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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), cu modificările ulterioare conform Hotărârii Guvernului 26/2017, 

publicat în Monitorul Oficial pe data de 08.01.2018. 

 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 

 OMEN 4792/2017 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 

național – 2018. 

 OMEN 4793/2017 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017 – 2018. 
 

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 avute în vedere sunt centrate pe următoarele priorităţi 

strategice: 

     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; 
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    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 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 
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- 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 2017  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 2015 – 2016, respectiv cu ocazia inspecțiilor 

tematice. 

 

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 

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

titularizare sau conform repartiţiei computerizate realizate la nivelul ISJ 

Covasna, conform metodologiei de mobilitate pentru personalul didactic. 

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 
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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. 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 

o. S-a amenajat două săli de clasă în incinta atelierelor,  pentru cursurile de 

teorie a claselor profesionale. 

 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 
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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: 

a) Monitorizarea elevilor găsiţi cu probleme disciplinare pe parcursul anilor trecuţi  

b) Monitorizarea atentă a efectuării serviciului pe şcoală 

c) Monitorizarea modului de intrare/ieşire de la ore/instituţie 

d) Insistare pe respectarea termenelor 

e) Creşterea numărului de asistenţe la oră 

f) Comunicare eficientă între compartimentele unităţii, dar şi cu personalul didactic 

g) Identificarea unor activităţi care să solicite o participare susţinută din partea părinţilor  

h) Găsirea de noi parteneriate cu agenţii economici/parteneri educaţional 

i) Creşterea nivelului de promovare la examenele naţionale. 

j) 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 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Clasele 0 – IV 

„Orbán Balázs” 

17/354 17/335 15/316 15/308 

Clasele 0 – IV 

Chiuruş  

1/18 1/16 1/14 1/15 

Grădiniţa 

Chiuruş  

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

Gimnaziul 14/305 16/326 16/319 14/298 

Liceul 24/536 23/490 22/345 22/425 

Total  57/1229 58/1180 55/1123 53/1059 
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3.2 Cadrele  didactice 
Evidenţa numerică a cadrelor didactice din centrul financiar Liceul „ Kőrösi Csoma 

Sándor” –Covasna pe ani şcolari/ grade didactice:  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

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

Clasele 0 - IV 1-def. 1-def. 1-def. 1-gr.II 

„Orbán 

Balázs” 

Debutant  1 - - - 

Def. 2 2 2 3 

Grad I 12 11 10 10 

Grad II 2 3 2 2 

„Kőrösi 

Csoma 

Sándor „ 

Def. 10 9 14 14 

Grad I 29 31 28 30 

Grad II 14 12 14 13 

Debutanţi 5 7 5 7 

Suplinitori fără 

studii 

2 3 3 1 

 

 clasele 0 – IV – 15 titulari, 1 suplinitor cu studii 

 Liceul „ Kőrösi Csoma Sándor”  

           - 43 titulari (3 CCC), 

- 3 cadre detaşate 

- 18 suplinitori calificaţi 

- 1 suplinitor necalificat 

- 5 pensionari: Dragomér Imola, Budai Margit, Korodi László, Para Ana, Ungureanu 

Doina 

- 3 asociaţi: Măciucă Ovidiu, Gocz Béla, Kiss András István 

Perfecţionare prin grade didactice:  

În derulare – 2017/ 2018 

 definitivat – Bilibók Attila, Ferencz Botond 

 grad didactic II – Csikós Álmos, Ráduly Nóra-Boglárka  

 grad didactic I – Urzică Maria, Bede Emese, Ilyés Botond, Csomós Gábor, Dobra Réka, 

Lőrincz Lilla.  
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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   

2017 – 2018: 

