nemotivate. În ciclul liceal avem un număr mare de absențe mai ales în clasele a XI-a și a 

XII-a, parțial datorită faptului că la această vârstă mulți se înscriu la scoala de șoferi, și examenele 

sunt planificate în timpul cursurilor școlare, și unii candidați se prezintă chiar și de mai multe ori 

la examenul pentru obținerea permisului de conducere. La clasele profesionale elevii care 
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frecventează în mod regulat cursurile primesc bursă profesională, dar sunt elevi care totuși lipsesc 

de la ore, riscând pierderea bursei pentru luna respectivă sau chiar pentru 3 luni. 

Situaţia absenţelor (pe nivele de învăţământ) Sem. II. 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
FEB. MAR. APR. MAI. IUN. FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

PREG. 0 62 5 72 0 120 42 42 80 42 

I. 10 50 0 16 0 0 0 0 106 0 

II. 0 62 50 71 0 0 88 48 212 86 

III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

CHIURUŞ 25 0 0 0 0 95 172 104 208 25 

TOTAL 35 174 55 199 0 215 302 194 606 153 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 463 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1470 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
FEB. MAR. APR. MAI. IUN. FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

V. 95 161 114 142 10 27 71 15 60 23 

VI. 165 194 74 138 48 46 57 95 145 87 

VII. 126 219 135 169 32 31 42 140 51 12 

VIII. 133 240 119 155 7 72 35 58 105 0 

TOTAL 519 814 442 604 97 176 205 308 361 122 

 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 2476 
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TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1172  

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
FEB. MAR. APR. MAI. IUN. FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

IX. 77 217 143 66 53 38 108 74 62 28 

X. 185 219 153 197 49 104 141 159 101 29 

XI. 98 255 152 127 103 46 144 109 97 33 

XII. 369 309 293 338 0 139 221 185 148 0 

TOTAL 729 1000 741 728 205 327 614 527 408 90 

 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 3403 

      TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1966 

 

 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CLASELOR 
FEB. MAR. APR. MAI. IUN. FEB. MAR. APR. MAI. IUN. 

IX.profesional 177 218 162 292 199 105 59 22 108 103 

X. profesional 118 221 85 93 10 143 326 152 223 41 

XI. profesional 132 436 116 200 0 117 244 158 102 0 

TOTAL 427 875 363 585 209 365 629 332 433 144 

     TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 2459 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE:1903  
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CENTRALIZATOR 

                               ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CICLURILO

R 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAI

. 

IUN

. 

FEB

. 

MAR

. 

APR

. 

MAI

. 

IUN

. 

0-IV. 35 174 55 199 0 215 302 194 606 153 

V-VIII. 519 814 442 604 97 176 205 308 361 122 

IX-XII. 1156 1875 1104 1313 414 692 1243 859 841 234 

TOTAL 1710 2863 1601 2116 511 1083 1750 1361 1808 509 

ABSENȚĂ/ELEV 1,55 2,54 1,42 1,88 0,45 0,96 1,55 1,21 1,60 0,45 

      NR: TOTAL ABSENȚE: 15312 

NR: TOTAL ABSENȚE MOTIVATE: 8801 

NR. TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE: 6511  

NR. TOTAL ABSENȚĂ/ELEV: 13,63 

NR. ABSENȚE MOTIVATE/ELEV: 7,83 

NR. ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV: 5,79  

Putem observa faptul că lunile cu cele mai multe absențe (motivate+nemotivate) sunt martie și 

mai. Explicația acestui fenomen este faptul că în aceste luni erau cele mai multe zile lucrătoare, 

adică nu erau zile de vacanță. Ciclul cu cele mai multe absențe este ciclul liceal și profesional, 

mai ales în perioada muncilor agricole, fapt ce se explică prin faptul că în acest ciclu sunt foarte 

mulți navetiști (elevii provin din mediul rural). În ciclul primar și în clasele a V-a absențele 

nemotivate sunt adunate de elevii de etnie romă, ei au fost luați cu părinți în străinătate, 

deoarece părinții lucrează acolo la munci ocazionale. 

Părinții au fost atenționați și s-au luat măsurile necesare. Elevilor cu absențele nemotivate au 

fost scăzute notele la purtare, conform prevederilor regulamentului interior al școlii.  
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Unul dintre cele mai importante obiective de realizat este scăderea absențelor la toate nivelele 

de învățământ.  

 

Compararea situației absențelor al sem. I și sem. II al anului școlar 2015 - 

2016: 

 

 Sem. I. Sem. II. 

Nr. total de absențe 19 830 15 313 

Nr. absențelor motivate 12 326 8 801 

Nr. absențelor nemotivate 7504 6 511 

Total absențe/elev 17,86 13,63 

Absențe motivate/elev  11,10 7,83 

Absențe nemotivate/elev 6,76 5,79 

 

Putem să constatăm că avem o ușoară scădere ale absențelor nemotivate, ceea ce se datorează 

faptului că direcțiunea verifică intens documentele pe baza cărora s-au motivat absențele și 

diriginții erau atenționați să respecte ROI-ul, în vederea scăderii notelor la purtare la 

acumularea unor anumit număr de absențe nemotivate. 

 

 

Compararea situației absențelor cu anul școlar precedent 

 Anul școlar 2015-2016 Anul școlar 2016-2017 

Nr. total de absențe 49797 35143 

Nr. absențelor motivate 26596 21127 

Nr. absențelor nemotivate 23201 14015 

Total absențe/elev 42,74 31,49 

Absențe motivate/elev 22,82 18.93 

Absențe nemotivate/elev 19,91 12.55 
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Putem observa, că avem o ușoară scădere al numărului de absențe față de anul școlar precedent, 

dar mai avem de lucrat în acest domeniu, unul dintre obiectivele noastre cele mai importante 

este scăderea semnificativă a absențelor, care este în strânsă legătură cu îmbunătățirea situației 

la învățătură și a rezultatelor la examenele naționale, deoarece dacă  elevii nu sunt prezenți la 

cursuri, cum să aibă rezultate bune.  

 

4.5 Facilități acordate elevilor 

 
La începutul anului şcolar 2016/2017 , s-au acordat următoarele facilităţi pentru elevi:    

Categoria de facilități Nr. elevilor beneficiari 

Bani de liceu 13 

Rechizite şcolare 38 

Burse de merit 12 

Burse de studiu 20 

Burse de boală, orfani, burse sociale 20 
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Bursă profesională 111 

Decont – navetişti   Septembrie: 83 

  2016                       Octombrie: 112 

                                 Noiembrie: 74 

                                 Decembrie 68 

  2017                       Ianuarie         62 

                                 Februarie 78 

                                 Martie 70 

                                Aprilie 69 

                                Mai 73 

                               Iunie 14 

                                                   Media/lună: 70,3 

 

 4.6 Săptămâna școala altfel:”Să știi mai multe, să fi mai bun” 

22 – 26 MAI 2017 

La  Liceul Kőrösi Csoma Sándor din Covasna, în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să 

fii mai bun” s-au desfăşurat o serie de activităţi prin care au fost vizate domeniile: cultural, 

artistic, tehnic, ştiinţific, sportiv, cetăţenie democratică şi responsabilitate socială, educaţie 

pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţia mediului, abilităţi de viaţă, 

consiliere şi orientare. 

Luni, marți și miercuri s-au desfășurat activitățile și concursurile propuse și organizate de 

către cadrele didactice în cadrul catedrelor de specialitate. Activitățile și concursurile s-au 

organizat la următoarele secțiuni: matematică, fizică, chimie, sport, cultură generală, limba și 

literatura română, maghiară, engleză, germană, istorie, muzică și canto, artă (ateliere de creație), 

artă culinară, geografie, orientare,  biologie, consiliere și nu în ultimul rând interdisciplinar. 

Elevii şcolii s-au înscris la activităţile la care doreau să participe cu o săptămână înainte de 

începerea săptămânii ”Școala altfel”, după care organizatorii și coordinatorii au primit tabele 

nominale cu toți participanții pentru ca prezența elevilor la activități poate fi monitorizată.  

Joi și vineri s-au desfășurat activități propuse și organizate pe niveluri de clasă, unde 

fiecare diriginte a coordinat propria activitate. S-au organizat excursii cu autocar la Cheile 
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Bicazului, la Brașov, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, excursii cu trenul la Sfântu Gheorghe, 

ture cu biciclete la Chiuruș, Zagon, Păpăuți, drumeții în Valea Zânelor și la Pârtia de Schi din 

Covasna, vizionări de filme didactice, ateliere de muzică și de creativitate, vizite la teatru și la 

firme de specialitate (clasele profesionale), jocuri de autocunoaștere și diferite competiții. La 

aceste activități au luat parte și ceilalți profesori care nu sunt diriginți, le-au oferit sprijin 

colegilor diriginți. 

Au fost elaborate documente necesare pentru sprijinirea bunei desfășurării a activităților 

(Formular de înscriere, Grafic intern de monitorizare, Fișă de activitate). 

De mare interes s-au bucurat concursurile deja tradiționale de orientare cu hartă, respectiv 

cu poze organizată de către catedra de geografie și biologie desfășurate luni și marți, unde cu 

toate că numărul elevilor participanți a fost limitată de către coordinatorii activității (max.4 

elev/echipă, max.1 echipă/clasă din clasele V-VIII și clasele IX-XI) s-au înscris 96 resp. 98 elevi. 

În cadrul acestor activități elevii au primit sarcinile pe o foaie pe care trebuiau să fie rezolvate 

într-un termen și în condiții bine stabilite. 

Alte activități interesante și foarte populare au fost activitățile sportive (campionat de 

fotbal pe clase), atelierele de creație (Confecționare magneți de frigider, FŰ-BENŐ, Atelier de 

scris cu pene éi modelare în lut), drumețiile organizate la Cetatea Dacică / la Pârtia de Schi, și 

vizionările de filme la Centrul Cultural din Covasna. 

Anul asta s-a organizat pentru elevii de la secția maghiară din clasele IX-XI un proiect 

interdisciplinar intitulat ”Secuii”. În cadrul proiectului coordinatorii împreună cu elevii 

participanți au analizat tradiția secuiască din diferite perspective (istoric, culinar, meșteșugărești, 

etc.). 

Toţi elevii care au câştigat premii la concursuri au primit diplome.  

Monitorizarea activităţilor: s – a realizat pe baza unui grafic intern de monitorizare. 

Concluzii: Pe baza rapoartelor şi a feed – backului din partea elevilor putem afirma că 

activităţile s – au desfăşurat cu succes. Cele mai populare activităţi au fost concursurile de 

orientare, campionatul de fotbal, drumețiile, atelierele de creație și vizionările de filme. Cadrele 

didactice coordonatori au proiectat şi  îndrumat activităţile cu maximă seriozitate, perseverenţă şi 

responsabilitate. 

Aspecte Constatări şi aprecieri 

1. Domenii vizate prin 

activităţile 

În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun” am organizat diferite 

activităţi prin care am urmărit o gamă largă de obiective. Aceste 
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desfăşurate (cultural, 

artistic, tehnic, 

ştiinţific, sportiv, 

cetăţenie democratică 

şi responsabilitate 

socială, educaţie 

pentru sănătate şi stil 

de viaţă sănătos, 

educaţie ecologică şi 

protecţia mediului, 

abilităţi de viaţă, 

consiliere şi orientare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activităţi, care s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută au vizat 

următoarele domenii: 

1.Cultural: 

Luni: 

 Vizionarea și analiza filmului  ”Viața apostolului Sf.Pavel” *cl.V-

VIII – prof. coordonator Héner Éva 

 Vizionare basme în limba engleză și realizarea unor scenete scurte 

pe baza acestora – prof. coordonator Bartos Tacsa Emőke 

 Proiecție de film ”Bacalaureat” – activitate organizată de catedra de 

limba română 

Marți: 

 Vizionarea și analiza filmului  ”Viața apostolului Sf.Pavel”*cl.IX-

XI – prof. coordonator Héner Éva 

  Proiecție de film ”Bacalaureat” – activitate organizată de catedra 

de limba română 

 Vizionare film ”The Lord of the Rings”- prof. coordonator Nagy 

Csilla 

Miercuri 

 Vizionare film ”Huckleberry Finn”- prof. cordonator Bartos Tacsa 

Emőke 

 Întâlnire cu poeta Mihaela Aionesei – prof. coordonator Ungureanu 

Doina 

 Vizionare film ”David Copperfield” – prof. coordonator Tozlovanu 

Carmen 

Joi: 

 Vizită în orașul Covasna *cl. V.C și D- prof. coordonatori Dobra 

Réka și Hegyi Júlia 

 Excursie cu trenul la Sfântu Gheorghe și vizită la muzeu – prof. 

coordonator Bende Izabella 

 Excursie cu trenul la Sfântu Gheorghe și proiecție de film la cinema 

– prof. coordonator Dancs Éva 
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 Participare la festivitatea de Ziua Eroiilor – prof.coordonator Lang 

Viorica 

Vineri: 

 Eroii noștri preferați ai desenelor animate – prof.coordonator Incefi 

Tünde Anna 

 Teatru la Sfântu Gheorghe / Participare la spectacol de povești *cl. 

V.C și D- prof. coordonatori Dobra Réka și Hegyi Júlia 

 Vizionare film *cl. VII.C – prof. coordonator Nagy Réka 

 Vizionare film *cl.X.C- prof. coordonator Kellán Beáta 

 

2. Artistic: - s-au organizat cu reuşită următoarele activităţi: 

Luni: 

 Confecționare magneți de frigider – prof. coordonator Madaras 

Melinda 

 Quilling – prof.coordonator Bájkuj Mihaela 

Marți: 

 Colorarea magneților de frigider confecționate – prof. coordonator 

Madaras Melinda 

 Atelier de scris cu pene și modelare în lut- atelier realizat împreună 

cu partenerii (Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni) din Sfântu 

Gheorghe- prof.coordonator Botezatu Laura Ștefania 

Miercuri: 

 FŰ-BENŐ – atelier coordinat de prof. Madaras Melinda 

Joi: 

 Atelier de muzică și creativitate – prof.coordonator Ambrus Andrea 

Vineri: 

 clasele a IX-a  și clasele a IX-a F, a X-a A și B au pregătit sălile 

pentru ultimul clopoțel respectiv întâlniri de 50 ani – 
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Prof.coordonatori Bartos Tacsa Emőke, Lőrincz Lilla Tünde, Nagy 

Csilla, Gazda István, Gruia Daniel și Tănase Dorina 

3. Ştiinţific: S-au organizat activităţi cu caracter ştiinţific din domenii 

ştiinţe ale naturii, limbă și comunicare, matematică/fizică/chimie: 

Luni: 

 ”Deutsch – Warum nicht?”-concurs de limba germană coordinat de 

prof. Dancs Éva si Sarkadi Tünde 

 ”Kerek e vilagon”-concurs de geografie coordinat de prof. Kellán 

Beáta și Becsek Éva 

 Concurs de rezolvare SUDOKU – organizat de catedra de 

matematică 

 ”Leacuri și mirodenii”- realizare planșe informative și prepare 

leacuri – prof. coordonator Gruia Daniela 

 Fizică – altfel –experimente- prof. coordonator Tănase Dorina 

Marți: 

 Concurs logico-matematică – organizat de catedra de matematică 

 Concurs ”Legende”*cl.a V-a(secția maghiară)- prof. Molnár 

Juliánna și Incefi Tünde Anna 

 Circuite electrice interesante – prof. coordonator Pitti Erzsébet 

 Fizică - altfel–experimente- prof. coordonator Tănase Dorina 

 Experimente distractive *chimie – prof.coordonator Gruia Daniela 

 ”Ne lógasd a nyelved hiába”-concurs de cultură generală organizat 

de profesorii Méder Ferenc, Gazda István, Budai Margit și Bóné 

Mária 

Miercuri: 

 Concurs ”Challenge”- concurs de limba engleză- prof.coordonatori 

Balázs Orsolya și Nagy Réka 

 ”Secvențe”(geografie distractivă)- prof. coordinatori Kellán Beáta 

și Becsek Éva 

 Concurs ”Toldi”*cl. a VII-a(secția maghiară)- prof. coordonatori 

Molnár Juliánna și Incefi Tünde Anna 

 Maraton matematic*cl.a VIII-a – prof. coordonatori Bende Izabella 

și Szabó Andrea 
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 Concurs logico-matematic – prof.coordonatori Kovács Lívia, Bede 

Emese și Pop Csilla 

 Concurs de cultură generală – prof. coordonator Tănase Dorina 

 ”Viermișor de laborator” – prof. coordonator Máthé László 

 Concurs ”Din Condei” –concurs de limba română – prof. 

coordinator Botezatu Laura Ștefania 

Vineri: 

 Experimente chimice interesante- prof. coordinator Máthé László 

 - Vizite la diferite muzee: muzeul din Târgu Seciuesc, Sfântu 

Gheorghe, Miercurea Ciuc – în cadrul acestor activităţi elevii aveau 

posibilitatea de a – şi aprofunda cunoştinţele pe care le aveau legate 

de anumite teme istorice, etnografice, ştiinţele naturii etc. 

4. Sportiv: 

Luni și miercuri  s–a desfăşurat campionatul de fotbal, la care s–au 

înscris foarte mulţi elevi (organizat de catedra de educație fizică și 

sport) și în ziua de joi a avut loc meciul de fotbal între profesori și elevii 

din clasele IX-XI și activitatea a fost coordonată de către prof. Gazda 

István 

Campionatul de şah (în ziua de marți) a fost coordonat de profesorii 

Molnár János, Szabó Levente și Illyés Botond. 

Prof. Csomós Gábor luni a organizat campionat de remii pentru elevii 

din clasele profesionale. 

5. Responsabilitate socială: 

Luni și marți:  

 ”Stop Bullyingului/ Spune NU Intimidării” vizionare film și discuții 

cu psihopedagogul școlii, cu prof. Ambrus Andrea 

Joi: 

 Vizită la foști diriginți*cl. a VIII-a D – prof. coordonator Sarkadi 

Tünde 

 Colectarea materialelor reciclabile – prof. coordonator Șarlea 

Anamaria 
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Vineri: 

 ”Curățăm sala noastră de clasă”-prof. coordonator Balázs Orsolya 

 Socializare – prof. coordonator Șarlea Anamaria 

6. Stil de viaţă sănătos: 

Marți: 

 Concurs de artă culinară – prof.coordonatori membrii catedrei de 

educație fizică și sport 

 ”O minte sănătoasă într-un corp sănătos”- prof.coordinator Ambrus 

Andrea 

Miercuri: 

 Concurs de artă culinară – organizat de profesorii de la catedra 

tehnică 

În ziua de vineri elevii claselor a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a 

împreună cu diringinți a participat la o prezentare a programului 

educațional ”World Oral Health Day”. 

 7. Orientare profesională: - S–au organizat mai multe activități: 

 Vizită la firmele de specialitate  CONITRANS și EUROCOV 

 Vizită la agenți economici 

 Excursie la Miercurea Ciuc 

 Excursie de studii pentru clasele de turism și alimentație publică 

 Recunoașterea speciilor lemnoase din pădurile din zonă 

 Vizită la fabrica de confecții 

 Excursie tematică la Sf. Gheorghe- orientare profesională 

8. Obiective multiple au avut drumețiile şi excursiile organizate: 

- promovarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural; 

- ocrotirea mediului; 

- adoptarea unui stil de viaţă sănătos; 
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- întărirea spiritului de echipă; 

Organizarea timpului liber; 

Activităţi: 

 Excursii organizate la Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, 

Brașov, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Râșnov, Cheile 

Bicazului 

 Jocuri pentru dezvoltarea spiritului de echipă 

 Teambuilding 

 Excursie la iarbă verde 

 Vânătorii de comoare 

 Vizionări de filme 

 Jocuri distractive 

Activitățile mai sus menționate au fost organizate și coordonate de 

diriginți și profesori de specialitate. 

 9. Abilităţi de viaţă 

 Concursul de orientare traditional, cu poze și cu coordinate – 

foarte popular, au participat 226 elevi. profesori coordonatori: 

membrii catedrei de geografie și biologie 

10. Consiliere şi orientare: 

Diriginții claselor în colaborare cu comitetul de părinți au organizat 

excursii, ieșiri la iarbă verde, jocuri distractive și vizionări de filme cu 

scopul de a întări spiritul de echipă. La astfel de activități a participat 

fiecare clasă pe parcursul săptămânii. 

2. Parteneri (instituţii 

publice, ONG-uri) – 

se va preciza concret 

 O parte a activităţilor organizate s–a realizat în parteneriat cu Casa de 

Cultură al Oraşului Covasna 

Alţi parteneri: Asociaţia Pro Csoma Sándor Egyesület, Muzeul 

Național al Carpaților Răsăriteni 

3. Activitatea care a 

implicat cel mai mare 

număr de elevi 

Cea mai populară activitate care a implicat cel mai mare număr de 

elevi a fost concursul de orientare pe trei secţiuni: tradiţional, cu poze 

și cu coordinate. În total au participat 226 elevi organizaţi în echipe 

formate din 3 și 4 membri.  
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4. Modul de 

implicare a părinţilor 

în activităţi 

 Părinţii au fost prezenţi la programele culturale ca spectatori și au 

contribuit la organizarea unor excursii. 

5. Implicarea 

Consiliului Elevilor ( 

la licee) 

Consiliul a jucat şi un rol informativ în rândurile elevilor. 

6. Activitate/activităţi 

desfăşurate pe 

parcursul mai multor 

zile în afara unităţii 

de învăţământ 

În afara unităţii de învăţământ s – au desfăşurat activităţi doar pe 

parcursul unei zile. 

 Covasna, 07. 06. 2017.      

Director,          Consilier educativ, 

Prof. Becsek Éva        Balázs Orsolya 

 

 

5. Inspecţii  

 
a) În cursul semestrului I. am fost evaluați de 2 ori de către o comisie din partea ARACIP. 

- Prima evaluare (evaluare periodică): 28. 10. 2016, concluziile: standardele 

minimale au fost îndeplinite, la majoritatea indicatorilor de performanță am obținut 

calificativele bine și foarte bine.  

- A doua evaluare: 22. 11. 2016, scopul: autorizarea profilului ospătari,bucătari. 

Concluziile:standardele minimale au fost îndeplinite, la toate indicatoarele de 

performanță unde se evaluează la autorizare, am obținut autorizarea profilului.  

b) Pe data de 02.02.2017, am fost evaluați din partea ISJ Covasna de doamna inspector 

Tanko Viorica, în cadrul inspecției tematice cu tematica: Verificarea încheierii situației 

școlare a elevilor pe semestrul I, anul școlar 2016-2017. 