Denumirea cursului Perioada/nr.ore Numele și prenumele participanților 

Curs de formare pentru 

profesori metodiști 

Noiembrie – 

ianuarie  2017 

Mátyás Imola, Condrea Veronica, 

Kovács Lívia, Kellán Beáta, Tánczos 

Szende, Molnár Juliánna, Inczefi 

Tünde, Vlad Claudia 

Curs de formare pentru 

predare în clasa pregătitoare 

1-3 septembrie 

2017 

Berchiu Elena-Ana 

Curs de perfecționare: Predare Noiembrie – Tusa Anikó, Székely Márta, Szabó-
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în clase simultane decembrie  2017 Sebők Enikő, 

Curs de perfecáionare: predare 

T.I.C. în clasa a V-a 

Noiembrie – 

decembrie  2017 

Molnár János 

Planificare și proiectare în 

domeniul consiliere și 

orientare 

Decembrie – 

ianuarie  2017 

Lang Viorica, Balázs Orsolya, Manea 

Lavinia 

Curs de perfecționare „Copil 

dificil” 

Octombrie, 

2017- 

Ianuarie  2018 

Călărețu Manuela, Manea Lavinia, 

Toslovanu Carmen, Oprea Daniela, 

Vlad Claudia 

Conferința RATE: English for 

21ST centurs skins 

17 – 19 

noiembrie 2017 

Nagy Csilla 

CISCO Gentials Noiembrie 2017 Szabó Levente 

  

4.2 Situaţia statistică la învățătură la sfârşitul semestrului I și starea disciplinară 

 
Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Nr.elevi 

rămași 

Promovaţi Corigenţi/ 

Neîncheiați 

 

Retrași/ 

Plecați la altă 

școală  

0.A 9 8 8   

0.B 18 18 18   

0.C 16 17 17  1 

I.A 17 17 17   

I.B 25 25 24 0/1  

I.C 19 19 19   

II.A 17 18 18   

II.B 27 27 25 2  

II.C 28 28 25 3  

III.A 12 12 12   

III.B 23 23 17 6  

III.C 27 27 26 1  

IV.A 19 19 17 2  

IV.B 26 25 25  1 

IV.C 25 25 25   

TOTAL 308 308 293 14/1  

V.A 27 27 23 2/2  

V.B 27 27 23 2/2  

VI.A 22 22 16 6  

VI.B 21 21 17 4  

VI.C 20 19 19  1 

VI.D 22 20 18 2 2 
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VII.A 10 10 8 2  

VII.B 24 24 23 1  

VII.C 24 24 17 7  

VII.D 25 25 23 2  

VIII.A 13 12 12  1 

VIII.B 22 22 15 7  

VIII.C 21 21 14 6/1  

VIII.D 20 20 18 2  

TOTAL 298 294 246 43/5  

IX.A 26 26 15 11  

IX.B 17 17 17   

IX.C 20 20 17 3  

IX.D 21 21 19 2  

IX.E 17 17 7 7/3  

IX.F 27 26 25 1  

IX.G 13 12 12   

X.A 19 19 16 3  

X.B 23 23 22 1  

X.C 26 25 24 1  

X.D 13 13 7 6  

X.E 22 22 18 3/1  

X.F 14 12 12   

XI.A 18 18 15 3  

XI.B 19 19 19   

XI.C 27 27 27   

XI.D 20 19 15 4  

XI.E 12 12 12   

XI.F 12 12 8 0/4  

XII.A 16 16 14 2  

XII.B 20 20 20   

XII.C 23 23 8 15  

TOTAL 425 419 349 62/8  

Chiuruş 15 15 15   

Grăd. Ch. 13 13    

 

Procentul de promovare pe sem. I.: 85,71 %  
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Situaţia elevilor cu notele scăzute la purtare sub 7,00, sau calificativul S: 

 Primar:1 

 Gimnaziu: 1 

 Liceu: 1 elevi (tehnologic) 

 Total: 3 elevi , în procent 0,09 % din totalul elevilor. 

(Se menționează că elevii neîncheiați nu sunt încheiați nici la purtare, conform regulamentului 

în vigoare.) 