Mijloace de realizare: asistență la ore, discuții cu echipa managerială a școlii, discuții cu elevii, 

verificarea, controlul și evaluarea documentelor relevante, observarea și evaluarea documentelor 

relevante. În urma evaluării s-a constatat că toate documentele legate de Încheierea situației 

școlare pe semestrul I erau în ordine cu respectarea ROFUIP și s-a realizat și Respectarea 

Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar. 
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c) Pe data de 16.05.2017, a avut loc inspecția de revenire, în urma inspecției generale 

desfășurate în unitatea noastră în perioada 10 – 20 mai 2016. Am fost felicitați pentru 

efortul depus de colectivul nostru pentru implementarea planului de înbunătățire în urma 

recomandărilor făcute cu ocazia inspecției generale. La nivelul activității personalului 

didactic și al nivelului atingerii standardelor de către elevi, având în vedere că rezultatele 

se manifestă în timp, ne-au recomandat monitorizarea susținută a cestor aspecte de către 

echipa managerială prin asistența la ore, precum și în cadrul comisiilor metodice, 

implicarea școlii în programe de formare, stimularea performanței prin participarea la 

olimpiade și concursuri, diversificarea celor organizate la nivelul școlii. 

d) Pe data de 14.03.2017 a avut loc o inspecție cu tematica: Monitorizarea simulțării 

evaluării naționale și a examenului de bacalaureat, efectuat de domnul inspector de 

specialitate, prof. Bokor Attila. 

e) Pe data de 07.06.2017 a avut loc inspecția cu tematica Monitorizarea, controlul și 

consilierea echipei manageriale cu privire la modul de pregătire a unității de învățământ 

pentru evaluările și examenele naționale și pregătirea elevilor pentru evaluările și 

examenele naționale. Inspecția a fost efectuată de inspectorii de specialitate: prof. Szőcs 

Imola, prof. Kőmíves Noémi. 

f) Pe data de 9.06.2017, cu ocazia desfășurării vizitei de evaluare în vederea acreditării 

nivel 4 a profilului: Servicii, domeniul: Turism și alimentație, calificarea profesională: 

Technician în turism, am fost evaluați de către o comisie din partea ARACIP, s-au 

constatat următoarele: ”În urma evaluării externe s-a stabilit îndeplinirea standardelor 

minimale corespunzătoare celor 43 de indicatori, situația detaliată fiind prezentată în 

anexa care face integrantă din procesul verbal.”   

 

 

6. Parteneriatul cu comunitatea locală și  cu comitetul de părinți 

 
Colaborarea cu comitetul reprezentativ al părinților s-a desfășurat la parametri optimi:  

reprezentanți ai părinților au răspuns prompt tuturor solicitărilor venite din partea șefilor de  

catedre, din partea direcțiunii, aducându-și direct contribuția la rezolvarea unor probleme de  

ordin educativ.  

In tot cursul anului școlar a funcționat foarte bine relația cu comunitatea locală.  

Reprezentanții săi ne-au sprijinit in completarea serviciului de pază, ne-au dat concursul în  

constituirea și în funcționarea C.A. prin repartizarea a 2 membri.  

Poliția, jandarmeria sunt instituții care au sprijinit liceul nostru în menținerea unui climat normal, 

propice activității școlare. 
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7.  Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele 

materiale) 

7.1  Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii 

 

 Pe parcursul vacanței de iarnă s-au făcut renovări, s-a înlocuit un număr mare de scaune în 

unele săli de clasă din fondul de 600 000 Ft (aproximativ 8 000 lei) obținut prin programul 

pentru pregătirea profesională „Bethlen Gábor ZRT”. 

 Au avut loc verificarea instalației de încălzire centrală. 

 S-a înlocuit un număr mare de corpuri electrice în sălile de clasă.  

 Au fost schimbate băncile în unele săli din clasele elementare cu bănci reamenajate în 

atelierele școlare.  

 Văruirea din exterior a clădirii ”Orbán Balázs” și repararea gardului din jurul clădirii. 

 Văruirea sălilor din incinta liceului. 

 Amenajarea în clădirea atelierelor a două săli de clasă, rezolvând în parte problema lipsei 

de săli. 
  

7.2  Situaţia bazei sportive a unităţilor 

 
 La începutul semestrului au fost achiziționate echipamente sportive pentru asigurarea în 

condiții optime a desfășurării orelor de educație fizică, s-au reparat aparatura sportivă care 

necesită acest lucru. 

 S-au remediat problemele referitoare la încălzirea sălii de sport. 

 

8. Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, programe de cooperare 

internaţională, parteneriate, înfrăţiri etc. 
 

Liceul nostru are în prezent două instituții școlare înfrățite: Liceul cu predare în limba 

germană/maghiară Koch Valéria din Pécs, Ungaria, Gimnaziul Ady Endre din Debrecen, 

Ungaria,Gimnaziul „Kőrösi Csoma Sándor” din Budapesta, Ungaria. 

Cu aceste școli elevii noștri desfășoară programe comune cu ocazia vizitelor reciproce. 

- În perioada 19 -22 octombrie cu ocazia prelungirii contractului de colaborare cu 

gimnaziul Koch Valeria din Pécs o delegație condus de doamna director Becsek 

Éva a vizitat școala din Ungaria, în delegație au luat parte elevii clasei a X-a B 

împreună cu doamna diriginte Tănase Dorina. 
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- În perioada 11-12 noiembrie liceul nostru în cadrul proiectului ”Határtalanul” a fost 

vizitat de un grup format de 40 de elevi și 4 profesori din gimnaziul bilingv rusă-

maghiară „Kőrösi Csoma Sándor” din Budapesta, oaspeții au fost primiți de un grup 

de elevi conduși de doamna profesor Lőrincz Lilla. 

- În perioada 19 – 22 noiembrie echipa de teatru al liceului însoțiți de un grup de  

grup de cadre didactice a vizitat liceul Ady din Debrecen, după un program bine 

organizat. 

În cadrul programului pentru pregătire profesională: „Bethlen Gábor ZRT” în perioada 9-

23 octombrie un grup de 5 elevi din clasa profesională XI.E însoțiți de domnul profesor inginer 

Csomós Gábor a participat la un stagiu de formare practică în orașul Sopron din Ungaria la Handler 

Nándor Szakképző Iskola. 

Liceul nostru urmează să dezvolte o relație de cooperare cu școala ”Des 

Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg” din Germania. În acest scop doamna profesor Becsek 

Éva directorul liceului nostru, împreună cu doamna profesor Sarkadi Tünde în peroiada 4-6 

decembrie au făcut o vizită de lucru la școala respectivă, unde au primit informații despre oferta 

școlii germane, care ar asigura o posibilitate de instruire practică pentru un grup de elevi dintr-o 

clasă profesională pe o perioadă de 2-3 săptămâni, finanțat de un proiect Erasmus care trebuie 

depus de liceul nostru.   

- În perioada 22 – 25 aprilie un grup format de 40 de elevi și  profesorii însoțitori din 

liceul nostru în cadrul proiectului ”Határtalanul” a vizitat gimnaziul bilingv rusă-

maghiară „Kőrösi Csoma Sándor” din Budapesta. 

- În perioada 5 - 9 mai am primit delegația liceului Ady Endre din Debrecen, după 

un program organizat de domnul profesor Molnár János, ajutat de membrii echipei 

de teatru. 

- În perioada 10 – 13 mai am primit o delegație a gimnaziului Koch Valeria din Pécs. 

 

9. Consiliere şcolară, profesională și în carieră 

 
            Activitatea în cabinetul de asistenţă psihopedagogică din semestrul I al anului şcolar 

2016-2017 s-a desfăşurat conform planului managerial prezentat la începutul anului şcolar. 

Cu colaborarea diriginţilor am participat la şedinţele cu părinţii am organizat întâlniri cu elevii cu 

scopul  dea defini rolul şi funcţia consilierii psihopedagogice, promovând astfel activităţile din 

cabinetul şcolar şi rolul psihologului în şcoală.  

      Am avut activităţi în clase la orele de dirigenţie pe diferite teme:  

“Imaginea de sine“, “Comunicare şi abilităţi sociale“, “Stilul de viaţă sănătos“, “Managementul 

informaţiilor şi învăţării“, “Planificarea şi dezvoltarea carierei “ 
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      Am organizat pentru elevi: traininguri de autocunoaştere şi intercunoaştere, traininguri cu 

tema managementul situaţiilor conflictuale, însuşirea şi exersarea unor comportamente asertive 

de rezolvare a conflictelor şcolare.  

      Am avut consultaţii cu profesorii în probleme legate de: cunoaşterea elevilor, înţelegerea 

problemelor elevilor, sprijin în dezvoltarea lor, în identificarea cauzelor inadaptării şcolare, 

optimizarea relaţiei şcoală – elev. 

     Am avut consultaţii cu părinţii în probleme legate de ameliorarea relaţiei cu proprii copii.  

     Am elaborat programe de intervenţie pe baza cărora am lucrat individual cu elevii.  

     Au beneficiat de consiliere individuală un număr de 42 elevi în probleme de: dezvoltare 

personală, emoţională, socială şi cognitivă. 

     Au beneficiat de asistenţă în grupe mici un număr de 36 de elevi, în grupe mari un număr de 

138 de elevi.  

    Au beneficiat de consiliere individuală un număr de 15 părinţi şi 13 cadre didactice. 

    Temele şedinţelor de consiliere de grup: “Managementul situaţiilor conflictuale“; 

“Comunicare şi relaţionare interpersonală“; “Autocunoaştere şi intercunoaştere“; “Fără violenţă 

în şcoală “;“Îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile“; “Planificarea carierei“;“ 

Înţelege diferenţa, respectă egalitatea“.  

    Scopul consilierii de grup: integrarea elevilor cu dificultăţi de adaptare şi creşterea coeziunii 

grupului în clasă, prevenirea situaţiilor de risc privind consumul de tutun, alcool şi droguri, 

prevenirea situaţiilor de risc privind debutul vieţii sexuale. 

Am acordat atenție deosebită copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, copiilor cu probleme de 

comportament, absenteism, părinți plecați la muncă în străinătate, ținând cont de vulnerabilitatea 

acestora. 

Au beneficiat de consiliere şcolari ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi adulţi care au grijă 

de copiii aflaţi în această situaţie. 

  Am colaborat cu Poliţia de proximitate, cu Protecţia Copilului, am completat fişele 

psihopedagogice pentru elevii care au avut nevoie de acestea, am colaborat cu pedagogii  din 

“Casa Boldog Apor Vilmos” – Fundaţia Sfântul Francisc.  

   Mi-am desfșurat activitatea ca membru în Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar.  

   Mi-am desfăşurat activitatea ca membru în Comisia comunitară consultativă cu activități în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 
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Activităţi cu rol de predare: am predat psihologie-4 ore/săpt. în cl. a X-a A;  X-a B;  X-a C. 

Activităţi cu conţinut metodico-ştiintific: 

Am participat  la şedinţe în urma solicitării CJRAE, CJAP sau direcţiunii unităţii de învăţământ. 

Am participat  la Conferinţa „Együtt a fogyatékkal élőkért, Kamasz káosz II.” 

la Miercurea Ciuc la 23 –24 septembrie 2016 . 

Profesor consilier: Ambrus Andrea 

 

10. Activitatea bibliotecii 

 
În primul semestru a anului şcolar 2016-2017, biblioteca a găzduit un şir de evenimente 

şi activităţi de toate felurile.  

La fiecare început de an distribuirea de manuale este sarcina cea mai importantă: asigurarea 

manualelor corespunzătoare pentru elevi ţinând cont de preferenţele profesorilor şi de fondul 

şcolii. 

Chiar de la începutul anului şcolar activităţile nu au lipsit din programul şcolii:  

 Activităţi pentru comemorarea zilei de 6 octombrie  

 Pregătiri pentru ziua naţională a României 

 Repetiţii pentru spectacolul de Crăciun/sfârşit de an 

 Fotografiere pentru tabloul claselor terminale 

 Pregătiri pentru ziua Culturii Române 

 Inspecţie de grad I. 

În afară de activităţile sus menţionate, au fost organizate prezentări de referate, vizionări de filme 

documentare sau filme realizate pe baza lecturilor obligatorii. 

Elevii şcolii noastre împrumută cărţi constând din lecturi obligatorii, dar nu numai. În 

cursul săptămânii numărul cărţilor împrumutate este de 185-210 de exemplare, în jur de 38% în 

limba română, 61% în limba maghiară şi 1% în alte limbi (engleză, germană şi franceză).  

Din programul cotidian, face parte şi copierea/imprimarea de documente, atât pentru 

elevi, cât şi pentru cadrele didactice. 

 

Covasna,        Bibliotecar, 

19.09.2017        Varga Emese 
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Anexa 1  

RAPORT  ASUPRA  ACTIVITĂŢII  CATEDREI  DE 

LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ / LIMBA  LATINĂ 

An şcolar 2016– 2017 

 

 

  În semestrul I al anului şcolar 2016-2017, activitatea comisiei metodice Limbă şi literatură 

română şi limba latină din cadrul Liceului „Kőrösi Csoma Sándor” Covasna s-a desfăşurat în 

conformitate cu obiectivele stabilite şi cu planul managerial al catedrei prevăzut pentru anul şcolar 

în curs. Catedra didactică de limba şi literatura română şi limba latină și-a îndeplinit atribuţiile 

repartizate în cadrul comisiei şi a contribuit la atingerea obiectivelor principale:  

 întocmirea unui bogat material documentar; 

 selectarea manualelor alternative şi a auxiliarelor;  

 discutarea programelor de studiu şi a bibliografiei; 

 evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor care au de susţinut examene la 

disciplina limba şi literatura română sau a elevilor care urmăresc performanţa. 

Componența Catedrei didactice de limba şi literatura română şi limba latină în anul școlar 2016-

2017: 

 
Nr .  
c r t .  

 
Nu mel e  ş i  p r en u mel e  

p r of es or u lu i  

 
G r a du l  

d i da c t i c  

Vec h i mea  
î n  

ȋ n vă ţ ă mâ n

t  

 
Ob s er va t i i  

1 .  Un g u r ea n  D o i na  I  3 7  a n i   

2 .  Op r ea  Da n i e la  Ana  I   C o n c ed i u  

c r es t er e  c op i l  

3 .  C ă lă r eţ u  M a nu e la  E l ena  I  1 9  a n i   

4 .  Ș er b a n  Da n i e la  M a r ia  I  1 0  a n i   

5 .  Bá j k u j  M i ha e la  I   1 0  a n i   

6 .  Gá b or  E mes e  I   1 0  a n i   

7 .  B ot eza t u  Ș t efa n ia  L a u r a  D eb u t a nt  1 . 5  a ni   

8 .  Ga l  C r en gu ţ a  S i mo n a  S u p l i n i t or  

N eca l i f ica t  

1 . 5  a ni   

9 .   M a n ea  L a v i n ia    C o n c ed i u  

c r es t er e  c op i l  

 

1. Activitate de formare şi perfecţionare/metodicã 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2015–2016 s-a desfăşurat în 

baza prevederilor Planului managerial şi obiectivelor propuse. Obiective de referinţă:  

 Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat/tutorat;  

 Realizarea de interasistențe, în scopul asigurării dezvoltării profesionale a fiecărui cadru 

didactic; 
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 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, prin schimbul de bune practici;   

 Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la proiectele strategice ale ISJ Covasna, în 

scopul implementării unui sistem flexibil al managementului calităţii formării continue; in 

acest sens, in perioada 6 – 7 februarie 2017, 3 membre ale comisiei metodice au luat parte 

la cursul de perfectionare sustinut de catre ISJ Covasna cu tema sprijin acordat 

integrarii copiilor cu CES in invatamantul de masa.  

 Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de grad I în învăţământ şi cel de 

titularizare;  

 Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă a personalului didactic prin 

monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei şi al unităţ ii de 

învăţământ preuniversitar. In acest sens, tema ce a fost comunicata la sfarsitul cursului 

mentionat mai sus constituie proba practica de absolvire a cursului – alcatuirea unui PIP 

(Plan de Interventie Personalizata) pentru un copil cu CES cu care se lucreaza la 

clasa. Termenul limita de predare a acestui proiect este mai 2017.  

În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la:  

 - grade didactice  

- cursuri universitare/postuniversitare  

- cursuri de perfecționare şi formare continuă  

- activităţi metodice la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice, dupa cum urmeaza: 

 
Nr. 

crt. 

 

Activitatea de formare şi perfecţionare 

Nu mel e  ş i  p r en u mel e  

p r of es or u lu i  

 

Instituţia 

coordonatoare 

 

1. 

 

Cursuri universitare / postuniversitare 

Gal Crenguţa 

(Masterat in ”Studii de 

limba și literatura română” / 
în curs) 

Univ. Transilvania 

Braşov 

2. 

 

Activităţi metodice la nivelul comisiei 

şi cercuri metodice  

Prof. Şerban Daniela  

 

Susținerea lucrării de 

grad I 

 

3. Cursuri de perfecţionare şi formare 

continuă 

Bájkuj Mihaela 

Botezatu Ştefania Laura 

Gábor Emese 

(„Sprijin acordat copiilor cu 
CES in integrarea lor in 

invatamantul de masa”)  

ISJ Covasna 

4.  Inspectia speciala la clasa in vederea 
sustinerii examenului de Definitivat 

(1/2, noiembrie 2016) 

Botezatu Ştefania Laura 
 

ISJ Covasna (Inspector 
Limba Romana) 
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2. Rezultatele  obţinute la olimpiade și concursuri 

În cadrul catedrei de limba și literatura română profesorii au oferit ore de pregătire elevilor 

capabili de performanță. Astfel, un numar de 16 elevi (10 nivel gimnazial si 6 nivel liceal) au 

participat la Olimpiada „Lectura ca Abilitate de Viata” desfasurata in data de 29 ianuarie (etapa 

judeteana). Desi niciun elev nu s-a calificat la etapa nationala, 3 dintre elevii de liceu au obtinut 

punctaj mai mare de 50 de puncte (dintr-un total de 60).  Rezultatele inregistrate de toti elevii 

liceului „Korosi Csoma Sandor” se pot consulta la adresa: 

https://isj.educv.ro/sites/default/files/rezultate%20OLAV.pdf 
 

2.1.TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA OLIMPIADA DE 

LIMBĂ,COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,FAZA JUDEŢEANĂ,2017 

 

Nr.crt. Numele elevului Clasa Sectia Prof.  

1. Ciambur Ilinca a V-a Românã  Gabor Emese Premiul III 

2. Csegezy Alexandra a V-a Românã Gabor Emese Mentiune 

3. Coman Oana a IX-a Românã Botezatu 

Laura 

Premiul III 

4. Porumboi Laurentiu a IX-a Românã Botezatu 

Laura 

Menţiune 

5. Burnichi Debora 

Naomi 

a X-a Românã Serban 

Daniela 

Premiul III 

 

 

 

2.2.TABEL NOMINAL CU ELEVII CALIFICAŢI LA CONCURSUL ,,LECTURA CA 

ABILITATE DE VIAŢĂ”,FAZA JUDEŢEANĂ, 2017 

 

 

 

Numele elevului Clasa Sectia Prof.  

1. Coman Oana a IX-a Românã Botezatu 

Laura 

Mentiune 

2. Gheorghe Maria a IX-a Românã Botezatu 

Laura 

Mentiune   

3. Enea Cristina a IX-a Românã Botezatu 

Laura 

Mentiune   

 

 

3. Activitatea de performanţă şi extracurricularã  
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Pentru eficientizarea procesului instructiv-educativ s-au aplicat, la începutul semestrului, teste 

iniţiale prin care s-au monitorizat activităţile de parcurs ale elevilor ori s-au realizat prognoze 

privind continuarea activităţii de predare-învăţare a limbii şi literaturii române sau, după caz, s-au 

întocmit planuri remediale. S-a acordat o atenţie deosebită aplicării evaluărilor formative şi 

sumative, prin care s-a urmărit, de asemenea, parcursul şcolar al elevilor claselor a V-a – a XII-

a în cadrul orelor de limba şi literatura română, literatură universală şi limba latină. S-au 

analizat rezultatele şi s-au discutat eventualele măsuri de remediere, acolo unde a fost cazul, în 

cadrul şedinţelor de catedră. In perioada premergatoare primului semestru (22 august – 1 

septembrie 2016 s-au intocmit Planul de Masuri de Promovabilitate si Planul de Masuri in urma 

inspectiei de fond in anul scolar precedent.  

Având mereu în vedere stimularea unei activităţi de performanţă, membrii catedrei s-au 

implicat şi în organizarea cursurilor de pregătire a elevilor pentru concursuri şi olimpiade 

şcolare: Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă” si Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură 

română (toţi membrii catedrei).  

Avându-se în vedere un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilităţile fiecărui 

membru al catedrei regăsite şi în fişele de atribuţii.  Au fost elaborate individual planificările 

calendaristice semestriale şi a fost analizată oferta manualelor şcolare. S-a constatat o lipsa a 

uneo oferte diverse de manuale pentru clasa a IX-a (predomina manualul Edituri Corint, si se 

gasesc foarte putine exemplare ale manulului Ed. Art).  

Din acest motiv, fiecare profesor a compensat lipsa manualelor, unde a fost cazul, cu 

materiale auxiliare sau fotocopii. Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată prin oferta 

didactică pe care fiecare profesor a propus-o claselor pe care le coordonează. Fiecare cadru didactic 

a încercat să-şi perfecţioneze stilul de lucru, valorificând cunoştinţele dobândite la cursurile de 

specialitate si solicitand in permanenta feedback din partea elevilor.  

Perfecţ ionarea cont inuă s-a realizat şi prin studiu individual, cadrele didact ice 

optând pentru metodele de învăţare şi evaluare considerate a fi cele mai eficiente la clasele la care 

predau. În activitatea didactică la clasă s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne ce au 

ca scop nu doar transmiterea unor informaţ ii, cât mai ales formarea la elevi a 

unor abilităţi şi competenţe necesare investigării textului literar, susţinerii argumentate a 

unor opinii critice sau a unor puncte de vedere proprii. Pe parcursul întregului demers didactic s-

a urmărit implicarea elevilor in activitati ce le stimuleaza motivatia – si din acest motiv la finalul 

semestrului I s-a decis reintroducerea revistei „Condeiul”, dupa o pauza de aproximativ un an. La 

nivelul catedrei s-au purtat discuţii privitoare la obiectivitatea evaluării, la utilizarea unor tehnici 

şi instrumente de evaluare modernă. O atenţie deosebită s-a acordat cunoaşterii şi aplicării corecte 

a componentelor evaluării – tipuri de evaluare, obiective, standarde curriculare de evaluare. 

 Un accent deosebit s-a pus pe activităţile extracurriculare, toate cadrele didactice 

urmărind dezvoltarea competenţelor elevilor în contexte extracurriculare. Astfel, prof. 

Botezatu Stefania Laura a organizat excursii tematice la diferite obiective din orasul Covasna 

(pentru a oferi elevilor ocazia de a folosi limba romana in context uzual), iar la nivel de catedra 

am marcat Ziua Culturii Nationale prin activitati specifice la clasa. De asemenea au fost organizate 

concursuri de creatie literara si desen, avand ca tema insemnatatea zilei de 15 ianuarie in cultura 

romana. Pe parcursul semestrului II, activitatea de performanta si extracurriculara a fost 
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valorificatã prin implicarea elevilor cu aptitudini creative în concursuri pe teme literare organizate 

la nivelul şcolii, dar şi la nivel judeţean sau naţional.Astfel de acţiuni au fost: 

 elaborarea si corectarea simularilor la cls.aVI-a,a VIII-a,a XI-a si a XII-a; 

 pregãtirea elevilor calificati la faza zonalã în vederea participãrii la faza judeţeanã a 

Olimpiadei de  limbã şi comunicare” George Cãlinescu”; 

 corectarea lucrãrilor de la olimpiada de lb.românã,faza judeţeanã; 

 organizarea diverselor activitãţi în timpul sãptãmânii “Sã ştii mai multe,sã fii mai bun.: 

 vizionare de filme; 

 organizarea unei excursii la Cetate; 

  redactarea trimestrialã a revistei scolare “Condeiul”; 

  lansãri de carte ,atât în incinta instituţiei,cât şi în alte locaţii; 

  corectarea lucrãrilor de examenul naţional la cls. aVIII-a. si a XII-a. 

 

 

   4. Rezultatele  obţinute la simulãri şi concursuri 
 

4.1.Rezultatele obţinute de catedrã  la  Examenul de Evaluare  Naţionalã şi a Examenului de 

Bacalaureat 

 

I.  Ĩn anul şcolar 2016-2017 elevii  claselor a VIII-a , 67    de elevi ,au susţinut Examenul de  

Evaluare Naţionalã.Dintre aceşti elevi ,doar  55   au  obţinut nota 5,00,restul  au  obţinut note 

cuprinse între 1,00 şi 4,00. 

   Procentul de promovabilitate a fost 82 % 

 

 

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

- 1 6 5 17 15 13 7 3 

 

II. Ĩn  anul şcolar 2016-2017,în prima sesiune, elevii  claselor a XII-a, un numãr de  99  elevi, au 

sustinut examenul de bacalaureat .Dintre acesti elevi,doar 25   de elevi nu au obţinut notã de 

trecere  şi doar  74 de elevi au obţinut notã peste 5,00. 

Procentul de promovabilitate a fost 74 % 

 

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 

6 5 9 5 20 12 20 11 8 - 
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5.1.PLAN REMEDIAL PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A ÎN URMA REZULTATELOR 

OBŢINUTE LA EXAMENUL DE  EVALUARE NAŢIONALĂ  

  

 

          Datorită faptului că studiul limbii române, în şcoala românească, este concentric, astfel  

încât noţiunile se reiau în fiecare an de studiu, la itemii la care s-au întâmpinat greşeli  

frecvente se va aloca un număr mai mare de ore, precum şi seturi de exerciţii pliate pe  

greşelile întâlnite.  

Se va avea în vedere sporirea interesului faţă de lectură, prin lecturi variate care vor  

contribui la îmbogăţirea lexicului, pentru o mai bună stăpânire a mijloacelor de expresivitate a 

limbii.  

Se vor realiza mai multe compuneri, pe teme date, pentru dezvoltarea simţului coerenţei şi 

alfluidităţii în gândire.  

Se vor compune argumentări de tip deductiv, pornindu-se de la titlu la conţinutul operei.  

Seturi de exerciţii gramaticale cu itemi de recunoaştere a funcţiilor sintactice, a valorilor  

morfologice şi a cazurilor.  

Se vor efectua săptămânal două ore de pregătire suplimentară.  

Se vor efectua întâlniri lunare cu părinţii, dirigintele, profesorul de limba română , pentru o bună 

şi eficientă comunicare între părţile implicate. 

 

 

5.2.PLAN REMEDIAL PENTRU ELEVII CLASEI A XII-A, ÎN URMA REZULTATELOR 

OBŢINUTE LA  EXAMENUL DE  BACALAUREAT 

 

1. Afişarea în fiecare sală de clasă a XII-a la afişier, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului de Bacalaureat – pe scurt, partea care interesează elevii, a calendarului aferent, lista 

disciplinelor de examen şi programele la disciplinele alese . 

2. Convocarea şedinţelor cu părinţii elevilor claselor terminale şi prelucrarea de către diriginţii 

acestor clase a documentelor precizate la punctul 1 şi invitarea la aceste şedinţe cu părinţii a 

conducerii şcolii şi a profesorilor implicaţi  

3. Fiecare profesor care predă discipline de examen va avea în portofoliul personal o secţiune  

despre Bacalaureat  care să cuprindă:  

 • Programa de examen şi modele de subiecte (după publicare lor pe site MECTS)  

  • Tabele nominale cu elevii şi opţiunile acestora  

 • Mediile elevilor din anii precedenţi la disciplinele respective  

  • Graficul de pregătire suplimentară şi prezenţa elevilor la aceste activităţi – care va fi      prezentat 

şi părinţilor cu semnătură de luare la cunoştinţă  

  • Rezultate la simulări (obligatoriu minim 2 , în lunile decembrie şi mai)  
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Analiza SWOT rezultata  in urma activitatii din anul scolar 2016 – 2017 / semestrul I  se 

regaseste in cele ce urmeaza: 

 

6.Analiza SWOT   

PUNCTE TARI: 

 rezultate bune la concursurile şcolare;  

 asigurarea continuităţii profesorilor la clasă; 

 activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

 colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

 climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

 calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

 eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea 

stilurilor de predare; 

 buna pregătire metodică şi de specialitate a preofesorilor,  stăpânirea conţinuturile predate, 

interesul în ceea ce priveste inovaţiile, eficientizarea activităţilor, demersurile didactice 

centrate pe elev; 

 metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 

adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi 

înţelegerii conţinutului specific; 

 performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative 

cât şi formative; 

 realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 

metodelor moderne de evaluare; 

 

PUNCTE SLABE: 

 lipsa unor cercuri şcolare; 

 lipsa manualelor la clasa a IX-a (Ed. Art – motivul pentru care semalam aceasta ca fiind 

un punct slab este modul in care au conceput editurile manualele, cel de la Ed. Art avand 

activitati si continuturi mai accesibile elevilor);  

 superficialitatea unor elevi în realizarea sarcinilor date; 

 neutilizarea materialelor didactice în cadrul orelor de limbă şi literatură; 

 neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură; 

 lipsa, din partea elevilor, a unei motivaţii interioare pentru actul învăţării (observată la ore); 

 goluri în cunoştinţele elevilor din clasele terminale, ce se pot recupera foarte greu sau deloc 

din cauza lipsei de timp ramase pana la momentul evaluarii nationale; 

 nestăpânirea de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice disciplinei, care să le 

permită aprofundarea literaturii române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare 

ori insuficienţa vocabularului; 

 o slabă implicare a multor familii în susţinerea activităţilor şcolare şi extraşcolare (din 

cauza faptului ca la nivelul orasului Covasna sunt foarte multe familii fie monoparentale, 

fie in cadrul carora ambii parinti sunt plecati la munca in strainatate). 
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AMENINŢĂRI: 

 scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii; 

 lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură 

parcurgerea conţinuturilor învăţării. 

 imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, dicţionare 

etc. indispensabile procesului instructiv-educativ; 

 constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare 

a lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării. 

OPORTUNITĂŢI: 

 existenţa unei biblioteci care permite accesul la lectură; 

 realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbă română; 

 asigurarea securităţii elevilor pe tot parcursul desfăşurării orelor; 

 asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ; 

 folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare; 

 crearea unui cadru propice unei comunicari eficiente, ilustrată prin diverse proiecte de 

echipă; 

 posibilitatea afirmării elevilor în cadrul unor activităţi / concursuri specifice limbii române, 

respectiv limbii latine; 

 implicarea cadrelor didactice în formarea unor competenţe de tip complex şi afirmarea 

inteligenţelor multiple ale elevilor. 

În concluzie, membrii catedrei de limba şi literatura română / limba latină, consideră că 

activitatea desfăşurată pe parcursul semestrului I a fost benefică interesului elevilor, cu 

amendamentul ca prioritatile educationale se pot schimba in functie de nevoile elevilor. Catedra 

de limba si literatura romana considera ca, pentru imbunatatirea actului educational, sunt necesare 

urmatoarele masuri / resurse: 

 realizarea unor activităţi interdisciplinare; 

 perfecţionarea metodelor utilizate de profesori la clasă; 

 realizarea pregătirii suplimentare a elevilor pentru examenele naţionale; 

 conştientizarea, în rândul elevilor si a părinţilor, a importanţei parcurgerii cursurilor liceale;  

 dotarea suplimentară a cabinetului cu CD/DVD-uri care să conţină materiale / opere ale 

literaturii române şi universale; 

 însuşirea temeinică a noţiunilor teoretice şi formarea unor abilităţi practice prin 

desfăşurarea orelor alocate CDŞ-ului; 

 implicarea elevilor în activităţi centrate pe elev, activitati care să le îmbogăţească 

cunoştinţele şi să le dezvolte vocabularul; 

 folosirea permanenta, atunci cand aceastea sunt disponibile, a mijloacelor audio-vizuale în 

învăţarea limbilor română şi latină şi în cunoaşterea subiectelor unor opere literare; 

 pregătirea şi din punct de vedere psihologic a elevilor care susţin examene naţionale sau 

provin din medii defavorizate;  
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 asigurarea sustenabilitatii procesului de predare a limbii latine – si necesitatea unui curs de 

formare si a unui manual de activitati.  
   Responsabil al catedrei,  

   prof. Oprea Daniela Ana 

 

Raport de activitate 

al catedrei de limba maghiară – educație artistică – educație muzicală 

pe semestrul I și al II-lea al anului școlar 2016 – 2017 
 

 

1. Activitatea de perfecţionare, formare continuă şi metodică 
 

 Toți membrii catedrei au realizat la termenul fixat de direcțiune materialele de proiectare, 

au predat la termen documentele cerute de secretariatul instituției; 

 Membrii catedrei s-au achitat de sarcinile prevăzute în diferitele comisii din care fac  parte; 

 La începutul sem. I. responsabilul catedrei a întocmit documentele catedrei, a completat 

portofoliul acesteia şi a ţinut lunar şedinţele de informare pentru membrii catedrei; 

 Prof. Szántó Orsolya a participat la cursul de formare: Terapia prin muzică – Mijloc de 

recuperare pentru persoane cu dizabilități (Brașov – 20 ore); 

 Prof. Molnár Juliánna a participat cu o lucrare la conferința internațională Olvass többet! 

– organizat la Debrecen; 

 La simulările organizate pentru clasele terminale elevii au fost supravegheați, iar lucrările 

au fost evaluate de către profesorii de lb. maghiară ale claselor terminale (prof. Molnár 

Juliánna, Bóné Mária, Finta Iringó, Sidó-Sylvester Lujza);  

 Prof. Molnár Juliánna și Incefi Tünde-Anna au luat parte la organizarea concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante prin redactare de subiecte și examinarea/evaluarea lucrărilor; 

 Prof. Incefi Tünde-Anna a participat la reînnoirea ROI în cadrul unui grup de lucru; 

 Prof. Incefi Tünde-Anna a realizat în luna ianuarie planul de încadrare pentru anul școlar 

2017-2018; 

 Pregătirea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a pentru EN și BAC s-a desfășurat conform 

graficului de consultații (prof. Molnár Juliánna, Bóné Mária, Finta Iringó, Sidó-Sylvester 

Lujza); 

 Prof. Molnár Juliánna a administrat problemele organizatorice și financiare ale Asociației 

Pro Csoma Sándor Egyesület (proiecte culturale, Premiul „Kőrösi”, cărți pentru premii 

etc.) 

 Prof. Incefi Tünde-Anna a redactat și a depus un proiect la Fundația Comunitară 

Háromszék (Háromszéki Közösségi Alapítvány) în urma căruia a câștigat fonduri 

extrabugetare în valoare de 1000 lei pentru organizarea unei excursii pentru 2 clase din 

instituția noastră (a V-a B și a VI-a B) și a promovat activitatea pe pagina web a școlii; 
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 Prof.  Molnár Juliánna a completat pagina web a școlii cu articole scrise despre 

evenimentele și concursurile organizate în cursul semestrului. A informat și presa (ziarul 

Székely Hírmondó) despre acestea;  

 Prof. Molnár Juliánna și Incefi Tünde-Anna au participat la cursul de formare Intervenție 

și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare; 

 Prof. Molnár Juliánna și Incefi Tünde-Anna au luat parte în comisiile de lucru constituite 

pentru evaluarea noilor programe școlare; 

 Prof. Madaras Melinda a participat la jurizarea ornamentelor/podoabelor de Crăciun 

pregătite de clase; 

 Prof. Incefi Tünde-Anna a participat prin redactarea unei probe de concurs și jurizarea 

acesteia la Bolyai Emlékverseny; 

 Prof.  Molnár Juliánna a colaborat în calitate de corector la editarea revistei Turmix; 

 Prof. Incefi Tünde-Anna a participat în calitate de evaluator la concursul de ocupare a 

posturilor vacante din septembrie 2017; 

 

 

2. Rezultatele obținute la limba maghiară la simularea examenelor 

naţionale 

 
A) Simularea EN pentru elevii clasei a VIII-a 

Procentul de promovabilitate: 69% 

 Total: cl. a VIII-a B cl. a VIII-a C cl. a VIII-a D 

Procent de 

promovare: 

75% 90% 71% 65% 

Media clasei:  7,16 5,45 5,94 

 

Rezultate pe tranșe de medii: 

 Efectiv  Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. total 

elevi:   

53 13 12 10 7 9 2 - 

a VIII-a B 19 2 4 2 4 5 2 - 

a VIII-a C 17 5 4 7 - 1 - - 

a VIII-a D 17 6 4 1 3 3 - - 

 

B) Simularea BAC pentru elevii clasei a XII-a   

Procentul de promovabilitate: 59,50% 
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 Clasa a XII-a B Clasa a XII-a D Clasa a XII-a E 

Procent de promov. 100% 60% 17% 

Media clasei: 7,80 5,39 3,75 

 

Rezultate pe tranșe de medii: 

 Efectiv  Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. total 

elevi:  

79 32 14 7 11 13 2 - 

a XII-a B 25 - 3 1 9 10 2 - 

a XII-a D 30 12 10 4 1 3 - - 

a XII-a E 24 20 1 2 1 - - - 

 

3. Rezultatele obținute la limba maghiară la examenele naţionale 

 
A)  EN pentru elevii clasei a VIII-a 

Procentul de promovabilitate: 92,68% 

 Total: cl. a VIII-a B cl. a VIII-a C cl. a VIII-a D 

Procent de 

promovare: 

92,68% 89,47% 92,3% 100% 

Media clasei: 7,26 7,11 6,94 7,74 

 

Rezultate pe tranșe de medii: 

 Efectiv  Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. total 

elevi:   

41 3 4 7 16 8 3 - 

a VIII-a B 19 2 2 5 4 4 2 - 

a VIII-a C 13 1 2 1 8 1 - - 

a VIII-a D 9 - - 1 4 3 1 - 

 
B)  BAC pentru elevii clasei a XII-a   

Procentul de promovabilitate: 96,82% 

 Clasa a XII-a B Clasa a XII-a D Clasa a XII-a E 

Procent de promov. 100% 93% 100% 

Media clasei: 8,18 6,84 5,97 
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Rezultate pe tranșe de medii: 

 Efectiv  Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Nr. total 

elevi:  

63 2 7 20 15 9 10 - 

a XII-a B 25 - - 3 8 6 8 - 

a XII-a D 29 2 3 13 6 3 2 - 

a XII-a E 9 - 4 4 1 - - - 

 
 

4. Rezultate obținute la concursuri școlare 

 
În cursul anului școlar catedra de lb. maghiară a organizat faza zonală a următoarelor concursuri: 

A) Concursul de povestire și recitare de balade „Kriza János” 

B) Concursul de limba maghiară și ortografie „Fürkész” (7 elevi promovați la etapa județeană) 

C) Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen” (6 elevi promovați la etapa 

județeană) 

 

Rezultatele obținute: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumire 

olimpiadă/concurs 

 

Profesor 

pregătitor 

 

Nume şi 

prenume 

elev 

 

Cl. 

Premiul 

obţinut la 

etapa 

judeţeană 

Premiul 

obţinut la 

etapa 

naţională 

1. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János”  

Incefi Tünde-Anna Ambrus 

Édua 

V. B III.          – 

2. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Fazakas 

Barbara 

VI. 

B 

III.          –  

3. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Incefi Tünde-Anna Moldovai 

Dóra 

VII. 

D 

II. Participare 

 

4. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Molnár 

Gergely 

IX. 

B 

Mențiune          – 
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5. Concursul de recitare 

„Aranka György” 

Molnár Juliánna Deák 

Gellért-

Gedeon 

 X. 

B 

- I. 

6. Concursul de limbă și 

civ. magh. „Kőrösi 

Csoma Sándor 

anyanyelvi 

vetélkedő” 

Molnár Juliánna Balogh 

Zoltán 

Bende Beáta 

Pap 

Gyopárka 

X. B 

 

X. B 

IX. 

B 

- I. 

7. Concursul de recitare 

„Vidám versek 

versmondó 

versenye”, 

Molnár Juliánna Molnár 

Júlia-Anna 

VI. 

C 

III. - 

8. Concursul  național 

de recitare ”Atlantisz 

harangoz” 

Molnár Juliánna Deák 

Gellért-

Gedeon 

X.B - Premiul 

special 

9. Concursul  național 

de recitare ”Atlantisz 

harangoz” 

Molnár Juliánna Barthi Lehel XII.

B 

  

10. Concursul de retorică 

Kossuth 

Szónoklatverseny 

Molnár Juliánna Deák 

Gellért-

Gedeon 

X. B - III. 

 

 Prof. Szántó Orsolya a pregătit elevi pentru a participa la Concursul județean de muzică 

populară: XV. Tiszta forrás népdalvetélkedő 

Rezultate obținute: - Bodor Bálint, cl.a VII-a B, locul III; 

          - Kosma Adrienn-Beáta, cl. a VII-a B, locul II; 

          - Szigyártó Anita, cl. a VII-a B, locul IV; 

          - Moldovai Dóra, cl. a VII-a D, locul IV; 

          - Balázs Barbara, cl. a VIII-a C, participare 

 Prof. Gyerő Katalin a pregătit momente artistice cu corul școlii „Tiszta szív” pentru serbă

rile deosebite; 

 Prof. Gyerő Katalin a pregătit elevi pentru a participa la Concursul de cântece populare m

aghiare;  
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 Prof. Madaras Melinda a pregătit elevi pentru a participa la concursul Culorile toamnei u

nde elevii au obținut 2 locuri III; 

  

5. Activitatea extracurriculară şi educativă 

 

 Participare la organizarea concursul interdisciplinar Covasna, te iubesc! (împreună cu colegii 

de la catedra de istorie);  

 Popularizarea și împărțirea revistei literare Cimbora pentru elevii claselor V-VIII. –  prof. Incefi 

Tünde-Anna 

 Organizarea vizionărilor de spectacole la Teatrul „Tamási Áron” din Sf. Gheorghe;  prof. Incefi 

Tünde-Anna (4 spectacole în cursul anului școlar); 

 Organizarea activităților educative dedicate Zilei Limbii Maghiare (13 noiembrie)-  prof. 

coordonator: Molnár Juliánna, colaboratori prof. Incefi Tünde-Anna și prof. Madaras Melinda; 

 Organizarea activităților educative dedicate Zilei Culturii Maghiare (22 ianuarie) -  prof. 

coordonator Molnár Juliánna, colaboratori prof. Incefi Tünde-Anna, prof. Szántó Orsolya și 

prof. Madaras Melinda; 

 Participare la pregătirea muzicală a spectacolului festiv de Ziua națională (clasele a V-a A, a 

VI-a A) –  prof. Szántó Orsolya; 

 Coordonarea activității clasei a VII-a A în realizarea unor planșe cu ocazia Zilei 

naționale/aranjarea materialului pe coridor – prof. Madaras Melinda; Vizită orgnizată cu clase 

la galeria de artă pentru a studia materialul expoziției Incitato –prof. Madaras Melinda; 

 Activități educative organizate cu elevi prin pictură pe sticlă – prof. Madaras Melinda; 

 Aranjarea unor expoziții din desenele elevilor pe coridorul clădirii – prof. Madaras Melinda; 

 Participare la proiectul artistic Vârsta a treia organizat de Fundația Diakónia– prof. Madaras 

Melinda; 

În cursul anului școlar profesorii diriginţi au organizat activităţi educative – distractive –  creative cu 

clasele lor: 

 Organizarea unei excursii cu clasele a V-a B și a VI-a B la Ilieni – Sf. Gheorghe din fonduri 

câștigate dintr-un proiect – prof. Incefi Tünde-Anna și Molnár Juliánna;  
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 Pictură murală realizată de elevii clasei a VI-a B – prof. Molnár Juliánna; 

 Organizarea unei vizionări de spectacol de teatru  cu titlul Az ezredik éjszaka pentru elevii 

claselor a V-a B și a VI-a B la Sf. Gheorghe – prof. Incefi Tünde-Anna și Molnár Juliánna; 

 Participare  cu clasa a VI-a B la concursul de bannere antitutun organizat de Ministerul 

Afacerilor Externe, Agentia Nationala Antidrog, si obținerea locului III. – prof. Molnár 

Juliánna; 

 Colaborare cu profesorii si bibliotecara Gimnaziului ”Orbán Balázs” din orașul Cristuru-

Secuiesc. Participare la proiectul internațional ”Pe urmele legendelor” (Tabăra internațională 

organizată la Cristuru-Secuiesc in perioada 24-27 iulie 2017.) – prof. Molnár Juliánna; 

 Organizarea unei tabere de recreere la Zăbala în luna iulie pentru elevii claselor a V-a B și a 

VI-a B – prof. Incefi Tünde-Anna și Molnár Juliánna;  

 

Analiza SWOT 

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite 

 Elevii noştri au participat la foarte 

multe activităţi extracurriculare. 

 Activităţile organizate au fost variate şi 

interesante. 

 Experienţa dobândită de profesori este 

utilizată cu folos în procesul 

educaţional. 

 S-au organizat multe activităţi 

interdisciplinare. 

 Există o bună colaborare cu colegii de 

la celelalte catedre, în special cu 

membrii catedrei de istorie.  

 Se observă un interes permanent al 

profesorilor catedrei pentru 

perfecţionare și formare continuă în 

vederea înbunătățirii activității 

instructiv educative. 

 Lipsa materialelor (cd-uri, dvd-uri, 

culegeri de texte cu materiale non-

literare) care ar permite eficientizarea 

procesului de înţelegere de text şi ar 

crea posibilitatea de-a trezi interesul 

elevilor într-o măsură mai mare pentru 

limba maternă;  

 Se lucrează și cu profesori pensionari. 

 Manualele existente nu mai corespund 

programei şi mai ales cerinţelor 

curricumului: de-a dezvolta 

competenţe. 

 Rezultatele sunt foarte slabe la clasele 

cu profil tehnologic. 

 

 

Oportunităţi 
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 Existenţa CDI-ului ne permite organizarea unor activităţi mai speciale cu caracter 

informativ, dar în egală măsură educativ; 

 Depistarea materialelor valoroase de pe internet pentru a le utiliza ca o sursă atractivă 

tinerilor în vederea realizării de proiecte pe discipline, dar şi interdisciplinare; 

 

Ameninţări 

  

 Elevii se interesează din ce în ce mai puţin de lectură, de adevărata valoare culturală, 

preferând navigarea pe internet sau alte activităţi care nu permit dezvoltarea personalităţii 

lor; 

 Se observă un oarecare dezinteres din partea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a de a 

participa la orele de pregătire suplimentară; 

 Sunt mulți elevi care nu iau în serios simulările examenelor; 

 

Responsabil al catedrei de lb. maghiară-muzică-desen:             

Incefi Tünde-Anna, 

profesor 

Covasna, 2 octombrie 2017. 

 

Raport de activitate a catedrei de limbi moderne pe anul scolar 2016 - 2017 

 
 

1.Activitatea de perfecționare, formare continuă și metodică 

 Membrii catedrei au realizat planificările calendaristice în conformitate cu programa 

școlară, au proiectat și realizat materiale didactice specifice temelor zilnice, au evaluat 

cunoștințele elevilor prin teste inițiale mai ales la început de ciclu 

 Profesorii catedrei au participat la cercurile pedagogice din 19 / 20 septembrie cu 

inspectorii de specialitate la Sf. Gheorghe și Tg. Secuiesc , precum la ședințele 

Consiliului profesoral, iar profesoarele Incefi Tünde si Sarkadi Tünde si la cele ale 

Consiliului de administrație 

 Profesoara Nagy Csilla a participat la conferința RATE ( To be or not to Be a Great 

Teacher) între 28-30 oct.2016 la București 

 Profesoara Balázs Orsolya a participat la cursul de formare continuă organizat de Fundația 

Jobb Veled a Világ din Ungaria, intitulat ”Teoria și metodologia ”Orelor de Fericire” 

pentru dezvoltarea inteligenței emoționale precum și a gândirii pozitive la profesori și 

elevi” la Liceul Tehnologic Gábor Áron din Târgu Secuiesc – 21-22 ianuarie 2017 

 Profesoarele Nagy Réka, Balázs Orsolya, Incefi Tünde si Sarkadi Tünde au participat la 

cursul de formare  continuă organizat de CCD Csutak Vilmos din județul Covasna, intitulat 

”Servicii de sprijin educațional pentru elevii CES integrați din școlile incluzive” la Liceul 

Kőrösi Csoma Sándor din Covasna – 6-7 februarie 2 
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 Prof.Nagy Csilla a  dat examenul de gradul II. in sesiunea august 2017. 