 

4.3 Rezultate şcolare la simulările E.N. și BAC. organizate în lunile   

 noiembrie-decembrie 2017 

 

a) Analiza rezultatelor la simularea E.N. 

 
Participarea elevilor 

  Înscriși Nepr. Prezenți Respinși Reușiți procent 
procent  

județean 

VIII total 75 2 73 39 34 46,57% 47,17% 

Lb. rom 75 2 73 36 37 50,68% 48,15% 

lb. magh 63 2 61 11 50 81,96% 74,45% 

Matem. 75 2 73 57 16 21,91% 28,40% 

 

 Rezultate obținute 

 rezultatele sunt prezentate comparativ cu medile clasei a VII-a din disciplinele de examen 

 

Limba și literatura română: 

note sub 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

simulare 36 11 11 10 5 0 0 

media cl. VII 0 12 11 16 17 14 3 

 

   Media: 4,83 
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Limba și literatura maghiară: 

 

note sub 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

simulare 11 10 18 13 7 2 0 

media cl. VII 0 7 12 8 17 14 3 

 

Media: 6.32 

 

Matematică: 

 

note sub 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

simulare 57 7 6 2 1 0 0 

media cl. VII   30 10 12 8 10 3 

 

 

Media: 3,53 

 

 

Media generală: 

note sub 5 5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

simulare 39 16 7 9 0 0 0 
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Procent de promovare: 46,57 % 

 

procent jud.: 47,17% 

 

Din datele tabelului anterior reiese că rezultatele noastre pe discipline, exceptând matematica 

sunt puțin peste rezultatele județene, ceea ce nu înseamnă că elevii noștrii sunt gata pregătiți 

pentru EN. La matematică am avut rezultate destul de slabe, din cauza acestor rezultate, privind 

mediile generale suntem sub media județeană. Avem încă mulți elevi cu rezultate sub nota 5, și 

nu avem nici o lucrare de nota 10, deși avem elevi foarte buni, capabili de această performanță, 

deci atât elevii cât și profesorii mai au de lucru în vederea pregătirii examenului. 

b) Analiza rezultatelor la simularea bacalaureatului: 

  Participarea elevilor 

  Înscriși Nepr. Prezenți Respinși Reușiți 
Procent de 

promovare 

Procent de 

prom. jud. 

XII total 59 1 58 51 7 12.06% 39,29% 

lb rom 59 1 58 22 36 62.06% 66,12% 

lb. magh 43 1 42 20 22 52.38% 78,01% 

Ec 59 0 59 40 19 32.20% - 

Istorie 23 0 23 12 11 47.82% 78,15% 

Matem. 36 0 36 28 8 22.22% 43,06% 

Ed 59 0 59 13 46 77.90% - 

Rezultate obținute 

 Rezultatele sunt prezentate comparativ cu rezultatele obținute la simularea națională din martie 

2017 în clasa a XI-a: 
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Lb. română  martie noiembrie 

sub 5.00 26 22 

5.00-5.99 9 5 

6.00--6.99 14 8 

7.00-7.99 3 11 

8.00-8.99 5 12 

9.00-9.99 1 0 

 

 
 

Lb. maghiară  martie noiembrie 

sub 5.00 25 20 

5.00-5.99 3 3 

6.00--6.99 2 5 

7.00-7.99 3 7 

8.00-8.99 5 5 

9.00-9.99 5 2 
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Proba Ec  martie noiembrie 

sub 5.00 20 40 

5.00-5.99 22 9 

6.00--6.99 11 5 

7.00-7.99 3 5 

8.00-8.99 2 0 

9.00-9.99 1 0 

 

 

Istorie  martie noiembrie 

sub 5.00 7 12 

5.00-5.99 13 6 

6.00--6.99 3 1 

7.00-7.99 0 4 

8.00-8.99 0 0 

9.00-9.99 0 0 
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Matematică  martie noiembrie 

sub 5.00 13 28 

5.00-5.99 9 3 

6.00--6.99 8 4 

7.00-7.99 3 1 

8.00-8.99 2 0 

9.00-9.99 1 0 

 

 

Rezultatele liceului nostru atât pe discipline, cât și media generală  sunt sub media județeană. 

Aceste rezultate mediocre sunt mai ales datorită elevilor de la profilul filologic. Dintre ei nimeni 

nu a promovat simularea. Trebuie să depunem eforturi mai ales pentru motivarea acestor elevi 

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

c) Olimpiade, concursuri 

În cursul semestrului I. majoritatea catedrelor a organizat faza pe zonă a olimpiadelor școlare și 

a concursurilor specifice. Lista elevilor cu rezultatele deosebite la olimpiade, respectiv la 

concursuri școlare se regăsește în raportul de specialitate al catedrelor. 

d) 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 

- Sărbătorirea maturandumului 

- Sărbătorirea Crăciunului 

- Sărbătorirea zilei Naționale a României 

- Sărbătorirea zilei Culturii Maghiare 

- Carnavalul elevilor claselor 0 – IV, respectiv V – VIII. 
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4.4 Situaţia absenţelor (pe nivele de învăţământ)  

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

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

PREG. 0 0 0 28 3 232 251 114 108 140 

I. 0 21 0 19 24 63 23 45 40 60 

II. 10 62 0 0 92 114 0 28 0 0 

III. 0 56 69 12 52 34 0 48 48 76 

IV. 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 

CHIURUŞ 0 48 0 0 0 40 56 86 58 52 

TOTAL 10 190 69 59 181 483 330 321 254 328 

 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 509 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1716 

                              ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

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

V. 17 39 29 7 68 66 283 203 160 182 

VI. 268 191 166 124 81 118 241 139 62 15 

VII. 83 153 69 61 121 66 95 112 38 48 

VIII. 135 94 160 52 125 16 24 27 88 30 

TOTAL 503 477 424 244 395 266 643 481 348 275 

 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 2043 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 2013 
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                       ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

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

IX. 106 285 295 304 113 9 29 42 47 37 

X. 89 173 97 58 85 1 78 57 18 3 

XI. 79 150 263 118 65 54 49 241 241 31 

XII. 182 295 197 162 168 191 220 121 112 29 

TOTAL 456 903 852 642 431 255 376 461 418 100 

 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 3284 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 1610 

 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

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

IX.profesional 109 109 120 105 116 232 407 321 313 165 

X. profesional 223 353 124 138 146 42 107 56 47 39 

XI. profesional 51 55 107 69 29 130 196 282 101 66 

TOTAL 383 517 351 312 291 404 710 659 461 270 

TOTAL ABSENŢE MOTIVATE: 1854 

TOTAL ABSENŢE NEMOTIVATE: 2504 

CENTRALIZATOR 

                                   ABSENŢE MOTIVATE                      ABSENŢE NEMOTIVATE 

NIVELUL 

CICLURILOR 
SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. SEPT. OCT. NOI. DEC. IAN. 

0-IV. 10 190 69 59 181 483 330 321 254 328 
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V-VIII. 503 477 424 244 395 266 643 481 348 275 

IX-XII. 839 1420 1203 886 722 659 1086 1120 879 370 

TOTAL 1352 2087 1696 1189 1298 1458 2059 1922 1481 973 

ABSENȚĂ/ELEV 1,30 2,01 1,63 1,14 1,25 1,36 1,98 1.85 1,42 0,93 

NR: TOTAL ABSENȚE: 15 515 

NR: TOTAL ABSENȚE MOTIVATE: 7 622 

NR. TOTAL ABSENȚE NEMOTIVATE: 7 893 

NR. TOTAL ABSENȚĂ/ELEV: 14,97 

NR. ABSENȚE MOTIVATE/ELEV: 7,35 

NR. ABSENȚE NEMOTIVATE/ELEV: 7,61 

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

și noiembrie. Explicația acestui fenomen poate fi că sunt lunile cu cele mai multe săptămâni de 

școală. 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 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. 