 Prof. Balázs Orsolya a participat la cursul de perfecționare CCD ”Apáczai Csere 

János"Jud.Harghita - curs de 20 ore - Informatică interactivă (31 martie - 3 aprilie 2017), 

Academia de vară BOLYAI - Învățarea prin joc *secțiunea profesori diriginți - curs 

acreditat cat.2 cu durata de 42 ore, 10 credite profesionale transferabile (10-14 iulie 2017), 

a  elaborat subiectele de limba germană și subiectele de limba engleză pentru Testul la 

”Limbă și comunicare” în cadrul Evaluării Naționale ENVI (pentru clasa a 6-a) din anul 

2017 

 Prof. Incefi Tünde a  redactat un subiect pentru clasa a IX-a pentru olimpiada de limba 

franceză, faza județeană (februarie)., a redactat 4 variante de subiecte împreună cu caietul 

cadrului didactic pentru Evaluarea Națională, clasa a VI-a,  la limba franceză (martie-

aprilie). 

 Prof.Sarkadi Tünde a obtinut un proiect educational in cadrul Asociatiei Pro Csoma 

Sándor Alapítvány. 

2.Pregătirea elevilor pentru examene și concursuri 

 Profesoarele Nagy Csilla,Tozlovanu Carmen ,Balázs Orsolya și Nagy Réka au tinut ore 

suplimentare pentru pregătirea  elevilor pentru olimpiada de limba engleză și au organizat 

faza locală a olimpiadei si au pregatit elevii pentru bacalaureat. 

 Profesoara Sarkadi Tünde  a organizat faza locala a olimpiadei de limba germană si a 

corectat lucrari la faza judeteana 

 Prof. Tozlovanu Carmen a elaborat subiecte pentru etapa judeteana a olimpiadei si a fost 

profesor evaluator la examenul de atestat impreuna cu Nagy Csilla, Nagy Reka, Bartos 

Emőke 

 Cu ocazia zilei mondiale a limbilor / 26 sept.2016/ s-au ținut activități de popularizare a 

limbilor moderne și concursuri de cultură generala, s-au realizat proiecte pe această temă 

 Cu ocazia Zilei naționale a Germaniei / 3 oct./ s-au organizat activități de popularizare a 

culturii și limbii germane / Sarkadi Tünde, Dancs Éva 

 Pe data de 16 dec.2016 profesoara Sarkadi Tünde a organizat concursul de Cultură 

germană – DACH- Lander,pentru elevii de liceu, proiect finantat de Asociatia Pro Csoma 

Sándor Egyesület și Consiliul Local Covasna 

 Prof. Sarkadi Tünde a participat cu d-na directoare la Evenimentul din Cottbus,organizat 

de Centrul de Formare Profesională al Asociației Industriei Construcțiilor Berlin-

Brandenburg, în cadrul colaborării de parteneriat dintre Landul Brandenburg și Regiunea 

Centu, privind oportunitățile practicii din cadrul proiectului Erasmus + pentru elevii de 

școală profesională / 5-6 dec. 2016 

 Prof. Nagy Réka, Nagy Csilla au organizat concursul Challenge pentru clasele V si VI 

 Prof.Nagy Réka , Tozlovanu Carmen, Nagy Csilla, Bartos Emőke si Sarkadi Tünde au 

participat la bacalaureat ca profesori examinatori, respectiv corectori 
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In cadrul saptamanii Școala altfel ” – 22-26 mai 2017 s-au organizat numeroase 

activitati: 

- Prof. Nagy Csilla a  organizat vizionare de film pentru clasele a VIII-a si a X.-a C, 

XI.-a C. 

-Prof. Balázs Orsolya luni și marți, 22-23 mai 2017 – a ajutat pe colega Madaras 

Melinda în realizarea activității de Confecționare magneți de frigider. 

- miercuri, 24 mai 2017 – împreună cu colega Nagy Réka a organizat un concurs de 

limbă engleză intitulat Challenge pentru elevi din clasele a V-a și a VI-a 

- joi, 25 mai 2017 – a organizat o excursie/drumeție la Valea Zânelor(Covasna) pentru 

clasa a VII-a B, unde este diriginte 

- vineri, 26 mai 2017 – împreună cu clasa unde este diriginte, a făcut curățenie în sala 

13B după care au sărbătorit zilele de naștere a elevilor clasei 

-împreună cu clasa a VII-a B au pregătit și au decorat sala pentru clasa a VIII-a B cu ocazia 

terminării ciclului gimnazial   

-a organizat pentru elevii clasei a VII-a B o ieșire la un restaurant pentru a sărbătorii 

terminarea clasei a VII-a -16 iunie 2017. 

- prof. Dancs Éva si Sarkadi Tünde au organizat concurs de lb germana pentru clasa a 

V-a si au participat la drumetia Kokorja . Dancs Éva a participat si la kürtős-sütés 

.Prof.Sarkadi Tünde a fost coorganizator la concursurile de orientare geografice, 

precum a mai participat la o excursie tematica cu copii de doua zile in cadrul 

Asociatiei culturale Ignácz Rózsa 

- Prof. Tozlovanu Carmen a organizat o excursie la Targoviste 

 

3.Activitatea extracurriculară si ca diriginte 

 Membrii catedrei au participat la activitatea dedicată Crăciunului, prof. Bartos Tacsa 

Emőke , Balázs Orsolya  cu momente artistice,  la slujbele religioase cu ocazia 

deschiderii anului școlar , precum și la excursia organizată la nivelul școlii în Valea 

Zânelor, la începutul anului școlar 

 Prof. Tozlovanu Carmen a organizat cu clasa a VII-a A un moment artistic de ziua țării / 

29 noi.2016, prof. Bartos Tacsa Emőke un spectacol incluzând dansuri și cântece 

populare 

 Prof Balázs Orsolya a organizat cu clasa a VII.B o excursie la Târgu Secuiesc pentru 

descoperirea valorilor orașului / 9 dec.2016 ,iar Nagy Reka excursie la Sf. Gheorghe, 

Brasov, Sapte Scari cu clasa VII.C.Cele doua profesoare au organizat carnavalul scolii 

 Prof. Sarkadi Tünde ,alături de prof. Becsek Éva, Tănase Dorina si Lőrincz Lilla a însoțit 

clasa a X.B la un schimb de experiență la Pécs, la invitatia școlii Koch Valéria / 19-22 

oct.2016  

 Prof. Nagy Csilla, Bartos Tacsa Emőke au organizat cu ceilalți diriginți ai claselor a XI-a 

festivitatea de maturandum si au decorat clasele pentru serbarea de ultimul clopotel Am 
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sărbătorit Ziua francofoniei în fiecare clasă prin realizarea de proiecte specifice din 

cultura și civilizația franceză (martie). 

 Prof. Incefi Tünde a sărbătorit Ziua francofoniei în fiecare clasă prin realizarea de 

proiecte specifice din cultura și civilizația franceză (martie). 

 

       *Diriginții au organizat petreceri și excursii cu clasele , prof.  Nagy Csilla  a fost cu clasa       

la patinoar , s-au tinut petreceri de Mos Nicolae,de Halloween, s-au sărbătorit zilele de naștere 

ale elevilor 

 S-a participat și la aranjarea și pregătirea claselor pentru concursul de Halloween 

  În cadrul săptămânii Educației globale s-au purtat discuții despre importanța și 

semnificația păcii, iar profesoara Balázs Orsolya cu clasa a realizat un afiș cu titlul 

Împreună pentru pace 

 De Ziua mondială a Educației s-a vizitat galeria de artă Kádár László, cu expoziția de 

pictură și grafică 

 Profesorii catedrei impreuna cu clasele lor au adunat donații pentru Centrul de Copii 

Boldog Apor Vilmos 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII CATEDREI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

*ore de pregătire suplimentare pentru 

cuncursuri, olimpiade și bacalaureat 

*Folosirea de materiale suport pt. 

accesibilizarea/ diversificarea conţinutului 

*creativitate în selecţionarea şi combinarea 

metodelor 

*îmbinarea eficientă a metodelor 

tradiţionale cu cele moderne 

*buna implicare a elevilor la proiectele şi 

programele şcolii 

*relaţia profesor-elev bazată pe empatie şi 

respect reciproc 

*stimularea interesului de cunoaștere a 

limbilor moderne 

 

*elevii nu se  mobilizează pentru 

performanţă 

* mijloacele audio necesare la oră sunt prea 

puţine 

*slaba calitate a conţinutului manualelor de 

lb. germană 

*traducere sistematică în lb. maternă 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

*Existenţa claselor cu profil intensiv 

uman,precum şi a cursurilor opţionale 

*dezvoltarea competenţelor de comunicare 

*interes în general scăzut pentru şcoală, 

care se reflectă şi în studiul limbilor 

moderne 
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*posibilitatea continuării studiilor şi 

găsirea unui loc de muncă în străinătate 

*acces la informaţie 

*cursuri de formare în ţară şi străinătate 

*o mare varietate de resurse pe piaţă şi 

Internet 

MĂSURI DE AMELIORARE 

*pregătirea suplimentară a elevilor pt. 

olimpiade şi concursuri 

*motivarea elevilor 

*implicarea tuturor membrilor catedrei în 

diversele activităţi 

 

                                                                     Raport întocmit de profesoara Sarkadi Tünde,   

                                                                                șef catedră limbi moderne                                                                                                                    

 

Raportul de analiză al activităţii catedrei de matematică  

Anul şcolar 2016-2017 

 
- Formare continuă 

 

Profesorii Bede Emese şi Kovács Lívia au participat la un program postuniversitar de formare şi 

dezvoltare continuă „Matematica bazată pe curiozități” la Sf. Gheorghe. La sfârșitul programului 

profesorii mai sus numiți au realizat câte o activitate în clasele a V.A și X.A unde au fructificat 

pe cele învățate. 

 

-Activităţile extracurriculare organizate în cadrul catedrei /activităţile educative/extraşcolare 

desfăşurate de profesori-diriginţi 

 

     În cadrul activităţilor instructiv – educative membrii catedrei de matematică au proiectat şi au 

realizat numeroase activităţi extracurriculare prin care au contribuit la atingerea obiectivelor 

curriculare şi la promovarea valorilor. Aceste activităţi sunt: pregătiri pentru examenul naţional 

de bacalaureat, examenul de admitere la facultăţi, examenul de evaluare naţională, diferite 

olimpiade şi concursuri şcolare, au conceput şi au editat probleme pentru olimpiadele la faza 

zonală . 

Participarea la concursurile: 

1) Concursul “Bolyai csapatverseny” pentru clasele 3-8 – faza judeţeană 

- Concursul a avut loc la 14 octombrie 2016 şi a fost organizat de prof. Kovács 

Lívia.     La acest concurs a participat 8 echipe cu 32 de elevi.(3 echipe dion 

clasa a V-a,  

- 3 echipe dion clasa a VI-a  şi câte o echipă din clasele a VII-a şi a VIII-a) 

- La supraveghere au participat prof. Szabó Andrea şi Pop Csilla 
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2) Concursul “Bolyai csapatverseny” pentru clasele 9-12 – faza judeţeană 

Pentru clasele liceale acest concurs a fost organizat în perioada vacanţei de iarnă: 

 6 ianuarie 2017 de prof. Kovács Lívia , Bede Emese şi Szabó Andrea. La acest 

concurs a participat 7 echipe cu 28 de elevi (câte 2 echipe din clasele a IX-a, X-a 

şi a XI-a şi o echipă din clasa a XII-a) 

3) Concursul Lumina Math – 26 noiembrie—etapa scrisă, organizat la Liceul 

Teoretic „Székely Mikó” din Sf.   Gheorghe unde a participat 11 elevi din clasa a 

V-a A , prof. pregătitor Kovács Lívia . La acest concurs elevii Eni Bianca şi 

Şerban Lucas au obţinut menţiune. Profesor însoţitor Gazda István 

4) Concursul de matematică al gimnaziilor şi liceelor maghiare (EMMV) 

organizat în data de14 ianuarie la Sf. Gheorghe unde au participat 6 elevi, 

profesorii pregătitori  

Pop Csilla, Kovács Lívia, Bende Izabella şi Szabó Andrea.  

La acest concurs profesorii Bede Emese, Kovács Lívia, Bende Izabella şi Szabó 

Andrea au fost şi profesori evaluatori. 

5) Concursul „ Csillagszerző” sub îndrumarea profesoarei Pop Csilla participă 

elevii claselor gimnaziale. 

6) Olimpiada de matematică-faza zonală şi Concursul de matematică aplicată „ 

Adolf Haimovici” organizat de şcoala noastră, unde profesorii Bede Emese, Pop 

Csilla, Szabó Andrea , Bende Izabella, Kovács Lívia erau atât profesori 

supraveghetori cât şi evaluatori. La această olimpiadă au participat 44 de elevi 

gimnaziali şi 17  elevi liceali din care 13 elevi din gimnaziu şi 10 din liceu s-au 

clasificat la etapa judeţeană. 

7) Concursul Memorial Bolyai János din Miercurea Ciuc - prof. însoţitor  şi 

pregătitor Pop Csilla – din şcoala noastră a participat o echipă formată de 4 

elevi din clasele V-VIII  

8) Concurs de matematică şi de cultură generală dedicat memoriei savantului 

biochimist Szentgyörgyi Albert organizat la 15 decembrie de prof. Bede Emese 

împreună cu membrii catedrei unde a participat 10 echipe de liceu (40 elevi) 

9) olimpiada de matematică faza zonală şi judeţeană : organizatorii toţi membri 

catedrei de matematică unde erau atât supraveghetori cât şi evaluatori, însoţitor la 

faza jud. prof. Gazda Istvan 

10) concursul Adolf Haimovici faza zonală şi judeţeană : organizatorii toţi membrii 

catedrei de matematică – supraveghetori şi evaluatori 

11) concursul Adolf Haimovici faza naţională : profesor însoţitor Bende Izabella. 

Elevul Szabó Tamás din clasaa XII-a B a obținut Mențiune cu clasificare la faza 

națională 

12) concursul de matematică Zrinyi şi Gordius : prof. organizator Bende Izabella. La 

acest concurs 4 elevi au obținut premii la faza județeană. 

13) concursul de logico-matematică organizată în cadrul zilelor şcolii  de membri 

catedrei de matematică 

14) Cu ocazia zilelor şcolii, membrii catedrei au organizat o masă rotundă pentru 
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elevii liceeni cu tema  „ Matematica în construcție ”                               

 

15) olimpiada de TIC faza zonală şi judeţeană  : organizatorii şi evaluatorii prof. 

Molnár János, Szabó Levente  

 Profesorii Bede Emese, Szabó Andrea, Kovács Lívia şi Bende Izabella au propus subiecte 

la concursul de matematică    „ Adolf Haimovici” faza zonală la clasele IX- XII. 

 Profesorii Bede Emese şi Kovács Lívia au întocmit câte un set de subiecte la simularea 

examenului de bacalaureat din decembrie pentru profilul technologic şi ştiinţele naturii.  

 Se ţin în mod regulamentar pregătirile pentu examenele naţionale şi examenele de 

bacalaureat  

 Două colege din catedră fac parte din comisia de întocmire a orarului : Pop Csilla, Bede 

Emese 

 Bede Emese, Bende Izabella, Pop Csilla, Szabó Andrea, Kovács Lívia au fost membrii 

evaluatori la examenul naţional și bacalaureat            

    Ca în fiecare an şcolar şi în acestă, pentru dezvoltarea şi consolidarea colectivului de clasă 

profesorii catedrei au  organizat numeroase excursii şi tabere :  

  Szabó Andrea și Bende Izabella în clasele unde au fost diriginți  în cadrul săptămâni 

„Şcoala altfel” au fost la Sf. Gheorghe la vizionare de film și de muzeu 

 Kovács Lívia împreună cu colega Molnár Júlianna cu clasele a IX.B și VI.B în cadrul 

săptămâni „Şcoala altfel” au organizat o excursie la Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc   

 Pop Csilla se ocupă cu distribuirea revistei de matematică „MATLAP” 

 

 

Raportul de analiză al activităţii catedrei de informatică  

Anul şcolar 2016-2017 

 

 Activitatea prof. Molnár János  

 

- Participarea la concursul national de teatru pentru liceeni, cu trupa de teatru Kőrösi 

Csoma Sándor Diákszínpad(premiul I.) 

- Zilele Ady Endre Debrecen, noiembrie 19-22, cu trupa de teatru Kőrösi Csoma Sándor 

Diákszínpad in cadrul parteneriatului între cele două Licee. 

- Expunere realizată de Dl. prof. Molnár la Simpozionul ,,Citeste mai mult” cu tema: 

Dramaturgia şi stimularea citirii, simpozion international. 

- Organizarea si participarea la concursul de informatica ,,Nemes Tihamér 2017”, cu elevii 

din liceu si gimnaziu. 

- Realizarea de subiecte, corectarea si supravegherea examenului  pentru simularea 

bacalaureat 2017, la informatica. 

- Realizarea unui spectacol cu ocazia sarbatorilor de craciun cu trupa de teatru Kőrösi 

Csoma Sándor Diákszínpad. 

- Pregatirea elevilor pentru olimpiada de informatica in timpul vacantei de iarna. 

- A organizat olimpiada de informatică și de Tehnologia informației faza locală 
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- A participat la olimpiada de informatică , ca membru subcomisie pentru clasele XI-XII 

faza județeană 

- A participat la olimpiada de Tehnologia informației , ca membru subcomisie C#, faza 

județeană 

- A asigurat primirea Lotului Național Lărgit de Informatică, a atras sponsori  și cu ajutorul  

Primăriei Orașului Covasna  și a Spitalului de Cardiologie a asigurat un program bogat.  

- A pregătit un moment literar artistic cu ocazia zilei 15 martie.  

- Cu trupa de teatru ,, Kőrösi Csoma Sándor” Diákszínpad  a participat la festivalul de 

teatru 

Activitatea prof. Szabó Levente 

Dl. prof. Szabó Levente este organizatorul şi conducătorul a numeroase cercuri, mai ales pentru 

elevii de liceu: 

1. Cerc de film – săptămânal 

2. Cerc HARDWARE – săptămânal. În cadrul acestui cerc elevii au parcurs în timpul anului 

cursul de CISCO ACADEMY IT ESSENTIAL  care s-a finalizat cu obținerea unei diplome 

3. Cerc de cunoştinţe – din 2 în 2 săptămâni 

4. Tabăra de film de 5 zile la Chiuruș în luna august 

Sub îndrumarea Dl. prof. Szabó Levente cercetătorii invitați la sesiunea științifică din cadrul 

zilelor Kőrösi au ținut conferințe elevilor 

                                                                                                                                                   

-Rezultatele obţinute de catedră la evaluările naţionale respectiv bacalaureat şi analiza 

acestora 

La sfarsitul   anului şcolar 2016-2017 s-au înscris _ de elevi   din clasa a VIII-a   pentru 

sustinerea examenului de Evaluare Natională. 

        1)   Promovaţi la matematică 41 de elevi, ceea ce reprezintă 75,92% ( pe judeţi 60,77%) 

              Nepromovaţi 13 elevi, ceea ce reprezintă 24,08% 

              

         

Testarea naţională:  
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Analiză comparativă cu rezultatele din anul şcolar 

precedent 

 

 

Disciplina  Anul şcolar 2015- 2016 Anul şcolar 2016-2017 

Matematică  75,92 % 94,02 % 

 

Bacalaureat 

 

Eşalonarea 

notelor 

Nr. de elevi Procente 

Sub 5 8 14,54% 

5-5,99 4 7,27% 

6-6,99 1 1,18% 

7-7,99 9 16,36% 

8-8,99 4 7,27% 

9-9,99 21 38,18% 

10 8 14,54% 

 

 

-Rezultatele obţinute de catedră la diferitele concursuri şcolare /Lista elevilor capabili de 

performanţă 

             

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Concursul la care a 

participat 

Locul obţinut Profesor pregătitor 

Bende Tímea Ivette VIII.B Olimpiada de 

matematică 

Mențiune la faza 

jud. 

Szabó Andrea 

Vajda Henrietta XI.B Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” 

Mențiune la faza 

jud.  

Szabó Andrea 

Eșalonarea 

notelor 

Matematică 

Nr.elev    procente 

Sub 5 13 24,07% 

5-5,99 8 14,81% 

6-6,99 10 18,51% 

7-7,99 10 18,51% 

8-8,99 10 18,51% 

9-9,99 3 5,55% 

10 0 0% 
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Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Concursul la care a 

participat 

Locul obţinut Profesor pregătitor 

Szabó Tamás XII.B Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” 

Mențiune la faza 

jud. cu participare la 

faza naţională 

Bende Izabella 

Szabó Andrea 

Pandelea Alexandru XII.A Concursul naţional de 

matematică aplicată 

„Adolf Haimovici” 

Mențiune la faza 

jud. cu participare la 

faza naţională 

Bede Emese 

Șerban Lucas V.A Lumina Math Mențiune la faza jud Kovács Lívia 

Eni Bianca V.A Lumina Math Mențiune la faza jud Kovács Lívia 

Moldovai Dániel V.B Csillagszerző Locul VI la faza jud. Bende Izabella 

Moldovai Dóra VII.B Csillagszerző Locul V la faza jud. Pop Csilla 

Bende Tímea Ivette VIII.B Csillagszerző Locul V la faza jud. Szabó Andrea 

Szabó Kamilla VIII.B Csillagszerző Locul VII la faza jud Szabó Andrea 

Czilli Anna V.B Zrinyi Ilona 

matematika verseny 

Mențiune la faza jud Bende Izabella 

Pap Gyopárka IX.B Zrinyi-Gordiusz 

matematika verseny 

Mențiune la faza jud Kovács Lívia 

Deák Gellért Gedeon X.B Zrinyi-Gordiusz Locul 3 la faza jud. Bede Emese 

Szabó Tamás XII.B Zrinyi-Gordiusz 

matematika verseny 

Mențiune la faza jud Bende Izabella 

     

 

Raport întocmit de profesoara Kovács Lívia,  

responsabil catedra de matematică și informatică 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE FIZICĂ CHIMIE, 

anul şcolar 2016 2017 
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LICEUL „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

 

1. ACTIVITĂŢI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE. 

ACTIVITĂŢI METODICE 

 Participarea membrilor catedrei la activitatea metodică de la începutul anului şcolar 

şi în cursul sem. al II-lea. 

 Discuţii metodice cu membrii catedrei privind problemele de progres şcolar al 

elevilor la fizică şi chimie rezultate din modul de desfăşurare al simulărilor la fizică 

şi chimie si al concursurilor desfăsurate în cursul anului şcolar. 

 Curs de perfecţionare Inovare şi schimbare în mamagementul instituţiilor de 

învăţământ preuniversitar, Tănase Dorina, 14 oct.+27 noi. 2016. 

2. REZULTATE LA SIMULĂRI ŞI CONCURSURI ŞI EXAMENUL DE 

BACALAUREAT. 

 GRUIA DANIELA, MÁTHÉ LÁSZLÓ: formularea subiectelor la chimie prilejuite 

de simularile organizate pentru examenul de bacalaureat, corectatrea lor, urmărirea 

consecventă a modului de pregătire al elevilor, îndrumarea lor pentru remedierea 

rezultatelor nesatisfăcătoare, pentru clasele a IX B, XI B, luni între orele 15-16, joi 

între prele 14-15.  

 MÁTHÉ LÁSZLÓ: secretar in comisia de organizare a simulării examenului de 

bacalaureat şi la examenele naţionale. 

 GRUIA DANIELA, TĂNASE DORINA membrii in comisia de organizare a 

simulării examenului de bacalaureat, formulare de subiecte, corectarea lucrărilor. 

 TĂNASE DORINA: organizarea pregătirii examenului de bacalaureat la fizică prin 

ore de pregătire suplimentară pentru clasa a XIIa A,B evaluarea periodică a 

progresului şcolar prin mai multe simulări organizate în cursul sem. I, măsurarea 

modului în care cei 6 plus 3 elevi care optează pentru fizică la ex. de bac. se 

pregătesc, descoperirea greşelilor în modul lor de gândire sau ale eventualelor 

greşeli stiinţifice pe care le produc. A participat la faza naţională a Olimpiadei de 

Fizică de la Tg. Jiu ca autor de subiect, traducător şi corector, deasemeni la faza 

Natională a Olimpiadei Stiinţe pentru Juniori ca autor de subiect şi corector de 

lucrări desfăşurat la Buzău. Elevi ai claselor a XI-a şi a XII-a au obţinut peste 70 

de puncte la Concursul Naţional de fizică Augustin Maior organizat de 

Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Fizică şi astfel au 

devenit studenţi. Deasemeni elevii clasei a XIIB şi XIB au participat la concursul 

de fizică organizat de Facultatea SAPIENTIA din Tg. Mureş, elevul Szabó Tamás 
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a obtinut locul I cu punctaj maxim, 100, devenind student la Automatizări şi 

Calculatoare, iar elevul Szabó Milán a obţinut 70 de puncte, devenind şi el student.  

Elevul Deák Gellért-Gedeon din clasa a X-A a obţinut locul I la concursul 

internaţional de Ştiinte ale Naturii şi Informatică TALENTUM organizat de Liceul 

Bartók Béla din Timisoara, participând la fazele de selecţie la biologie şi fizică, 

obţinând locul I cu punctaj maxim 100 la fizică. Aceste concursuri au fost precedate 

de multe ore de pregătire. 

 GRUIA DANIELA: organizarea orelor de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat la chimie, clasa a XII A, participare la faza naţională a olimpiadei de 

fizica de la Tg Jiu, ca profesor însoţitor şi corector de lucrări.  

 GRUIA DANIELA, MATHÉ LÁSZLÓ, TĂNASE DORINA: rezultatele la 

examenul Naţional de Bacalaureat apreciem că au fost bune, toţi elevii au 

promovat, unii obţinând rezultate foarte bune, de exemplu la fizică cei 9 elevi au 

avut note între 8,25-10. 

 

3. MĂSURI INTREPRINSE PENTRU PROGRES 

 Am organizat discuţii la începutul anului şcolar cu toţi membrii catedrei pentru 

formularea testelor iniţiale în funcţie de principiile formulate şi nivelele de clase, 

iar în urma rezultatelor acestora am purtat discuţii asupra rezultatelor şi măsurilor 

necesare pentru remedierea neajunsurilor. 

 Planificarea şi organizarea unor ore suplimentare de consultaţii şi meditaţii. 

 În urma desfăţurării simulărilor am organizat discuţii cu membrii catedrei pentru 

remedierea lipsurilor. 

 TĂNASE DORINA, GRUIA DANIELA, MÁTHÉ LÁSZLÓ: pregătiri 

suplimentare săptămânale pentru recuperarea materiei, pregătirea concursurilor 

şcolare şi olimpiadelor judeţene de fizică şi chimie. 

 GRUIA DANIELA, MÁTHÁ LÁSZLÓ: activităţi de pregătire a instrumentelor de 

laborator, reactivilor chimice, afişelor, modelelor pentru utilizarea la lecţiile de 

chimie. 

 

4. ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

GRUIA DANIELA 

 Excursia de început de an şcolar în Valea Zânelor. 

 1 Decembrie-„Mândria de a fi român”-program cultural artistic dedicat Zilei 

Naţionale a României. 
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 Activitate desfăşurată în săptămâna Educaţiei, vizionare de film cu clasa aX A, 

vizită la muzeu, 5 oct. 

 Participarea cu clasa a X-a A la programul de colinde de crăciun. 

 Participare la Balul Bobocilor ca organizator, 4 noi. 

 Organizarea săptămânii ŞCOALA ALTFEL: Excursii, vizionare de film şi 

spectacole. 

 Şedinţe cu părinţii clasei a X-A. 

KORODI VASILE 

 Studiul mecanismelor de ceas. Mişcare de rotaţie, energia cinetică, forţa 

gravitaţională, forţa elastică, oscilaţii cristale quarţ, sistem digital. Concurs de şah.  

 Organizarea săptămânii ŞCOALA ALTFEL cu clasa. 

MÁTHÉ LÁSZLÓ 

 

 Persoană de contact la simularea de Bac. şi EN şi la examenele naţionale 2017. 

 Pregătirea suplimentară pentru clasele a IX-a B, a X-a B. 

 Pregătirea experimentelor de chimie. 

 Activităţi in comisia de acordare a burselor. 

 

TĂNASE DORINA 

 

 Săptămâna educaţiei globale, vizită la muzeu, vizionare de film, oră de dirigenţie 

 Aplicare de test la clasa la care sunt dirigintă OPŢIONALELE clase pentru anul 

viitor. 

 Balul Bobocilor-noiembrie 2015, ca organizator. 

  Moş Nicolae, decorarea sălii de clasă pentru Şedinţe ale Consiliului de 

Administraţie, ordinare şi extraordinare. 

 crăciun. 

 Organizare excursiei de la începupul anului şcolar în Valea Zânelor, prepararea 

tradiţionalei tocane de cartofi. 

 Organizarea şi participarea clasei la excursia schimb de experienţă cu elevii de la 

şcoala germană din PECS, UNGARIA şi primirea elevilor în luna Mai 2017. 

 Colectarea de alimente neperisabile pentru copiii de la casa de copii din parc. 

 Vizită la casa de copii, cadouri de crăciun ale clasei a X B pentru copiii de la casa 

de copii. 
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 Concursul interdisciplinar organizat de catedra de matematică, membru în juriu. 

 Pregătiri pentru concursul TALENTUM faza finală organizat de LICEUL Bartók 

Béla din TIMIŞOARA, clasa a X B, pregătiri pentru celelalte concursuri. 

 Şedinţe cu părinţii clasei a X-a B. 

 Organizarea activităţilor din săptămâna ŞCOALA ALTFEL: excursie la Râşnov, 

experienţe interesante la fizică. 

 

5. PROPUNERI ŞI OBSERVAŢII 

 PUNCTE TARI ale  activităţii catedrei: activităţile experimentale, pregătirea 

elevilor la concursuri şi examene la chimie şi fizică, colaborarea între membrii 

catedrei, întâlnirile cu ocazia diverselor comunicări şi dezbateri. 

 PUNCTE SLABE: lipsa unui spaţiu pentru întâlnirile de catedră, pierderi de ore, 

lipsa culegerilor de probleme la liceu-chimie, baza materială învechită. 

 PROPUNERI: realizarea orarului în funcţie de profilul clasei, orele pierdute să 

poată fi recuperate, reamenajarea laboratorului de chimie, îmbunătăţirea bazei 

materiale a laboratoarelor.  

TĂNASE DORINA-prof. de fizică 

Responsabil de catedră 

30 septembrie 2017, Covasna 

Raport de activitate pe anul scolar 2016-2017 semestrul I 

Catedra de biologie si geografie 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor profesorilor de specialitate. 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de 

Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

1.CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

 •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 

(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Tezelor cu subiect unic şi a olimpiadelor şcolare;  

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice. 

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  
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• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  

• Monitorizarea utilizarii 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;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

•    Realizarea evaluării personalului. 

4. PARTENERIATE SI 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.  

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Activitatea la nivelul catedrei constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate 

cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că 

profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice 

moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput 

şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

 

I. Biologie: 

 Ferencz Orsolya- Zsuzsa 

- Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

- Participarea la act extraşcolare organizate 

 Dobra Réka 

-   Excursie scolară cu clasa la Valea Zânelor 

- Organizarea unor petreceri cu clasa V.C 

- Vizită la galeria de artă  

-Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 Hegyi Julia 

   - Excursie scolară cu clasa la Valea Zânelor 

- Pregătirepentru concursul Talentum, organizat de catre liceul Bartok Bela din Timisoara, elev 

participat Deak Gellert Gedeon 

- Organizarea unor petreceri cu clasa V.D 

- Vizită la galeria de artă  
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-Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 Șarlea Anamaria 

Participarea la act extraşcolare organizate 

 

II. Geografie: 

 Becsek Éva 

- Realizarea simulărilor lunare pentru elevii care au ales geografia la examenul de Bacalaureat 

- Participarea la act extraşcolare organizate 

- Organizarea concursului Terra” 

- Organizarea unor excursii tematice şi drumeţii  

- Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 

 Vlad Claudia 

-  Organizarea concursului Terra 

- Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 Kellán Beáta 
 Activităţi în cadrul catedrei:  

- Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

- Pregătire elevilor pentru Olimpiade 

- Participare la concursul „ Bölcs diák”  

- Participarea la activităţile extraşcolare organizate 

- Participare la concursul Terra 

- Organizarea excursiei lIn Muntii Hasmas  

- Organizarea Balului Bobocilor  

Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 Csikos Almos Attila  

Organizarea concursului Terra 

- Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

  

PUNCTE TARI 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii catedrei am constatat că materia planificată 

pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-

participative. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, 

creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare, 

problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 

elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor 

la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de 
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primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, s-au 

dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au organizat 

drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale necesare orelor 

de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea procesului de 

învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

PUNCTE SLABE 

 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă; 

 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la 

procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 

 Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului.  

RECOMANDǍRI 

 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual  

 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 

 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare; 

 Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

 

Raport de activitate pe anul scolar 2016-2017 semestrul II 
Catedra de biologie si geografie 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor profesorilor de specialitate. 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a Planului de 

Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor obiective:  

1.CURRICULUM  

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

 •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 

(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  

• Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregatirea elevilor în vederea susţinerii Tezelor cu subiect unic şi a olimpiadelor şcolare;  

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• 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);  
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• Monitorizarea utilizarii 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;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice; 

•    Realizarea evaluării personalului. 

4. PARTENERIATE SI 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.  

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Activitatea la nivelul catedrei constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în conformitate 

cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că 

profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice 

moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput 

şi aplicat în majoritatea  cazurilor.  

I. Biologie: 

Dobra Réka 

 - În săptămâna şcoala altfel   - participare la organizarea concursulurilor de orientare si de 

cunostinte geografice 

-  Promovabilitate Bac  100% 

- Participare cu clasa a VD la spectacolul  Ezredik ejszaka  

-  Investigarea mediului cel mai apropiat de copii.Parcul orasului Covasna 

 

Hegyi Julia 

  - Promovabilitate Bac  100% 

- Investigarea mediului cel mai apropiat de copii.Parcul orasului Covasna 

- În săptămâna şcoala altfel   - participare la organizarea concursulurilor de orientare si de 

cunostinte geografice 

- Participare cu clasa a VD la spectacolul  Ezredik ejszaka  

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE  

- Obtinerea gradului didactic II  

 

Sarlea Anamaria 
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Participarea la activități extraşcolare organizate 

II. Geografie: 

 Becsek Éva 

- Realizarea simulărilor lunare pentru elevii care au ales geografia la examenul de Bacalaureat 

- Participarea la act extraşcolare organizate 

- Organizarea concursului Terra faza locală  

- Organizarea unor excursii tematice şi drumeţii  

- Organizarea concursului Teleki Pal,  faza județeană , evaluare lucrări  

- Evaluare lucrari  la concursul Teleki Pal faza nationala 

- Traducere subiecte si evaluare lucrari  la concursul Terra faza judeteana si natională 

- Traducere subiecte si evaluare lucrari  la olimpiada de geografie faza judeteana 

- Organiazarea unor concursuri distractive in saptamana Scoala altfel  

- Organizarea zilei metodice pentru profesorii de geografie/biologie/fizica, chimie  

Concursul de geografie-geologie Teleki Pal   faza judeteană  

- Bodor Balint –participare  

TERRA  

CLASA A VI – rezultate/judeţ 

- Bodor Balint –mentiune 

- Comunicari stiintifice, faza nationala, professor coordinator a unor activitati derulate pe teritoriul 

orasului Targu Secuiesc 

 

 

 Vlad Claudia 

-  Organizarea concursului Terra 

- Promovabilitate BAC  -  15 elevi cu note peste 5,00,  1 elev cu note mai mici de 5,00        93,75 

% 

Nr.  

Elevi 

Note 

sub  

4,00 

Note 

4,00- 

4.99 

Note 

5,00- 

5,99  

Note 

6,00- 

6,99 

Note 

7,00- 

7,99 

Note 

8,00- 

8,99 

Note 

9,00- 

9,99 

Nota  

10,00 

promovare 

16 1 - 1 3 4 7 - - 93,75 % 

 

 

 

TERRA  

CLASA A V – rezultate/judeţ 

1. ŞERBAN DAVID – LOCUL III  -PARTICIPARE LA FAZA NAŢIONALĂ  

2. CIAMBUR ILINCA – MEŢIUNE -PARTICIPARE LA FAZA NAŢIONALĂ 

3. CSEGEZY ALEXANDRA  -MENŢIUNE  

 

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE – CURS – COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE 

SPECIALE – ORGANIZAT DE ccd, 30 CREDITE 
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ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE -  ÎN Săptămâna şcoala altfel   - organizator al unei excursii 

pe traseul: Sinaia- Târgovişte- Braşov- Covasna 

 

 

 Kellán Beáta 

- Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

- Organizarea concursului Teleki Pal,  faza județeană , evaluare lucrări  

- Evaluare lucrari  la concursul Teleki Pal faza nationala 

- Traducere subiecte si evaluare lucrari  la concursul Terra faza judeteana si natională 

- Traducere subiecte si evaluare lucrari  la olimpiada de geografie faza judeteana 

- Organiazarea unor concursuri distractive in saptamana Scoala altfel - Promovabilitate BAC  - 29  

elevi cu note peste 5,00,    100 % 
 

Concursuri scolare > 

 

TERRA faza judeţeană 

4. Moldovai Dora clasa a VII-a MENŢIUNE 

5. Moldovai Daniel clasa a V-a participare  

6. Ambrus Edua  clasa a V-a participare 

7. Papp Elod clasa a VI-a participare 

Olimpiada de geografie  faza judeteană  

1. Fazakas Andrea clasa a X-a participare 

 

Concursul de geografie-geologie Teleki Pal   faza judeteană  

1.  Moldovai Dora clasa a VII-a participare  

2. Csősz Csongor clasa a VIII-a mentiune 

3. Tóth Ákos Krisztofer locul II si participare la faza nationala  

 

ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE – CURS – Élményinformatika  – ORGANIZAT DE 

CCD Harghita  

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE -  În săptămâna şcoala altfel   - participare la organizarea 

concursulurilor de orientare si de cunostinte geografice  

- Participare cu clasa X.C  la o excursie la Budapesta, in cadrul proiectuleui 

HATARTALANUL, imlementat de doamna profesoara Lőrincz Lilla  

- Participare ca insotitor la excursia clasea a VII-a C in Muntii Piatra Mare-canionul 7 scari  

Nr.  

Elevi 

Note 

sub  

4,00 

Note 

4,00- 

4.99 

Note 

5,00- 

5,99  

Note 

6,00- 

6,99 

Note 

7,00- 

7,99 

Note 

8,00- 

8,99 

Note 

9,00- 

9,99 

Nota  

10,00 

promovare 

29 - - 2 9 7 9 1 - 100% 
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- Participare cu elevi la concursul organizat cu ocazia Zilei Europei de Kiwanis Klub , locul I, 

II 

 

 Csikos Almos Attila  

TERRA faza judeţeană 

1. Debreczi Hanna  clasa a V-a participare  

           Concursul Pro Natura – participare cu 2 echipe,formate din 4  elevi din clasele a V-a  

 ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE – CURS – COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE 

SPECIALE – ORGANIZAT DE ccd, 30 CREDITE 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE -  În săptămâna şcoala altfel   - participare la organizarea 

concursulurilor de orientare si de cunostinte geografice  

- Comunicari stiintifice, faza nationala, professor coordinator a unor activitati derulate pe 

teritoriul orasului Targu Secuiesc, supraveghetor  

 

 

PUNCTE TARI 

 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii catedrei am constatat că materia 

planificată pentru semestrul II a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee 

activ-participative. 

 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea 

optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice 

, modelatoare, problematice. 

 În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, 

de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări şcolare, s-au 

dezbătut anumite teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-au 

organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor materiale 

necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi completarea 

procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc 

dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

PUNCTE SLABE 

 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă; 

 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la 

procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 

 Există elevi cu deficienţe de învăţare, deficienţe cauzate de tulburarea funcţiilor creierului.  
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RECOMANDǍRI 

 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual  

 Implicarea părinţilor în activitatea educaţională; 

 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare; 

 Acordarea unei importanţe deosebite  procesului de predare-învăţare-evaluare. 

 

Raport întocmit de profesoara 

Kellán Beata, responsabil catedră 

 

Raportul catedrei de Socio- umane, Istorie si  Religie pe semestrul I 

 anul scolar 2016-2017 
 

 

 

1. Activitatea metodică si de perfectionare/comisiile din care au făcut parte membrii 

catedrei 
 

 Activitatea metodică 
 

 

Toti membrii a catedrei au participat la consfatuirile metodice organizate de scolile desemnate de 

Inspectoratul Scolar Judetean. 

 

 Cursuri de perfectionare 

 

Următoarele cadre didactice au participat la următoarele cursuri de perfectionare: 

 

Nume si prenume Denumirea cursului Acre 

ditat 

Neacre 

ditat 

Nr 

credite 

Perioad

a 

Lorincz Lilla-

Tunde 

Curs:Autocunoaștere prin arte 

plastice.  

 

   x     Decembr

ie 

2016 

 

 

2. Rezultatele obtinute de catedră la evaluările nationale si analiza acestora 

 

Activitătile extracurriculare organizate în cadrul catedrei/activitătile 

educative/extrascolare desfăsurate de profesorii/diriginti 

Tánczos Szende - Irén  

 

Lőrincz Lilla Tünde 
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Excursie la Pecs,Ungaria 

Concursul ‚Covasna,te iubesc!’ 

Participare activa la munca cercului cercetasilor in fiecare vineri 

Tabara de iarna al cercetasilor 

Proiect international ‚Hatartalan”-primirea elevilor din Budapesta din gimnaziul bilingv ‚Korosi 

Csoma Sandor” cu clasa a XI.B 

Organizarea Maturandumului 

Pregatirea momentelor artistice pentru Maturandum cu  clasaa XI.B 

Pregatirea momentelor artistice ale claselor a X.B si X.D pentru Balul Bobocilor 

Participare la Serbarea de Craciun 

Pregatirea elevilor din clasa a XII.D pentru examenul de bacalaureat 

 

Ilyés Botond 

 

- 6 octombrie,  comemorarea celor 13 generali maghiari de la Arad. 

- 23 octombrie,  comemorarea împlinirii a 61 de ani de la faimoasa revoluție  din 1956. 

- participarea la concursul ‘’Jancsó Benedek ‘’ 

 

Toti membrii catedrei au participat la evenimentele organizate de scoală, au tinut pregătiri pentru 

pregătirea elevilor pentru diferite concursuri, examene nationale. 

 

Raportul a fost întocmită pe baza rapoartelor primite de la următoarele membrii a catedrei: Amb 

Lőrincz Lilla 

Ilyés Botond 

 

Prezentul raport a fost întocmit de Lőrincz Lilla. 

 

Raportul catedrei de Socio- umane, Istorie și  Religie pe semestrul II 

 anul școlar 2016-2017 
 

 

1. Activitatea metodică și de perfecționare/comisiile din care au făcut parte membrii 

catedrei 

 Activitatea metodică 

 

Toți membrii a catedrei au participat la consfătuirile metodice organizate de școlile 

desemnate de Inspectoratul Școlar Județean. 

 

  

Cursuri de perfecționare 

 

Cadre didactice care au participat la următoarele cursuri de perfecționare: 
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Nume și prenume Denumirea cursului Acre 

ditat 

Neacre 

ditat 

Nr 

credite 

Perioada 

Ambrus Andrea Curs de formare organizat de 

CCD Csutak  Vilmos din 

județul  Covasna ”Servicii de 

Sprijin educațional  pentru 

elevii cu CES integrați în 

școlile incluzive 

x   Februarie

, 2017 

Tánczos Szende Curs de formare organizat de 

CCD Csutak  Vilmos din 

județul  Covasna ”Servicii de 

Sprijin educațional  pentru 

elevii cu CES integrați în 

școlile incluzive 

x   FEBRU

ARIE, 

2017. 

Vlad Claudia Curs de formare organizat de 

CCD Csutak  Vilmos din 

județul  Covasna ”Servicii de 

Sprijin educațional  pentru 

elevii cu CES integrați în 

școlile incluzive 

x    

 

Activitățile extracurriculare organizate în cadrul catedrei/activitățile 

educative/extrașcolare desfășurate de profesorii/diriginți 

Profesorii de istorie și religie s – au implicat în diferite activități educative extrașcolare și 

extracurriculare: concursuri, comemorări, activități din cadrul săptămânii ”Să știi mai multe, să 

fii mai bun!”, cercetășie etc. 

În calitate de organizatori și coordonatori ale unor activități ori membri în diferite comisii, au 

urmărit îmbunătățirea imaginii școlii, a relației cadru didactic – elev – părinți și întărirea 

sentimrntului de apartenență la comunitate: 

 

Tánczos Szende : 

 

 Implicare în activitățile organizate cu ocazia zilei culturii maghiare; 

 Participare cu clasa a VI – a C la balul mascat al școlii, cu o producție care a primit 

premiul I. 

 Concurs de retorică în martie. 

 Concursul Talpra, magyar! pentru gimnaziu în martie 

 Organizarea unor activități din cadrul săptămînii ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”  :  

 1. Proiectul ”Secuii”; 2. Drumeție la „Kókorja” – mai                                                                                           

 

Lőrincz Lilla – Tünde: 
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 participare la proiectul internaţional „Hatartalanul”-excursie la Budapesta 

 primirea elevilor din Gimnaziul „Koch Valeria” – Pecs 

 excursie la Rasnov si Brasov cu clasa a XI.B 

 pregatirea Ultimului clopotel cu clasele a XI-a 

 pregatiri pentru Bacalaureat cu clasa a XII.D 

 concursul zonal si national al cercetasilor 

 tabara de vara cu cercetaşii 

 activităţi în fiecare vineri cu echipa cercetaşilor 

 Activitate organizată cu ocazia zilei Culturii Maghiare 

 Concurs de retorică, martie 

 Concursul Talpra, magyar! - martie 

 proiectul „Secuii” 

 Rezultate bacalaureat: 100% reușită 

 

Ilyés Botond 

 Participare cu o echipă la concursul Jancsó Benedek; 

 Organizarea concursului de șah din  

 

Héner Éva Jolán: 

În cadrul zilelor școlii a organizat activități: 

 Vizionare de filme  educative biblice pentru cl V-VIII.și liceu 

  Concurs de cultură generală în colaborare cu alți colegi: 

 pregătirea elevilor  din  cl.III pentru  prima sfântă împărtășanie. 