Compararea mediei de absențe cu media de absențe al sem. I al anului școlar 

precedent: 

 An. șc. 2016-2017 Sem. I. An. șc. 2017-2018 Sem. I. 

Total absențe/elev 17,86 14,97 

Absențe motivate/elev  11,10 7,35 

Absențe nemotivate/elev 6,76 7,61 
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4.5 Facilități acordate elevilor 

 
La începutul anului şcolar 2017/2018 , s-au acordat următoarele facilităţi pentru elevi:    

Categoria de facilități Nr. elevilor beneficiari 

Bani de liceu 11 

Rechizite şcolare 27 

Burse de merit 12 

Burse de studiu 34 

Burse de boală, orfani, burse sociale 27 

Bursă profesională 114 

Decont – navetişti   Septembrie: 66 

                                 Octombrie: 100 

                                 Noiembrie: 92 

                                 Decembrie 82 

                                 Ianuarie         67 

                                                   Media/lună: 81,4 

 

5. Inspecţii  
În cursul semestrului I. au avut  loc mai multe inspecții: 

a) Pe data de 04.09.2017, am fost evaluați din partea ISJ Covasna de doamna inspector 

Tanko Viorica, în cadrul inspecției tematice cu tematica: Evaluarea stadiului 

pregătiriiunităților de învățământ preuniversitar din județul Covasna pentru debutul 

noului an școlar 2017-2018 în bune condiții. 

b) Pe data de 03.10.2017, din partea ISJ Covasna de doamna inspector Tanko Viorica, a 

efectuat a doua inspecție tematică: Monitorizarea și consilierea cadrelor didactice cu 

privire la activitățile desfășurate la începutul anului școlar 2017-2018. 

c) Pe data de 30.10.2017, din partea ISJ Covasna domnul inspector Farkas Csaba-Istvan, a 

efectuat inspecția de consiliere cu tematica:Consiliere în vederea unei pregătiri 

corespunzătoare a elevilor de clasa a XII-a în vederea susținerii examenului de 

bacalaureat 2018. 

d) Pe data de 31.10.2017, din partea ISJ Covasna domnul inspector Bokor Attila, a efectuat 

inspecția cu tematica: Calitatea serviciilor educaționale de sprijin ce se oferă elevilor cu 

C.E.S.integrați. 
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e) Pe data de 23.01.2018, din partea ISJ Covasna de doamnul inspector Popescu Marius, a 

efectuat a treia inspecție tematică:Monitorizarea activității didactice cu privire la 

încheierea situației școlare a elevilor pe semestrul I, anul școlar 2017-2018. 

Mijloacele de realizare, constatările și aprecierile se găsesc în Registru pentru inspecțiile 

școlare. 

 

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. 

 

7.  Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele 

materiale) 

7.1  Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii 

 

 S-a amenajat o nouă sală de clasă în clădirea atelierelor, care a fost înmobiliat cu bănci și 

dulap pregătit de elevii claselor profesionale. 

 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.  

 Prin donația de la parochia reformată am primit două table interactive 

 S-a în locuit 60 de scaune vechi cu scaune noi în clasele a V-a  
  

7.2  Situaţia bazei sportive a unităţilor 

 

 Au fost schimbate ferestrele sălii de sport cu ferestre termopan . 

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

 S-au înlocuit corpurile electrice în sala de sport. 

 



       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 

24 

 

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. 

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

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

2-15 octombrie, 2017 un grup de 5 elevi din clasele profesionale însoțiți de domnul 

profesor inginer Csomós Gábor a participat la un stagiu de formare practică în orașul 

Debrecen din Ungaria la SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskola. 