 Supraveghere,  corectare,  la  faza județeană  pentru  olimpiada  religie  rom-cat. la 

Târgu Secuiesc și Sfântu Gheorghe 

 Membru  de  organizator,  participare  lafaza  națională din  religie  rom-cat. 

 Casieră  în  Asociația ,,Pro  Csoma” pentru corpul  profesoral 

 

Molnár Erzsébet: 

 Comemorarea reformației -  31 oct.-concurs (cl.IX-XII) 

 ”Adventi asztaldisz”- concurs între cl.V-XII 

 am participat la festivitatea de crăciuni 

 organizarea balului mascat pt cl.V-VIII 

 trening de autocunoaștere ptr. cl. VII D 

 participare la tabăra de schi cu cercetașii 

 tabăra de vară cu cercetașii 

 ” Húsvéti készülődés” concurs ptr. cl. V-XII 

 ” Nagypenteki elmélkedés” cu cercetașii 

 tabără la Gioagiu băi cu cl.VII D 
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 săptămăna de evanghelizare la biserica reformată ptr. cl.I-V 

 

Olimpiade școlare: 

 

Istorie: O mențiune  - faza județeană, prof. pregătitor Vlad Claudia 

Religie romano – catolică – mențiuni - faza județeană, prof. pregătitor Héner Éva  

 

        Întocmit de, 

    Tánczos Szende  - Irén, responsabil catedră 

 

 

                   

Liceul  „KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” - COVASNA 

CATEDRA TEHNICA 

Anul şcolar 2016-2017  

RAPORT DE ACTIVITATE 

         În  primul semestru al anului şcolar 2016-2017, catedra tehnică din Liceul „KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR” din Covasna, cu urmatoarea componență: 

- Csomós Gábor 

- Para Ana 

- Láng Viorica 

- Bartos Árpád 

- Gál Norbert 

- Czifra Jenő 

- Gocz Béla 

- Ferencz Botond, 

 a derulat urmatoarele activităţi didactice, școlare și extrașcolare, după cum urmează: 

 

Proiectarea activităţii 

 

- s-au întocmit planificările calendaristice de către toti membri catedrei şi au fost elaborate 

planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale 

metodologiilor aflate în vigoare; 

- s-au predat la termen aceste documente școlare, cu respectarea indicaţiilor metodice furnizate de 

către inspectorul de specialitate si conducerea instituției de învățământ; 
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- s-au elaborat de către membrii catedrei a unor fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a 

demersului didactic; 

- s-au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, cu adaptarea permanentă a procesului instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele  testărilor, pentru perfecționarea demersului didactic; 

- s-au elaborarat, de catre cadrele didactice din catedră, aplicatii practice necesare pentru 

înțelegerea mai bună a noțiunilor teoretice; 

- au fost proiectate și derulate activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale (de ex. vizite la depozite de materiale de constructii, la societati de 

specialitate, organizarea săptămânii și balului bobocilor); 

- au fost elaborate teste pentru proba scrisă și proba orală a examenului de diferență pentru elevii 

care s-au înscris la școala profesională la sfârșitul semestrului I 

- s-a organizat examenul de diferență pentru elevii înscriși la școala profesională la sfârșitul 

semestrului I – profesor Lang Viorica. 

- s-a organizat practica in Ungaria pentru cinci elevi de la clasele de tamplari. – profesor Csomós 

Gábor 

- Realizarea de material didactic si educational pentru desfasurarea orelor 

- Depunerea documentatiei pentru un proiect care vizeaza pregatirea practica a elevilor din clase 

cu profil tehnic din scoala, la unitati de invatamant din Ungaria. Proiect denumit “Átjárhatósági 

ösztöndíj”, prin care cinci elevi din clasele de tamplari, vor participa la o pregatire practica de 2 

saptamani, in cursul lunii octombrie a anului școlar care urmeaza, in Debrecen la o institutie de 

invatamant de specialitate. 

- s-au stabilit subiectele de examen pentru certificarea competentelor la clasele terminale de 

construcţii şi tâmplari – profesor Lang Viorica şi Csomos Gabor 

- s-au pregatit materialele pentru examenul de certificarea competentelor – maiştri instructori 

Gocz Béla şi Ferencz Botond 

- s-au organizat activităţi pentru pregătirea elevilor pentru examenul de certificarea competenţelor– 

profesor Láng Viorica, Csomós Gábor, maiştri instructori - Gocz Béla, Ferencz Botond 

- s-a organizat ’’Săptămâna meseriilor’’, în cadrul căruia s-au prezentat meseriile la care sunt 

instruite elevii, s-a popularizat şcoala. La prezentări au participat aproximativ 200 de elevi de clasa 

a VIII-a din şcolile generale apropiate – profesor Láng Viorica, Csomós Gábor, maiştri instructori 

- Gocz Béla   

- amenajarea a două săli de clase in clădirea atelierului şi a unui atelier de maşini la tâmplărie – 

maistru instructor Gocz Béla, profesor Csomós Gábor 

- amenajare depozit utilaje - maistru instructor Ferencz Botond 

- organizarea activităţii de producţie în cadrul atelierului de tâmplărie – maistru instructor Gocz 

Béla, profesor Csomós Gábor 

- organizarea strângerii de donaţii pentru finanţarea activităţii de practică şi premierea elevilor din 

clasele cu profil tehnic la final de an şcolar – maistru instructor Gocz Béla, profesor Csomós Gábor 

 

                Realizarea activităţilor didactice 
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- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- s-a participat la stagiu de practica in Ungaria cu cinci elevi din clasa XI. E, in orasul Sopron la 

Handler Nándor Szakképző Iskola. Proiect finanatat de Bethlen Gábor Alap Zrt din Budapesta – 

in perioada 09.10.2016-23.10.2016. 

- s-au ales subiectelor pentru examenul de certificarea competentelor, de nivel 3, pentru clasele 

terminale, din lista de subiecte aprobata de MEN. 

- s-a organizat de către cadrele didactice care predau la clasele de tâmplari X.F si XI.E, activitatii 

de producție a elevilor pentru realizarea unor produse de mic mobilier. 

- s-a organizat o expoziție împreună cu un mic targ de Craciun de mobilier produs de clasele 

profesionale de tamplari universali. 

- s-a realizat adunarea de sponzorizari, de catre membrii catedrei, pentru sustinerea activitatii de 

practica a claselor de tamplari; 

- s-au organizat de către membrii catedrei care predau la clasele cu profil turistic, vizite la structuri 

de primire turistică din oraș; 

- maiștri instructori de la clasele de tâmplari, împreună cu elevii au realizat lucrări de reamenajare, 

modernizare și întreținere a sălilor de clasă: 

  - parchetarea și lambrisarea sălilor de clasă 4 și 2 

  - recuperarea și repararea de bănci  

  - montarea rafturi în arhivă 

  - reparații de uși și mobilier la săli de clasă 

  - confecționare de aparători de calorifere la Școala Orbán Balázs 

  - confecționare de suporturi pentru perdele pentru sălile de clasă din corpul de 

clădire B   

  - lucrări de reparare în sala de clasă 110 

- participarea la derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare :  

- ” Săptămâna bobocilor”: - s-a participat, la organizarea activităților din săptămâna bobocilor 

pentru clasele a IX-a, împreună cu elevii claselor cu profil turistic si tehnic.  

- s-au realizat asistențe respectiv interasistențe la ore de către membrii catedrei;  

- s-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de 

către elevi pe parcursul primului semestru al anului şcolar. 

- în cadrul săptămânii ”Școala altfel”:  

- s-a organizat campionatul de remi la nivelul claselor profesionale  

- s-a participat cu clasa la vizionare de film la centrul cultural din Covasna, am vizitat unități 

de producție din orașul Covasna; 

- s-a organizat concurs de gătit pentru clasele de tâmplari, 
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- participarea la lucrarile Consiliului Consultativ pe Discipline Tehnice – Csomós Gábor 

-  participarea la elaborarea probelor practice/orale din cadrul concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice vacante, sesiunea 2017 – elaborare subiecte, examinare. – Csomós Gábor 

- participarea la lucrările Comisiei Naționale de Specialitate, convocată pentru elaborarea 

Planurilor de învățământ – București, 16.02.2017– Csomós Gábor 

- activitate de monitor de calitate la examenele de competență din Liceul „Baróti Szabó Dávid” 

din Baraolt– Csomós Gábor 

- activitate de examinator la examenul de certificare a competenţelor: Láng Viorica - Liceul 

tehnologic ”Kos Karoly” Sfantu Gheorghe si Liceul ”Gabor Aron” din Tîrgu Secuiesc.; Csomós 

Gábor - Liceul tehnologic ”Kos Karoly” şi ’’ Nicolae Bălcescu’’ – Întorsura Buzăului 

Evaluarea rezultatelor învăţării 

- s-au 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 de la clasele cu profil 

turistic și tehnic, gradul în care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi 

ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

- s-au 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 și proiecte.  

- s-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate 

în vigoare; 

- s-au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor elevilor. 

 

Managementul clasei de elevi 

 

- s-a realizat o consilierea permanentă a elevilor de la clasele cu profil turistic și tehnic, tratând 

diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social în care se află aceștia; 

- s-au monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea 

şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului 

școlar al acestora. 

- s-au organizat excursii cu elevii claselor de tâmplari în Valea Zânelor 

 

 

 

Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

    

- membrii catedrei au participat la consiliile profesorale, la şedinţele de catedră și la activitățile 

organizate la nivel de şcoală; 
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- s-a realizat o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ şi cu elevii; 

- s-a realizat actualizarea portofoliilor profesionale ale membrilor catedrei tehnice.   

- în cursul semestrului II, subsemnatul, Csomos Gábor am participat la trei cursuri de perfecționare 

acumulând un număr de 90 puncte credit 

- profesoara Láng Viorica a participat la examenul de titularizare, pe care l-a promovat   

întocmit de, 

prof.  ing. Csomós Gábor 

Covasna, 26.09.2017 

 

Raport de activitate  

Catedra de 

Educatie fizica si sport  

 Anul scolar 2016-2017 
prof. Antal Janos 

Sem.I.  

 Campionat interclase  cl.V-VI. 

                                                 cl.VII-VIII. 

Campionat interclase liceu cl.IX-XII cei care s-au inscris pentru campionat. 

Selectarea echipei representative din liceu, in cadrul acestui campionat in vederea participarii la 

O.N.S.S. faza judeteana. Elevii selectati participa la cercuri sportive. 

 Sem II. 

Participare la campionatul judetean de fotbal pe teren redus cl.IX-XII in cadrul O.N.S.S. loc 

Sf.Georghe. Inscrisi 18 licee. Am obtinut locu II. 

Participare la tabara Internationala Balatonmaria Ungaria. 

prof.Barabas Bela 

Sem.I. 

- 1 octombrie deschiderea anului competitional – drumetie la Valea Zanelor-concursurile 

sportive-am fost participant si organizator. 

- am participat la Cros la Reci unde Lupsa Adrian a primit mentiune. 

Sem.II. 

- Cu echipa de fotbal clasele V-VIII am participat la faza pe zona Covasna unde am fost si 

organizator si am obtinut locul I., la faza judeteana locul V. 

- Am fost la Papa din Ungaria la Miniolimpiada de vara. 

- Am organizat la saptamana altfel campionat de fotbal si concurs de gatit. 

- Am participat la un proiect European la masuratori antropometrice si biomotrice. 
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- Am participat la o tabara Internationala de tineret la Balaton din Ungaria. 

- Sunt responsabil cu cercurile pedagogice din zona Covasna. 

 

prof. Tusa Levente 

SemI.  

- Campionatul scolii clasele III-IV. 

- Cros la Reci 

Sem II. 

- Campionat Fotbal: Faza zonala Zabala 

                               Faza pe zona Valea Crisului 

- Tabara cu clasa IV.B Chiurus          

 

prof.Kelemen Sandor 

Sem I. 

In anul scolar 2016-2017 am avut urmatoarele activitati: 

Am participat in luna noiembrie la concursul de Pentatlon din cadrul O.N.S.S. unde echipa de 

fete a obtinut locul II.iar echipa de baieti locul I. 

Rezultatele: Baieti 

Olaru Marius Valentin la saritura in lungime loc. I.cu 5,93 m. 

Olaru Marius Valentin la 60 m loc I. cu 7,60 sec. 

Olaru Marius Valentin la aruncarea greutatii loc II. cu 10,80 m. 

Olaru Marius Valentin la aruncarea mingii de oina loc II. cu 65,10 m. 

Kadar Istvan la saritura in lungime loc.IV cu 5,54 m. 

Kadar Istvan la 60 m loc. V. cu 7,85 sec. 

Kadar Istvan la 800 m loc VI cu 2.21.20 sec. 

Perdi Balazs la 60 m loc VI cu 7,86 sec. 

      Fete 

Sera Andreea Maria la 60 m loc. I. cu 8,48 sec. 

Sera Andreea Maria aruncarea greutatii loc II cu 7,90 m. 

Sera Andreea Maria aruncare mingii de oina loc V cu 32,60 m. 

Biro Judit la 800 m loc IV cu 2,47.54 sec. 

Biro Judit la saritura in lungime loc V cu 4,38 m. 

Biro Judit la 60 m loc VI cu 8 73 sec. 

Serban Larisa Maria la aruncarea mingii de oina loc VI cu 32,10m. 

In luna ianuarie am participat la un turneu International de fotbal in Ungaria la Papa unde 

echipa reprezentativa a scolii a obtinut locul VII. 

 

Sem II. 

 Am participat la cursul de formare “Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul 

educational”. In urma acestui curs am obtinut 15 credite transferabile.  

In luna martie am participat cu echipa de fete la competitia de fotbal din cadrul ONSS faza 

judeteana, unde am obtinut locul IV.  
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In luna aprilie echipa de pentathlon baieti au participat la faza pe zona, unde au obtinut locul 

III.  

In luna mai am participa cu eleva Biro Judit la “Ziua olimpica” organizat de Federatia romana 

de atletism la Tg Secuiesc, unde din 364 de concurente a obtinut locul I.  

In luna iunie am participat cu 12 elevi la un concurs international de atletism, “ Miniolimpiada 

Papa” unde am obtinut numeroase premii:  

Astfel:  

  

Proba 100m    Biro Judit Locul II  

Kadar Istvan loc III  

400m  Sera Andrea Locul III.  

  Ionita Andras Locul III 

800m  Biro Judit  Locul I  

  Kadar Istvan  locul I 

Saritura in lungime  Olaru Marius  Locul II  

    Kadar Istvan  locul III 

Aruncarea greutatii Sera Andrea  Loc. I 

    Olaru Marius  locul II 

 

In luna iulie am organizat si am participat la tabar din Balatonmaria, impreuna cu 13 elevi.  

Pe tot parcursul anului am participat la un proiect biometric unde au fost facute masuratori 

biomotrice si antropomotrice.  

In urma acestor masuratori rezultatele au fost inregistrate pe o platform electronic, care au fost 

prelucrate la nivel national.  

In anul scolar precedent am fost diriginte la clasa a XI-a D.  

 

Întocmit de profesor:Kelemen Sándor, 

responsabil catedră 
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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU  

 ANUL  ŞCOLAR 2016-2017 

 Catedra învățătorilor 

 

I. OBIECTIVELE URMĂRITE ÎN ELABORAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE:  

 Oglindirea cât mai obiectivă a activităților metodice la nivelul catedrei și a formării continuie a cadrelor didactice 

 Oglindirea numeroaselor activități extracurriculare / educative la care perticipă elevii claselor I. – IV. 

 Enumerarea concursurilor școlare la care au participat elevii din clasele I. – IV. pregătiți și îndrumați de învățători 

 Rezultatele obținute la diferite concursuri școlare 

 Lista elevilor cu performanțe 

 Aspecte care pot fi înbunătățite în activitatea instructiv-educativă în ciclul primar 

 Aportul membrilor catedrei la buna desfășurare a activităților metodice, extracuriculare precum și în coordonarea și organizarea concursurilor 

școlare. 

II. CUPRINS:  

 Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice 
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 Lista metodiștilor ISJ.Covasna: 

 Rezultatele obținute la concursurile școlare în. 

 Activitățile metodice ale învățătorilor din zona Covasna  

 Activitățile organizate pentru Săptămâna Educației Globale 

 Activitățile extracurriculare / educative realizate de Clasele O. – IV.  

 Analiza SWOT: 

 Oportunități 

 Ameninţări 

Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice 

Anul școlar 2016/2017 

Denumirea activităţii de formare continuă 

 

Cadrul didactic Perioada 

 Curs de pregătire pentru clasa pregătitoare  - 16 de ore  

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 
incluzive – 36 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

Condrea Veronica 

 

Septembrie 2016 

 

Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 

Iunie 2017 
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  Curs de pregătire pentru clasa pregătitoare  - 16 de ore  

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

 Academia de vară din Sabatka (Serbia) - 24 de credite 

Székely Márta 

 

Septembrie 2016 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 

Martie 2017 

 

Iunie 2017 

 

August 2017 

 Curs de pregătire pentru clasa pregătitoare  - 16 de ore  

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 
LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

Fülöp Annamária Septembrie 2016 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 

Martie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

Bede Imola 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

mailto:kiss@planet.ro


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

RO-525200  Covasna             Telefon, Fax  Secretariat:     0267/340863 

Str. Ştefan cel Mare nr.40        Telefon:Contabilitate:  0267/340583 

Web: korosicss.ro    Email:korosicss@yahoo.com;  kiss@planet.ro 

51 

 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 

 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 
LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

 

 

Mátyás Imola 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 

Martie 2017 

 

Iunie 2017 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 
credite 

Tökbandi Rita 

 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Aprilie 2017 

 

Martie 2017 

 

Iunie 2017 
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 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Academia de vară BONYA – Integrarea valorilor culturii populare în 

curriculum – 40 de ore 

Thiesz Katalin 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Iunie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 
LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

Szabó-Sebők Enikő 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Aprilie 2017 

 

Martie 2017 

 

Iunie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

Bagoly Antónia 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Martie 2017 

 

Iunie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

Fekete Katalin 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 
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 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Martie 2017 

 DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVII  

CLASELOR PRIMARE 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

Bende Judit 

 

29-30 OCT 2016 

COVASNA 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 ABORDĂRI FUNCȚIONALE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA 

LIMBĂ NEMATERNĂ 

 Programe școlare, metode și strategii moderne în predarea disciplinei 

muzică și mișcare - 20 de ore 

Tusa Anikó 

 

11-13 noiembrie 2016. 

COVASNA 

 

Martie 2017 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 
credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

Butyka Eniko Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 

credite 

 Servicii de sprijin educațional pentru elevii cu CES integrați în școli 

incluzive – 36 de ore 

 Intervenție și metode de lucru pentru copii cu dificultăți de învățare - 15 

credite 

Munteanu Daniela Ianuarie – martie 2017 

 

Aprilie 2017 

 

Iunie 2017 

Lista metodiștilor ISJ.Covasna: 

 

1. Condrea Veronica 

2. Mátyás Imola 
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REZULTATELE  CONCURSURILOR ȘCOLARE SECȚA MAGHIARĂ 

 

Clasa 

 

 

Învățătoare 

 

Concursul 

 

Participanți 

I. / 

Exc. 

II. / 

FB. 

III. / 

B. 

M.   

altele 

O.B  Fülöp Annamária  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

4 elevi 

 

 
12 elevi 

 

11 elevi 

 

3 elevi 

 

 

 
 

 

 

 

1 

1 

 

 
1 

 

1 

 

 

 
1 

 

2 

 

 

 
6 

 

2 

 

 

 
 

 

 

1 elev premiul III. 

faza jud. 

O.C Székely Márta  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 

 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de interpretare „Szépen 

Magyarul” verseny 

3 elevi 

 

 

10 elevi 

 

 

 
10 elevi 

 

 

3 elevi 

 

3 elevi 

1 

 

 

1 

 

 

 
1 

 

 

 

1 

 

 

 
1 

2 

 

 

4 

 

 

 
2 

3 

 

 

1 

 

 

 
3 

1 elev  - Premiul I. 

la faza județeană 

1 elev  - Premiul I. 

la faza jud. 

Mențiune naț. 

Premiul II. la faza 

jud. 
 

Premiul I. și menț.  

la faza județeană 

I.B Bede Imola  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

5 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 
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 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

7 elevi 

 

7 elevi 

 

8 elevi 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

 

3 

 

3 

I.C Mátyás Imola 

                   
 Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

8 elevi 

 
 

13 elevi 

 

15 elevi 

 

8 elevi 

 

 
 

1 

 

1 

 

1 

2 

 
 

1 

 

3 

 

1 

4 

 
 

2 

 

4 

 

1 

 
 

4 

 

5 

 

 
1 elev premiul III. 

faza jud. 

 

 

1 elev premiul I. 

faza jud. 

II. B  Thiesz Katalin  Concursul de povestire „Kriza János” – 
faza pe zonă 

 Concurs internațional de povestire: „ 

Meseszüret „ 
     Csenger – UNGARIA 

 Concursul pe echipe 

     „PE ARIPILE   POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész”  

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

4 elevi 

 

 

2 elevi 

 

8 elevi 

 
6 elevi 

 

7 elevi 

 

8 elevi 

 

5 elevi 

 

5 elevi 

  

 

 

 

 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 
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II. C Tökbandi Rita  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 Concurs internațional de povestire: „ 

Meseszüret „ 
     Csenger – UNGARIA 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

9 elevi 

 

 

3 elevi 

 

6 elevi 

 
8 elevi 

 

8 elevi 

 

5 elevi 

 

6 elevi 

1 

 

 

 

1 

 

 
1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 
1 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
2 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 
2 

 

3 

1 elev  - Premiul 

III. la faza 

județeană 

 

1 elev-mențiune la 

faza jud. 

1 elev-mențiune la 
faza jud. 

 

 

1 elev-mențiune la 

faza jud. 

 

 

III. A Szabó-Sebők Enikő  Concursul de povestire „Kriza János” – 
faza pe zonă 

 Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de interpretare Regemondó 

verseny 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

8 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

12 elevi     

6 elevi     

 
8 elevi    

 

8 elevi        

 

5 elevi       

 

4 elevi    

 

10 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 
2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mențiune pe jud. 
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III. B Bagoly Antónia  Concursul de povestire „Kriza János” – 
faza pe zonă 

 Concurs internațional de povestire: „ 

Meseszüret „ 
     Csenger - UNGARIA 

 Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de interpretare Regemondó 

verseny 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

 Concursul de interpretare „Szépen 

Magyarul” verseny 

8 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

5 elevi 

 

4 elevi 

 
6 elevi 

 

8 elevi   

 

10 elevi       

 

8 elevi      

 

 

4 elevi     

7 elevi     

 
1 elev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1 

 

 

 

1 

 

 
 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

 

 

1 

 

 
 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

 
 

 

1 

 

2 

 

1 

1 elev  - Premiul II. 

la faza județeană 

 

 

 

 

 
1 elev premiul II. 

faza jud. 

 

 

1 premiu I. și o 

mențiune faza jud. 

Premiul II. la faza 

naț.  

 

 

Premiul I. la faza 

județeană 

III. C Bende Judit  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 Concursul de creație  „ARANYTOLL” 

 Concurs internațional de povestire: „ 

Meseszüret „ 

 Concursul pe echipe 

  „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

3 elevi 

 

4 elevi 

 

 

3 elevi 

 

3 echipe/12 elevi 

6 elevi 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 
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 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul pe echipe KAV 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

8 elevi    

 

10 elevi      

 

9 elevi     

3 elevi      

 
8 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 elev premiul III. 

faza jud. 

 

Premiul III. la faza 

jud. 

IV. B Tusa Anikó  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

 Concursul de creație  „ARANYTOLL” 

 Concurs internațional de povestire: „ 

Meseszüret „ 
     la Csenger - UNGARIA 

 Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR”  

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul pe echipe KAV 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

 Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 

4 elevi 

 

 

9 elevi  

 

1 elev 

 

20 elevi/5 echipe 

 

4 elevi 

 
5 elevi 

 

6 elevi 

 

3 elevi 

3 elevi 

 

10 elevi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Premiul I. la faza 

județeană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mențiune faza jud. 

Participare la faza 

națională 

 

IV. C Fekete Katalin  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

3 elevi 
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 Concursul de creație  „ARANYTOLL” 

 Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de recitare ”Vidám Versek 

Versemondó Versenye” 

 Concursul de recitare Kányádi Sándor 

 Concursul de cântece populare 

Őszirózsa Népdalvetélkedő 

4 elevi 

 

8 elevi/2 echipă 

6 elevi 

 

4 elevi 

 
4 elevi 

 

4 elevi 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

2 

                                                            Total:                      521 elevi                        22         46         53       70 

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR ȘCOLARE SECȚA MAGHIARĂ 

Etapele județene și naționale 

 

An 

școlar 

 

 

Disciplina 

 

 

Total particip. 

(etapa zonală) 

Etapa județeană Etapa națională Etapa internațională 

I II III M I II III M I II III M 

 Concursuri școlare:              

2016-

2017 

Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

70 2 1 1     1     

Concursul de recitare  ”VIDAM 

VERSEKVERSMONDÓ VERSENYE” 

92  1 2 1         

Concursul de recitare  ”Kányádi Sándor” 104 1  1     1     

mailto:kiss@planet.ro


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

RO-525200  Covasna             Telefon, Fax  Secretariat:     0267/340863 

Str. Ştefan cel Mare nr.40        Telefon:Contabilitate:  0267/340583 

Web: korosicss.ro    Email:korosicss@yahoo.com;  kiss@planet.ro 

60 

 

Concursul de limba materna Kőrösi 

Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő - 

pe echipe 

 

20   1          

Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

36 1            

Concursul de balade populare 

Regemondó verseny 

14 1   1  1       

Concurs de interpretare ”Szépen 

magyarul” 

3 2   1         

Concursul de cântece populare Őszirózsa 45 1  1 1         

Concursul de matematica „Zrínyi Ilona 42    1         

Concursul de creație Aranytoll 12             

                                                                                         TOTAL PREMII:          8         2            6           5                     1                      2 

 

 

 

 

 

REZULTATELE  CONCURSURILOR ȘCOLARE SECȚA ROMÂNĂ 
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An 

școlar 

 

 

Disciplina 

 

 

Total particip. 

(etapa zonală) 

Etapa județeană Etapa națională Etapa internațională 

I II III M I II III M I II III M 

 Concursuri școlare:              

2016-

2017 

VADON 5/cls.III - - - 1         

LUMINAMATH 2/cls.III - - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITATE-regional 

3/C.P A - - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITATE+ regional 

3/cls I A - - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITATE- regional 

3/cls II A - - - -         

INVITAŢIE LA 

RESPONSABILITATE- 

regional 

3/cls III A - - - -         

DOMESTOS-IGIENA DE NOTA 10-

naţional 

15/C.P. A     - - - -     

RAPSODII DE TOAMNĂ-naţional 15/C.P. A     - - - -     

COMPER 

COMUNICARE  

ETAPA I 

15 C.P.A 

16.I.A 

14. II.A 

18.III.A 

    - 

5 

3 

1 

3 

1 

6 

2 

3 

6 

- 

5 

4 

1 

2 

4 

    

COMPER 

MATEMATICĂ 

ETAPA I 

15 C.P.A 

16.I.A 

14. II.A 

18.III.A 

    5 

2 

1 

- 

8 

1 

1 

- 

1 

6 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

    

 COMPER 

COMUNICARE  

15 C.P.A 

16.I.A 

    8 

1 

5 

4 

1 

5 

- 

1 
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ETAPA II 14. II.A 

18.III.A 

15 C.P.A 

16.I.A 

14. II.A 

18.III.A 

2 

2 

1 

3 

4 

2 

3 

3 

 COMPER 

MATEMATICĂ 

ETAPA II 

 

     6 

1 
- 

2 

6 

1 
2 

3 

2 

3 
4 

2 

- 

1 
1 

3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 CULORILE TOAMNEI  

15/C.P 

 

         

- 

 

- 

 

- 

 

1 

                                                                                              TOTAL PREMII:                                    1        39       51        47        35                                                

Calendarul activităților metodice ale învățătorilor din zona Covasna 

Secția maghiară 

Kovászna körzeti tanítók módszertani munkaterve 

 a 2016 / 2017 - es tanévre   
Sorszám 

Nr. crt. 

Tevékenységek 

Activități 

Időpont, helyszín, felelős 

Perioada, locul, responsabili 

1.  „ Aranytoll ” meseíró verseny megyei szakasza 

Faza locală a concursului de creație „ Aranytoll ” 

2016. szeptember 26. Kovászna,  

Mátyás Imola  

2.  Tanévkezdő módszertani tanácskozás 

Consfătuirea învățătorilor din zona Covasna de la începutul anului școlar  

2016. október 2. Kézdivásárhely,  

Szabó-Sebők Enikő  

3.  ”Kriza János” körzeti mesemondó verseny 

Concursul de povestire ”Kriza János”faza pe zonă și faza județeană 

2016. 10. 15. Csernáton   

a módszertani felelősök 

4.  “ Meghívó a Mesetündér váradi udvarába” 

               - mesevetélkedő I. II. es III.fordulója 

2016. október ,november  és  2017 január 

Kovászna, Fülöp Annamária 
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Concursul de prelucrarea unor povești „Pe aripile basmului” 

5.   „Fürkész” helyesírási verseny Concurs de ortografie 2016. december 8. Kovászna,  

Mátyás Imola 

6.  „ADVENTTŐL KARÁCSONYIG”  
Kézműves foglalkozások, ötletek termek és folyosók díszítéséhez  

Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă: confecționarea de felicitări și decorațiuni 

de Crăciun, învățarea de colinde de Crăciun  

2016. december Kovászna 

Bede Imola, Szabó-Sebők Enikő, Tökbandi Rita 

7.  Întâlnirea învățătorilor și educatoarelor din zona Covasna cu scriitoarea Sikó-

Barabási Eszter și poeții Fekete Vince și M. Simon Katalin, moderatori: dr. 

Ambrus Ágnes și dr. Szántó Bíborka pe tema literaturii pentru copii actuale  

30. ian. 2017. Kovászna,  

Szabó-Sebők Enikő, înv. 

Gergely-Kovács Katalin, educ. 
 

8.  Organizarea și desfășurarea fazei pe zona a Concursului de recitare Kányádi 

Sándor 

Februarie Kovászna,  

Tökbandi Rita, Mátyás Imola, Szabó-S. Enikő 

9.  Organizarea și desfășurarea fazei pe zona a Concursului de recitare Vidám 

Versek Versmondó Versenye 

Februarie Kovászna,  

Tökbandi Rita, Mátyás Imola, Bede Imola 

10.  Consfătuirea învățătorilor și profesorilor de limba și literatura română din zona 

Covasna 

-prezentarea programei de lb. română pentru clasele primare, metode și procedee, 

secvențe filmate de la ore, dezbateri 

apr.- mai 2017 Kovászna,  

03.05.2017 

Szabó-Sebők Enikő, înv. 

Șerban Daniela, prof. de lb. și lit. română 

 

  Módszertani  felelősök (Responsabili microcentre metodice):   

   Előkészítő osztály: Székely Márta               I. osztály:  Mátyás Imola       II. osztály : Tökbandi Rita        

                        III. osztály : Szabó- Sebők Enikő         IV. osztály : Fekete Katalin 
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ACTIVITĂŢILE COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

Secţia română-ciclul primar 

Anul şcolar 2016-2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective vizate Denumirea activităţii Perioada Propunători/ 

responsabili 

1.  Perfecţionarea 

permanentă a 

învăţătorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 Studierea şi discutarea noilor programe şcolare şi a manualelor şcolare; 

 Întocmirea planificărilor calendaristice; 

 Prezentarea informării privind activitatea Comisiei metodice a învăţătorilor în anul 

şcolar 2015-2016; 

 Diseminarea informaţiilor de la Consfătuirea judeţeană  a cadrelor didactice; 

 Prezentarea Planului managerial şi a graficului activităţilor pentru anul şcolar 2016-

2017; 

25 septembrie 2016 Înv. Butyka, 

Condrea, 

Munteanu, 

Urzică 

2.  Formarea 

personalităţii elevilor 

 

 

 

 Tratarea diferenţiată…. 

 Lecţie demonstrativă, exemple de bune practici 

 

23 octombrie 2016 Înv. Butyka, 

Condrea, 

Mun- 

teanu, 

Urzică 
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 Cu ei lumea e mai frumoasă !  

 Dărium celui de lângă noi 

 „Oricine poate învăţa oriunde, tot timpul... „ 

 Activităţi formale şi nonformale specifice lunii decembrie  

 

Noiembrie  

Decembrie 2016 

Înv. Butyka, 

Condrea, 

Munteanu, 

Urzică 

3. 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 Popularizarea 

experienţei pozitive  

 

 Toleranţă, responsabilitate şi respect 
 Şcoala românească, parte integrantă a şcolii europene-exigenţe şi limite. 

 Educaţia şi provocările lumii moderne. 

22 ianuarie  

Februarie 

2017 

Înv. Butyka, 

Condrea, 
Munteanu, 

Urzică 

 Joc şi mişcare / Muzică şi mişcare 

  Lecţie demonstrativă, exemple de bune practici privind dezvoltarea prin 

mişcare şi joc 

 

Martie 

Aprilie 

 2017 

Înv. Butyka, 

Condrea, 

Munteanu, 

Urzică 

5.  

 Evaluarea naţională CL. II-IV 

 Remember 2016/2017 
 Sfârşitul de an şcolar, moment de rememorare a reuşitelor şi dificultăţilor şi de 

prezentare a unor proiecţii pe termen lung 

 

 

mai 

10 iunie  

 2017 

Înv. Butyka, 

Condrea,  

Munteanu, 

Urzică 

 

Înv. Condrea Veronica 

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

14. – 18. Noiembrie 2016.  
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„Împreună pentru pace” 

 

MOTTO: ”Hraneste-ti inima cu pace! Aceasta inseamna sa traiesti in pace cu tine insuti , sa respiri in 

liniste.Fii atent la tot ceea ce te face fericit. Nu exista pace in lume daca  nu exista pace in inima ta si a mea.”  

Phil Bosmans 

 

Acțiuni/ Proiecte:  

 

Obiective educative Forme de realizare Termen Loc de 

desfasurare 

Adresabilitate 
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 ,,Împreună suntem mai      

puternici!,, 

 

1. Povești educative 

2. Film educativ  

      

  

 Sa identifice 

conflictele si sa 

cotribuie la 

solutionarea lor; 

 sa invete a-i accepta 

pe cei din jur asa cum 

sunt; 
 Sa deosebeasca 

actiunile pozitive de 

cele negative in  

lecturi si in situatii 

concrete; 

 Prelucrarea unor texte 

literare basme populare 

 Ilustrații pe baza acestor 
texte 

 Vizionarea unor filme 

educative 

  activitati comune pe 
grupe  si discutii pe 

subiect 

14. – 18. 

noiembrie 

 

Sălile de clasă 

 

 

Coridorul școlii 

 

Elevii claselor 

 Pregătitoare și I.- 

IV. 

 

 „Copacul prieteniei” 

 

1. Compuneri 

2. Desene 

 Sa incurajeze si sa 

promoveze 

comportamente de 

intelegere, armonie, 

liniste si toleranta 

intre colegi, tovarasi 

de joaca, in familie, 

intre vecini; 
 sa fie toleranti; 

 Compuneri cu titlul: 

Prietenul meu 

 desene obtinute prin 
activitati comune pe 

grupe  de elevi, pe clase, 

clase paralele 

  discutii pe subiect 

14. – 18. 

noiembrie 

 

Sălile de clasă 

 

 

Coridorul școlii 

Elevii claselor a III.-

a și a IV.-a 

 

 

 

Elevii claselor din 

ciclul primar 

  

 „Violenta, monstru  

                   cu mai multe capete” 

 

1. Dezbateri 

2. Concursuri și jocuri 

3. Compuneri și Desene 

 Sa defineasca ideea de 

pace si cea de razboi; 

 Sa actioneze in spirit 

pacifist;  

 Sa constientizeze  

pericolele generate de 

folosirea fortei si a 

amenintarii cu forta; 

 

 Jocuri și activități de 

dezvoltare personală 

împreună cu alte clase 

 Poezii, compuneri ca 

rezultat final al 
activităților comune 

14. – 18. 

noiembrie 

 

Sălile de clasă 

 

 

Coridorul școlii 

Elevii claselor din 

ciclul primar 
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 desene obtinute prin 

activitati comune pe 

grupe  de elevi 

 Avem un oraş ce merită        

            respectat ! 

 

1. Mesaje pentru viitor-comun 

 

 

 

2. ”Orașul visurilor mele” 

 Să cunoască clădirile, 

parcurile, instituțiile orașului 
 Să respecte realizările și 

obiceiurile locului natal 

 Să prezinte interes față de 

păstrarea și dezvoltarea 

patrimoniului orașului 

 Vizită la instituțiile cele 
mai importante din oraș, 

la galeria de artă, în 

Parcul central printre 

sculpturile 

personalităților orașului 

 Realizarea unor desene, 

compuneri 

14. – 18. 

noiembrie 

 

 
 

 

 

Sălile de clasă 

 

Coridorul școlii 

Elevii claselor din 

ciclul primar 
 

 

                    Covasna, 17. noiembrie 2016.                                                                                                Catedra învățătorilor 

RAPOARTELE DE ACTIVITATE  

ALE ÎNVĂȚĂTORILOR/CLASELOR 

ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Anul școlar 2016/2017 

 

Clasele:  0, I , a II-a          Învățătorii:  Fülöp Annamária O B, Székely Márta O C, 
                                                   Bede Imola  I. B,    Mátyás Imola I. C 
                                                                 Thiesz Katalin II. B,    Tökbandi Rita II. C  

mailto:kiss@planet.ro


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

RO-525200  Covasna             Telefon, Fax  Secretariat:     0267/340863 

Str. Ştefan cel Mare nr.40        Telefon:Contabilitate:  0267/340583 

Web: korosicss.ro    Email:korosicss@yahoo.com;  kiss@planet.ro 

69 

 

                                                                                                                                                                    

 

Nr.crt. 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

Nr. participanți 

 

Perioada 

1.  Drumeție de toamnă timpurie toate clasele  16.09.2016. 

2.  Ziua Poveștilor Populare Maghiare toate clasele 30.09.2016. 

3.  Concurs de povestire „Kriza János”– faza zonală, județeană și națională 30 de elevi 30.09.2016. 

4.  Concurs de povestire „Őszi meseszüret” Csenger 4 elevi din clasele a II-a noi. 2016. 

5.  Concurs de povești „Pe aripile basmelor” 1 echipa din cl. A II-a B Oct. 2016 

6.  Carnavalul școlii – organizat de clasele a III-a B,C toate clasele ian. 2017. 

7.  Concurs de recitări „Vidám Versek Versmondó Versenye”- faza zonală și 
județeană 

39 de elevi 22.02.2017. 

8.  Concurs de matematică „Zrínyi Ilona” 12 elevi  din clasele  a-II-a  17.02. 2017. 

9.  Concurs de ortografie „Fürkész”- faza zonală și județeană 4 elevi din clasa II.C dec. 2016.  -pe zonă 25.02.2017  

- pe jud. 

10.  E ziua ta, mămico! – sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii 

Spectacol  

toate clasele 

clasa a II-a B 

prima săpt. din martie 

11.  Concurs de recitări „Kányádi Sándor”- faza zonală și județeană 38 elevi 20.03. 2017. 

12.  Pregătiri pentru sărbătorirea Paștelui – expoziție de decorațiuni și ouă încondeiate 

Farsangi foglalkoztató műhely –Hasszmann Pál Múzeum 

toate clasele 

 

clasa O B 

apr.2017. 

13.  Concurs de cântece populare „Őszirózsa” – faza zonală și județeană 20 de elevi 08.05.2017. 

14.  Festival-concurs național de dansuri populare „Izvoare Covăsnene” Elevi din clasele a II-a 13.mai 2017. 

15.   Concursul de interpretare:  

Szépen magyarul – szövegmondó verseny 

2 elevi din clasa O C februarie 

16.  Ziua păsărilor și copacilor, vizită la muzeu  

Madarak és fák napja – Vadászmúzeum - Sepsiszentgyörgy 

clasa O B mai 

17.  Sakk tanfolyam apukákkal, társasjáték készítés clasa O B mai 
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18.  Népi mesterségek, lovarda látogatás, Csoma emlékszoba, emlékház látogatása clasa O B iunie 

19.  Program național „Colgate” promovat de Crucea Roșie  toate clasele 

 

apr-mai 2017. 

20.  1. Iunie – ziua noastră – activități recreative cu ocazia Zilei Internaționale a 

Copilului 

toate clasele 

 

06.06.2017. 

21.  Serbare de sfârșit de an – pe clase toate clasele  iunie 2017 

22.  Excursii, drumeții, picnicuri cu părinți și copii Clasa O B iunie 2017 

23.  Vizite la Bibliotecă, vizitarea Galeriei de artă, spectacole de teatru de păpuși, 

spectacole pentru copii 

toate clasele 

 

periodic pe parcursul anului 

școlar 

24.  Tabăra de dans popular Zăbala Elevii din formația „Pitypang” elevii din clasele a 
II-a 

1-5. aug. 2017. 

25.  Participări cu trupa de dans popular „Pitypang” Zilele comunelor Ojdula, Zăbala și 

Zilele orașului Covasna 

Elevii din formația „Pitypang” elevii din clasele a 

II-a 

23.iulie, 13.august,  

2. septembrie 

26.  Tabara de vara Clasa  a II-a B – 14 elevi iulie 

27.  Participările formației ”Recefice” la:  Concursul național  „Kovásznai források” 

Zilele orașului Covasna, Ziua Limbii Maghiare, Decernarea Premiilor Kőrösi, 

Festivalul Dansului Popular de la Perkő, la Zilele orașului Pápa din Ungaria 

Doamna înv. Bede Imola  

28.  Excursie cu trenul la Bretcu clasa a-II-a C iunie 

29.  Excursie cu autobuzul la Muzeul din Cernat activități practice clasa I. C iunie 

30.  Organizarea fazei județene a Concursului de creație „ Aranytoll ” Doamna înv. Mátyás Imola  

31.  Organizarea Concursului  pe echipe KAV faza pe zonă Doamna înv. Tökbandi Rita  

32.  Organizarea Concursului  pe echipe „Pe aripile basmelor” Doamna înv. Fülöp Annamária  

  

Doamnele învățătoare au participat la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare . La fazele județene și naționale fiecare  concursurilor 

învățătoare și-a însoțit elevii. 
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ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Anul școlar 2016/2017 

Clasele: a III-a și a IV-a                         Învățătorii: Szabó-Sebők Enikő – III. B,   Bagoly Antónia – III. C                                                                                                                                             

                                                                                  Bende Judit - IV. A,  Tusa Anikó - IV. B,  Fekete Katalin - IV. A                                                                                                                                        

 

Nr.crt. 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

Nr. participanți 

 

Perioada 

1. Drumeție de toamnă timpurie toate clasele – 300 de elevi 16.09.2016. 

2. Ziua Poveștilor Populare Maghiare clasele de la secția maghiară 30.09.2016. 

3. Concurs de povestire „Kriza János”– faza zonală, județeană și națională cl a III-a: 15 elevi 

cl. a IV-a 13 elevi 

30.09.2016. 

4.  Concurs de povestire „Őszi meseszüret” Csenger cl a III-a  5 elevi  cl a IV-a 6 elevi noi. 2016. 

5.  Concurs de povești „Pe aripile basmelor” cl. a III-a 4 echipe   cl a IV-a 10 echipe 

56 elevi 

Oct. 2016-ian.2017 

6. Carnavalul școlii – organizat de clasele a III-a B,C toate clasele ian. 2017. 

7.  Concurs de recitări „Vidám Versek Versmondó Versenye”- faza zonală și 

județeană 

cl a III-a: 19 elevi 

cl. a IV-a: 19 elevi 

22.02.2017. 

8.  Concurs de matematică „Zrínyi Ilona” cl. a III-a: 22 elevi  cl. a IV-a: 25 elevi 17.02. 2017. 
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9. Concurs de ortografie „Fürkész”- faza zonală și județeană cl. a III-a: 12 elevi   

cl. a IV-a: 18 elevi 

dec. 2016.  25.02.2017 

10. E ziua ta, mămico! – sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii toate clasele prima săpt. din martie 

11. Concurs de recitări „Kányádi Sándor”- faza zonală și județeană cl. a III-a: 22 elevi 

cl. a IV-a: 18 elevi 

20.03. 2017. 

12. Concurs de lb. maternă „KAV” – faza zonală, 

 județeană și națională 

cl. a IV-a: 4 echipe, 12 elevi 

3 elevi din clasa a IV-a B 

17.03.2017. 

13.  Pregătiri pentru sărbătorirea Paștelui – expoziție de decorațiuni și ouă 

încondeiate 

toate clasele apr.2017. 

14. 

 

Concurs de cântece populare „Őszirózsa” – faza zonală și județeană cl a III-a: 7 elevi 

cl. a IV-a: 9 elevi 

08.05.2017. 

15. 

 

Festival-concurs național de dansuri populare „Izvoare Covăsnene” trupa de dans popular „Pitypang”- 24 elevi din cl a 

II-a și a III-a 

13.mai 2017. 

16.  

 

Concurs de poezie si proza ,,Szépen magyarul’’ 1 elevă din cl. a III-a mai 2017. 