 În perioada 16-21 octombrie elevii din clasele a X-a E și a XI-a D a liceului nostru 

conduși de doamnele profesoare Para Ana și Dancs Eva în cadrul proiectului 

”Határtalanul” au vizitat Colegiul Leövey Klára din Gödöllő Ungaria. 

 În perioada 27-28 octombrie liceul nostru în cadrul proiectului ”Határtalanul” a fost 

vizitat de un grup format de 40 de elevi și 15 profesori din gimnaziul „Kőrösi Csoma 

Sándor” din Tatabánya, oaspeții au fost primiți de elevii clasei a VII-a D îndrumați de 

doamna profesor Gyerő Katalin. 

 

 În luna ianuarie 2018 domnul rofesor Kelemen Sándor cu un grup de elevi din liceul 

nostru a participat la o competiție de fotbal International la Pápa, unde echipa 

reprezentativa  a școlii, adică elevii născuți în 2002 și mai mici au obținut locul VIII. 

 

 

9. Consiliere şcolară, profesională și în carieră 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018  

SEMESTRUL I. 

 

        Activitatea în cabinetul de asistenţă psihopedagogică din semestrul I al anului şcolar 2017-

2018 s-a desfăşurat conform planului managerial prezentat la începutul anului. 

Am participat la şedinţele cu părinţii promovând astfel activităţile din cabinetul şcolar şi rolul 

psihologului în şcoală.  
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      Am avut activităţi în clase la orele de dirigenţie pe diferite teme: “Imaginea de sine“, 

“Agresivitate“, “Stiluri de învăţare“, “Managementul emoţiilor“, “Orientare şcolară “.  

      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.  

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

personală, emoţională, socială şi cognitivă. 

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

Am eleborat instrumente de lucru (fişe, teste, chestionare) necesare pentru subiecţii consilierii.  

     Au beneficiat de asistenţă în grupe mici un număr de 34 de elevi, în grupe mari un număr de 

113 de elevi.. 

   Au beneficiat de consiliere individuală un număr de 21 părinţi şi 11 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“; “Invitaţie la sănătate“.  

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. 

   Cu elevii din clasele a IX-a E; a IX-a G şi a X-a F; am discutat despre consecinţele 

comportamentelor asertive, pasive şi agresive, despre rolul comunicării asertive în îmbunătăţirea 

relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui 

stil de viaţă sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare de decizii responsabile, dezvoltarea 

abilităţilor de management al conflictelor.  

    Am colaborat cu Poliţia de proximitate, cu Protecţia Copilului şi cu pedagogii  din “Casa 

Boldog Apor Vilmos” – Fundaţia Sfântul Francisc. 
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    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. 

     Am predat psihologie - 2ore/săpt. în clasa a X-a C. 

     Am participat  la activităţile comisiei metodice, cercuri pedagogice.   

Profesor consilier: Ambrus Andrea 

 

10.  Activitatea bibliotecii și centrului de documentare  

 
În primul semestru a anului şcolar 2017-2018, 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.  

Cărţile primite de bibliotecă – fiind din fondul şcolii sau din diferite donaţii - sunt luate în 

evidenţa bibliotecii, iar cele uzate fizic sau moral sunt scoase din evidenţă. 

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 

 Prezentarea revistei Szitakötő, claselor a III.-a, a IV.-a şi a VI.-a 

 Aici s-au ţinut şedinţe a Consiliului Elevilor 

 

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 167-190 de exemplare, în jur de 31% în 

limba română, 67% în limba maghiară şi 2% 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, 

13.02.2018        Varga Emese 
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Anexa 1  

RAPORT  ASUPRA  ACTIVITĂŢII  CATEDREI  DE 

LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ / LIMBA  LATINĂ 

Semestrul I, an şcolar 2017– 2018 

 

 

  În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, 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 2017-

2018: 

 
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 .          C ă lă r eţ u  M a nu e l a  E l ena  I  2 0  a n i   