17. Concurs  national de proiecte ,,Kincskereső’’ o echipă din cl. a III-a: 4 elevi mai 2017. 

18. Program național „Colgate” promovat de Crucea Roșie  toate clasele apr-mai 2017. 

19.  1. Iunie – ziua noastră – activități recreative cu ocazia Zilei Internaționale 

a Copilului 

toate clasele 06.06.2017. 
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20.  Serbare de sfârșit de an – pe clase toate clasele iunie 2017 

21.  Excursii, drumeții, picnicuri cu părinți și copii toate clasele iunie 2017 

22.  Vizite la Bibliotecă, vizitarea Galeriei de artă, spectacole de teatru de 

păpuși, spectacole pentru copii 

toate clasele periodic pe parcursul 

anului școlar 

23.  Tabără de odihnă Chiuruș cl. a IV-a B iunie 2017. 

24.  Tabăra de dans popular Zăbala trupa de dans popular „Pitypang” 1-5. aug. 2017. 

25. Participări cu trupa de dans popular „Pitypang” la Zilele comunelor Ojdula, 

Zăbala și Zilele orașului Covasna 

trupa de dans popular „Pitypang” 23.iulie, 13.august,  

2. septembrie 

26.  Concursul de creație „ Aranytoll ” 12 elevi din clasele a IV-a septembrie 

27. Participările formației ”Recefice” la:  Concursul național  „Kovásznai 

források” Zilele orașului Covasna, Ziua Limbii Maghiare, Decernarea 

Premiilor Kőrösi, Festivalul Dansului Popular de la Perkő, la Zilele orașului 

Pápa din Ungaria 

  6 elevi din clasa a IV-a A  

 

Doamnele învățătoare au participat la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare . La fazele județene și naționale fiecare  concursurilor învățătoare și-a însoțit 

elevii. 
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ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Anul școlar 2016/2017 

Clasele:  secția română-ciclul primar                                                                        Învățătorii: :Condrea Veronica C.P-A 

                                                                                                                                                Urzica Maria cls.I. A 

                                                                                                                                                              Munteanu Daniela cls.a II-a A 

                                                                                                                                                       ButykaEniko cls.a III-a A 

 

 

Nr.crt. 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

Nr. participanți 

 

Perioada 

 

Premii obţinute 

1 Serbarea de început de an şcolar Cls a III 12.09.  

2 Drumeţie de toamnă timpurie Toate clasele 16.09.  

3 Teatru ,,Fantastica aventură a şoricelului Roade-n gând,, Sec.română  7.09.  

4 Concurs de desen Vadon Clasa a III Oct. Men 

5 Concursul de matematica LuminaMath ClasaaIII-a Oct   

6 INVITAŢIE LA RESPONSABILITATE-regional Toate clasele oct.-noi.  

7 DOMESTOS-IGIENA DE NOTA 10-naţional CP oct.-noi  

8 RAPSODII DE TOAMNĂ-naţional-proiect educaţional CP oct.-noi  

9 Concurs Naţional ,, rapsodii de toamnă CP oct.-noi  

10 Concurs internaţional ,, Culorile toamnei,, Toate clasele oct.-noi III 

11 Saptămâna globala Toate clasele noi  

12 Inspectie speciala la Sc.Păpăuţ înv. Condrea Veronica 6.12.2016   

13 Serbare şcolară ,,Serbarea Crăciunului,, Sec.română dec  

14 Serbare de Craciun la nivel local in colaborare cu Organizatia Kiwanis 64 copii 22.12.  

15 Concursul COMPER ET.I.COMUNICARE 64 elevi 15.01 I-9,II-12,III-14,M-11 

16 Concursul COMPER ET.I.MATE 2000 64 elevi 22.01. I-7.II-10,III-10,M-12 
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ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Anul școlar 2016/2017 

Clasele:  secția română-ciclul primar                                                                        Învățătorii: :Condrea Veronica C.P-A 

                                                                                                                                                    Urzica Maria cls.I. A 
                                                                                                                                                                   Munteanu Daniela cls.a II-a A 

                                                                                                                                                           ButykaEniko cls.a III-a A 

ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE  PE  ANUL  SCOLAR  2016-2017 

17 Teatru –vizionare ,,Gânsacul Petrişor,, 64 elevi 20 .02.  

18 Proiect Naţional Colgate -organizator 275 elevi Feb-mai  

19 Concursul COMPER ET.II.COMUNICARE 64 elevi 30.03. I-13,II-13,III-12,M-7 

20 Concursul COMPER ET.II.MATE 2000 64 elevi 7.04. I-9,II-12,III-11,M-5 

21 Teatru-vizionare 64 elevi 5.05  

22 Excursie ,,Parcul de distracţii II 22.05  

23 Concursul interdisciplinar al claselor a IV a-organizare Condrea V Învăţătoarele 23.05  

24 Ziua copilului/activitati distractive Toate clasele   

25 Excursie tematică –Sibiu III 16.06  

26 Serbare de sfârşit de an şcolar CP-I 17.06  

Nr.crt. Denumirea activităţii Nr. participanți Perioada Premii obţinute 

1 Serbarea de început de an şcolar Cls a III 12.09.  
2 Drumeţie de toamnă timpurie Toate clasele 16.09.  

3 Teatru ,,Fantastica aventură a şoricelului Roade-n gând,, Sec.română  7.09.  

4 Concurs de desen Vadon Clasa a III Oct. Men 

5 Concursul de matematica LuminaMath ClasaaIII-a Oct   
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                                                                       Clasele  simultane 0-I.-II.-III.  si  Gradinita 

6 INVITAŢIE LA RESPONSABILITATE-regional Toate clasele oct.-noi.  

7 DOMESTOS-IGIENA DE NOTA 10-naţional CP oct.-noi  

8 RAPSODII DE TOAMNĂ-naţional-proiect educaţional CP oct.-noi  
9 Concurs Naţional ,, rapsodii de toamnă CP oct.-noi  

10 Concurs internaţional ,, Culorile toamnei,, Toate clasele oct.-noi III 

11 Saptămâna globala Toate clasele noi  

12 Inspectie speciala la Sc.Păpăuţ înv. Condrea Veronica 6.12.2016   
13 Serbare şcolară ,,Serbarea Crăciunului,, Sec.română dec  

14 Serbare de Craciun la nivel local in colaborare cu Organizatia Kiwanis 64 copii 22.12.  

15 Concursul COMPER ET.I.COMUNICARE 64 elevi 15.01 I-9,II-12,III-14,M-11 
16 Concursul COMPER ET.I.MATE 2000 64 elevi 22.01. I-7.II-10,III-10,M-12 
17 Teatru –vizionare ,,Gânsacul Petrişor,, 64 elevi 20 .02.  

18 Proiect Naţional Colgate -organizator 275 elevi Feb-mai  

19 Concursul COMPER ET.II.COMUNICARE 64 elevi 30.03. I-13,II-13,III-12,M-7 

20 Concursul COMPER ET.II.MATE 2000 64 elevi 7.04. I-9,II-12,III-11,M-5 

21 Teatru-vizionare 64 elevi 5.05  

22 Excursie ,,Parcul de distracţii II 22.05  

23 Concursul interdisciplinar al claselor a IV a-organizare Condrea V Învăţătoarele 23.05  

24 Ziua copilului/activitati distractive Toate clasele   

25 Excursie tematică –Sibiu III 16.06  

26 Serbare de sfârşit de an şcolar CP-I 17.06  
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Invatatoare:.Turoczy  Erzsébet                                                 Educatoare:Németh  Szidonia 

 
Nr.crt. 

 

 
Denumirea activităţii 

 

 
Nr. participanți 

 
Perioada 

 
Premii obţinute 

1. „Natura, prietena  noastra” - drumetie; jocuri  in  aer  liber 24  elevi  si  prescolari 23.  sept. 2016.        _ 

2. Ziua  Mondiala  a  Sanatatii - activit. educativa impreuna  
cu  parinti  si  bunici 

20  copii, 28  adulti 13.  oct. 2016.     Diplome  de  
participare 

3. „In  lumea  basmelor” - concurs  pe  grupe  pe  baza  
basmelor  studiate 

18 elevi  si  prescolari 29.noi.. 2016.    Diplome  de  
participare 
 

4. „Vine  Mos  Nicolae!” -confectionare  de  ornamente   18  elevi  si  prescolari 20. dec. 2016. - 

5. „A  sosit  Craciunul!”- scurt  program  artistic  de  poezii  si  
colinde 

21  elevi  si  prescolari 22.dec.2016. - 

6. „Educatie  rutiera, educatie  pentru  viata” -expozitie  de  
desene 

23 elevi  si  prescolari 19.ian. 2017. Diplome  de  
participare 

7. Carnavalul  copiilor 24  elevi  si  prescolari 17.febr. 2017. Diplome  de  
participare 

8. Comemorarea  zilei  de  8  Martie  - prezentarea  unui  
program  artistic 

19 elevi  si  prescolari 8.martie 2017. Diplome   de  
participare 
 

9. „In  lumea  picturilor”- vizitarea  Galeriei  de  Arta 15  elevi  si  prescolari 5.apr.2017. - 

10. „E  bine  sa  fii  copil!” - sarbatorirea  Zilei  Mondiale  a  
Copilului(jocuri  distractive) 

23 elevi  si  prescolari 2. iun.2017. Diplome   de  
participare 

11. „La  revedere, scoala!”- serbare  de  sfarsit  de  an 
„La  revedere,gradinita!”- serbare  de  sfarsit  de  an 

22 elevi  si  prescolari 15. iun. 2017. - 
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Analiza SWOT: 

Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite 

 Atingerea standardelor educaţionale a constituit o preocupare permanentă a 

fiecărui învăţător; 

 Relaţia învăţător-elev a fost corectă şi pusă pe primul loc; 

 Învăţătorii, şcoala au colaborat bine cu comitetele de părinţi; 

 Activităţile desfăşurate au fost variate şi interesante, au fost benefice pentru 

colectivul de elevi ; 

 Toate clasele  își desfășoară activitatea în același corp de clădire; 

 Elevii noştri au participat multe activităţi extracurriculare, la  multe concursuri, 

au câștigat premii chiar şi peste hotare, s-au calificat pentru etapele următoare; 

 Sălile de clasă sunt pavoazate estetic, funcțional de către doamnele învățătoare 

din resurse propri; 

 Dotarea mai multor săli cu măsuțe mici; 

 Achiziționarea unor cd-playere 

 Interesul permanet al învățătorilor pentru perfecţionarea și formare continuă 

în vederea înbunătățirii activității instructiv educative;  

 Lipsa manualelor la clasele a III.-a și a IV.-a 

 Lipsa materialelor (cd-playere, hărți, planșe, truse pentru experimente la 

disciplinele științe, jocuri matematice etc.) care ar permite eficientizarea 

procesului de învățare activă și de formare de competențe; 

 Sala de sport foarte mică cu dotare sumară și necorespunzătoare pentru 

clasele cu efectiv mare 

 Lipsa unei săli pentru lecțiile de muzică și mișcare; joc și mișcare și 

educație fizică pentru clasele pregătitore și clasele I. 

 Lipsa comunicării între ciclurile de învățământ; 

 Deficiențe în integrarea și dezvoltarea elevilor cu CES, necesitatea unui 

psiholog sau profesor itinerant pe toată săptămâna; 
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 Toate învățătoarele sunt calificate, majoritatea au gradul diddactic I. și studii 

superioare;  

Oportunităţi: 

 

 Ar fi nevoie de o colaborare mai stânsă între membrii catedrei șp profesorii de la clasele gimnazile;  

 Ar fi nevoie de table interactive, videoproiectoare și de internet în clase pentru folosirea manualelor digitale; 

 Achiziționarea unor cd-playere, hărți, planșe, truse pentru experimente la disciplinele științe, jocuri matematice; 

 Amenajarea sălilor de clasă cu mobilier corespunzător (măsuțe și scaune mici, ușoare) pentru activități specifice ciclului primar conform noilor cerințe curriculare; 

Ameninţări: 

  

 Lipsa manualelor la clasele a III-a și a IV-a periclitează formarea priceperilor și deprinderilor de citire cursivă, expresivă, ceea ce este unul dintre obiectivele principale 

ale învățământului din clasele I.- IV.; 

 În lipsa materialelor (cd-playere, dvd-uri, hărți, planșe, truse pentru experimente la disciplinele științe) nu îi vom putea pregăti pe elevi în mod corespunzător pentru 

testările din clasele a II.-a și a IV.-a , 

 Sălile mici pentru efectivul mare de elevi nu permit organizarea  muncii pe grupe , nu oferă spațiu pentru mișcare și joc, cerințe primordiale în noul curriculum, atmosfera 

din săli nu corespunde unui învățământ modern incluziv.  

 Neconcordanțele în comunicarea cadrelor didactice cu părinții pot duce la interpretări negative asupra activităților școlare, și pot afecta imaginiea instituției și a activității 
instructiv-educative desfășurate. 

 

           28. 09. 2017.                                                                    ÎNTOCMIT DE ÎNVĂȚĂTOAREA MÁTYÁS IMOLA 

                                                                                        RESPONSABILA COMISIEI METODICE ÎNVĂŢĂTORI 
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Anexa 2 

Activitatea Asociaţiei „Pro Csoma Sándor” Egyesület  

în anul şcolar 2016- 2017. 

 

În anul școlar 2016-2017 s-au derulat următoarele proiecte culturale, respectiv sportive 

cu contribuția financiară a Consiliului Local: 

 

Nr. Perioada 

programului 

cofinanţat  

Programul cofinanţat Suma 

acordată prin 

contract de 

finanţare 

Responsabil 

proiect 

Grupul 

țintă/ 

mențiuni 

1 Aprilie-

septembrie 

2016 

O MARE DE ... 

CUNOȘTINȚE  

 

3750 Becsek Éva Clasele 

V-XII 

2 Septembrie 

2016 

ZIUA BASMULUI 

POPULAR MAGHIAR 

1030 Bagoly 

Antónia, 

Thiesz 

Katalin 

Clasele 

I-IV 

3 Decembrie 

2016 

MINIOLIMPIADA PAPA 3000.6 Kelemen 

Sándor 

Clasele 

IX-XII 

 

 

Membrii Asociaţiei noastre au depus 8 proiecte educative, culturale, respectiv sportive la 

Concursul de proiecte organizat de Oraşul Covasna, în valoare totală de 21 435,5 lei.  

 

Nr. Perioada 

programului 

cofinanţat  

Programul cofinanţat Suma 

acordată prin 

contract de 

finanţare 

Responsabil 

proiect 

Grupul 

țintă/ 

mențiuni 

1 Iunie-

noiembrie 

2017 

Concurs de cultură maghiară 2550 lei 

(+contributie 

proprie 15%) 

Mátyás 

Imola 

Clasele  

0-IV 
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Nr. Perioada 

programului 

cofinanţat  

Programul cofinanţat Suma 

acordată prin 

contract de 

finanţare 

Responsabil 

proiect 

Grupul 

țintă/ 

mențiuni 

2 Iulie 2017 Miniolimpiada Papa 2192 lei 

(+contributie 

proprie 10%) 

Kelemen 

Sándor 

Clasele  

IX-XII 

3 Iulie 2017 Tabăra internaţională 

„Împreună prin artă” 

5704 lei  

(+ contribuţie 

proprie 53%) 

Molnár 

János 

Elevi din 

Covasna, 

Cehu 

Silvaniei şi 

Sarospatak, 

Ungaria 

4 Septembrie 

2017 

Ziua Basmului Popular 

Maghiar 

3000 lei  

(+contributie 

proprie 15%) 

Bagoly 

Antónia, 

Szabó-Sebők 

Enikő 

Clasele  

0-IV 

5 Octombrie 

2017 

Germana la modul activ 2547,5 lei 

(+contributie 

proprie 15%) 

Sarkadi 

Tünde 

Clasa a V-a 

6 Octombrie 

2017 

Viaţa şi activitatea lui Kálvin 

János 

1490 lei 

(+contribuţie 

proprie 

14,37%) 

Molnár 

Erzsébet, 

Madaras 

Melinda 

Clasele 

V-XII 

7 Iunie-

noiembrie 

2017 

O mare de … cunoştinţe 2932 lei 

(+contributie 

proprie 15%) 

Becsek Éva Clasele  

V-XII 

8 Iunie-

decembrie 

2017 

Cine suntem? 1020 lei 

(+contributie 

proprie 15%) 

Şerban 

Daniela 

Clasele 

IX-XII 

 

 Pe lângă proiectele depuse la nivel local am avut și un proiect internaţional finanțat de 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. în valoare de 8646,6 lei. (Prof. Becsek Éva) Din suma primită 

am achiziţionat 30 de scaune, 15 bănci şi o tablă.  

 

Venituri: 
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Din cotizaţiile membrilor şi din donaţii am primit suma de 6890 lei.  

Din donaţiile de 2% din impozitul pe venit am primit suma de  329,98 lei. 

 

Total venituri: 7219,98 

 

Cheltuieli: 

 

Proiecte interne Cheltuieli 

administrative 

 

Premiere Premiul Kőrösi 

Concursuri 882,32 Traduceri acte 

370 

Cărţi pentru 

premii 3571,44 

Cărţi 309,9 

Şcoala altfel 109 Bilanţ 150 Flori 105 lei Fotografii 280 

Transport 395 Procura speciala 

70 

 Medalii 103,96 

 Contabilitate 1200 

lei 

 Flori 56 

 Chelt. bancare: 

180 

 Sacose 28 

 Combustibil 52  Combustibil 30 

Total: 1 386,32 Total: 2 022 Total: 3676,44  Total: 807,86 

 

Total cheltuieli: 7 892,62 

 

 

Covasna, 10. 10. 2017.                   Preşedinte, 

             prof. Molnár Juliánna 
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Anexa 3 

SITUAȚIA COMISIILOR DIN LICEUL „KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR” 

AN ȘCOLAR 2016 – 2017 

Nr. 

Crt 

Numele și prenumele 

1 Butyka Enikő      -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de 

                  corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;                               

2 Szabó-Sebők Enikő      - Comisia pentru Programe și proiecte educative și  

                                                                                      coordonarea  serbărilor școlare                        

3 Fülöp Annamária         - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor  

                                                                                                                           școlare                                              

4 Bende Judit                 - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

5 Bagoly Antónia         - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea  

                                                                                                           serbărilor școlare                                        

6 Condrea Veronica                -Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

7 Tusa Anikó                                    -Comisia pentru acordarea laptelui și cornului 

8 Thiesz Katalin                         -Comisia pentru acordarea laptelui și cornului 

9 Székely Márta                         - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea  

                   documentelor școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                             

10 Mátyás Imola  -   ȘEF DE CATEDRĂ 

                       -Comisia pentru curriculum; 

             - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor  școlare, 

                                                       combatera absenteizmului și a abandonului școlar. 

11 Munteanu Daniela                  - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea  

                  documentelor școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                                       

12 Turóczy Erzsébet     -Comisia pentru acordarea laptelui și cornului          

                               - Coordonatoare a activității manageriale la Chiuruș;        

                      - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor  

                                          școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar.       

13 Tökbandi Rita        - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme de 

                                                                                            sprijinmaterial pentru elevi 

                          - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

14 Németh Szidónia                                   -Comisia pentru acordarea laptelui și cornului 

15 Călăreţu Elena-Manuela         - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea   

                  documentelor școlare,  combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                                          

16   Bajkuj Mihaela       - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

17 Botezatu Ștefania-Laura        - ȘEF DE CATEDRĂ; 
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                                              -Comisia pentru curriculum; 

      - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea serbărilor școlare                        

       -Comisia de lucru pentru PDI. 

18 Șerban Daniela - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor 

școlare,  combatera absenteizmului și a abandonului școlar.   

                                     -   Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

                                       -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

                           - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

                                       -Comisia pentru curri 

                                       - Comisia de lucru pentru actualizarea ROFUI 

                                      -Comisia de lucru pentru PDI. 

         

19 

Incefi  Tünde Anna          -Comisia pentru curriculum; 

                                         - Comisia de lucru pentru actualizarea ROFUI 

   - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea serbărilor școlare                        

 - Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea  

                                    posturilor vacante 

                                     - Echipa pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe 

școală 

20 Molnár Juliánna                 - Comisia pentru Programe și proiecte educative și  

                                                                                     coordonarea  serbărilor școlare    

21 Balázs Orsolya    - Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și  

                                                                                                         extracurriculare 

- Comisia de lucru pentru actualizarea ROFUI 

     - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea  serbărilor școlare                        

22 Dragomér Imola   - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de bacalaureat 

23 Sarkadi  Tünde Angéla                     - ȘEF DE CATEDRĂ 

                                         - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de E.N. 

                                                          -Comisia pentru curriculum; 

     - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme de sprijin material 

pentru elevi - Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 

posturilor vacante 

24 Nagy Csilla     - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor  

                                          școlare  combatera absenteizmului și a abandonului școlar. 

25 Nagy Réka                    - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea 

documentelor școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                                       

26 Bartos Emőke       - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

27 Kovács Lívia                    - ȘEF DE CATEDRĂ 

                                - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme de 

sprijinmaterial pentru elevi   

                                -Comisia pentru curriculum; 

                                 - Comisia de control managerial intern 

mailto:kiss@planet.ro


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

LICEUL “KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR” COVASNA 

RO-525200  Covasna             Telefon, Fax  Secretariat:     0267/340863 

Str. Ştefan cel Mare nr.40        Telefon:Contabilitate:  0267/340583 

Web: korosicss.ro    Email:korosicss@yahoo.com;  kiss@planet.ro 

85 

 

28 Pop Csilla       - Echipa pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului  pe școală 

29 Szabó Andrea                    -Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

                                  - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de E.N. 

30 Bede Emese             - șef Comisia diriginților     

                                 - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de E.N. 

                             - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de bacalaureat 

                                 - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

                              - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme de   

                                                                                          sprijin material pentru elevi    

                         - Echipa pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală  

                                       -Comisia pentru curriculum; 

                                      -Comisia de lucru pentru PDI. 

                                  - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea   

                                                                                                          serbărilor școlare   

                                     - Comisia de lucru pentru actualizarea ROFUI                  

31 Bende Izabella            - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme  

                                                                                    de  sprijin material pentru elevi                                    

                                     - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

                                      - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de E.N. 

32 Gazda István             - Comitetul de securitate și sănătate în muncă;    

                                  -  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

                       - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor 

școlare,  combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                                       

33 Molnár János           -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de  

                  corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

      - Comisia pentru Programe și proiecte educative și coordonarea serbărilor școlare                        

34 Tănase Dorina             - ȘEF DE CATEDRĂ 

                             - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

                                       -Comisia pentru curriculum; 

                                      -Comisia de lucru pentru PDI. 

35 Gruia  Daniela     - Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

                          - Comisia pentru coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

                           - Comisia de lucru pentru actualizarea ROFUI 

36 Máthé László       - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de  bacalaureat 

                             -  Comisia pentru Organizarea simulării examenului de E.N. 

                             -Responsabil anticorupție  

37 Kellán Beáta     - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor 

școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar. 

38 Ferencz Orsolya           - ȘEF DE CATEDRĂ 

                                          -Comisia pentru curriculum;     

39 Becsek Éva           - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de bacalaureat 

                               - Comisia pentru curriculum 
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                                    - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

                                    -Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

                                      -Comisia de lucru pentru PDI. 

- Comisia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante 

40 Tánczos Szende                  - Comisia de control managerial intern 

41 Lőrincz Lilla             - ȘEF DE CATEDRĂ    

                                  - Comisia pentru curriculum             

42 Vlad Claudia          -  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității; 

                                - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor forme  

                                                                                     de sprijin  material pentru elevi 

                               - Comisia de control managerial intern 

43 Dobra Réka      - echipa pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

44 Héner Éva-Jolán         - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea  

                 documentelor  școlare,  combatera absenteizmului și a abandonului școlar. 

45 Kelemen Sándor   - ȘEF DE CATEDRĂ 

                        - Comisia pentru curriculum; 

                         -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de  

                  corupțieși discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

46 Ambarus Gabor                  - Comisia de acordare a burselor-bani de liceu- și a altor 

                                                                           forme de sprijin material pentru elevi    

47 Ambrus Andrea     -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de  

                  corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

48 Tusa Levente                - Comisia pentru acordarea laptelui și cornului                      

49 Molnár Erzsébet                                           - Comisia de control managerial intern 

50 Thiesz Sándor     - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

51 Ferencz Botond                               - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

52 Para Ana              - Comisia pentru Organizarea simulării examenului de bacalaureat 

53 Csomós Gábor    - ȘEF DE CATEDRĂ 

                         -Comisia pentru curriculum;    . 

54 Lang Viorica    - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

                          - Comisia pentru monitorizarea frecvenței, verificarea documentelor 

                                         școlare, combatera absenteizmului și a abandonului școlar.                                       

55 Tóth Rozalia            -Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței a faptelor de  

                  corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Imreh Anna Mária                              - Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

56 Ráduly Éva          - Comisia pentru acordarea laptelui și cornului 

57 Pakó Endre           - Comisia pentru acordarea laptelui și cornului 
DIRECTOR,  

Profesor BECSEK ÉVA 
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