2 .  Op r ea  Da n i e la  Ana  I  1 8  a n i   

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

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

5 .  Ga b or  E mes e  I   1 1  a n i   

6 .  M a n ea  L a v i n ia  S u p l i n i t or  

C a l i f ica t  

3  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  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 2017–2018 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; 

 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 noiembrie 2017, trei membre ale comisiei metodice au luat 
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parte la cursul de perfectionare sustinut de catre ISJ Covasna cu tema „Copilul 

dificil”;  

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

titularizare;  

În vederea atingerii acestor obiective cadrele didactice au participat la:   

- cursuri de perfecționare şi formare continuă;  

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

 

 

2. Activitatea de performanţă şi extracurricularã  

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 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. 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)(urmeazã sã aibã loc).  

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  

. 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 .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, la nivel de 

catedrã am marcat ziua de 1 Decembrie  printr-un program artistic „La multi 

ani,România!”(recitãri,cãntece şi  dansuri).Ziua Culturii Naţionale şi ziua de 24 ianuarie  au 

fost marcate prin activitãţi specifice la clasã. Prin urmare, au fost organizate concursuri de 

creaţie literarã şi desen,concursuri de caligrame şi de recitãri,planşe şi mape ,având ca temã 

Personalitãţi,exemple,modele din cultura românã. Pe parcursul semestrului I, activitatea de 

performanţã şi extracurricularã a fost valorificatã prin implicarea elevilor cu aptitudini creative 
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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.,a VIII-a şi a XII-a; 

 pregãtirea elevilor  în vederea participãrii la Olimpiada de limbã şi comunicare” 

,OLAV; 

 organizarea diferitelor activitãţi pentru a marca Ziua mondialã a educaţiei; 

 vizionare de filme educative; 

 participarea la activitãţile organizate ȋn cadrul liceului:Balul bobocilor,Maturandum-

ul si Carnavalul tradiţional; 

 participarea la consfãtuirile judeţene (Sf.Gheorghe),la cercul metodic(Liceul 

“K.Cs.S.) şi la depunerea de coroane(Monumentul Eroului Necunoscut-Voineşti. 

 

 3.Rezultatele  obţinute la simulãri (Noiembrie 2017) 
 

3.1. Rezultatele obţinute de catedrã  la   simularea Examenul de Evaluare  Naţionalã . 

    Ĩn anul şcolar 2017-2018 elevii  claselor a VIII-a , 75    de elevi ,au susţinut  simularea 

Examenului de  Evaluare Naţionalã.Dintre aceşti elevi , 37   au  obţinut nota 5,00,restul  au  

obţinut note cuprinse între 1,00 şi 4,00. 

 

3.2 .Rezultatele obţinute de catedrã  la   simularea Examenul de Bacalaureat. 

 

   Ĩn  anul şcolar 2017-2018, elevii  claselor a XII-a, un numãr de  59  de elevi, au susţinut 

simularea examenului de Bacalaureat .Dintre acesti elevi,doar 36   de elevi  au obţinut notã de 

trecere   

4. Analiza SWOT   

PUNCTE TARI: 

 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; 
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PUNCTE SLABE: 

 superficialitatea unor elevi în realizarea sarcinilor date; 

 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). 

 

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; 
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 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;  

 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 al anului școlar 2017 – 2018 
 

Disciplina: limba și literatura maghiară – profesorii: Molnár Juliánna, Ráduly Nóra-

Boglárka, Budai Margit, Incefi Tünde-Anna, Finta Iringó, Debreczi Éva 

 

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; 

 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, Finta Iringó, Budai Margit, Incefi Tünde-Anna, Ráduly Nóra-

Boglárka);  

 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, responsabilul de catedră, a realizat în luna ianuarie planul de 

încadrare pentru anul școlar 2017-2018; 
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 Pregătirea elevilor claselor a VIII-a și a XII-a pentru EN și BAC s-a desfășurat conform 

graficului de consultații (prof. Molnár Juliánna, Finta Iringó, Budai Margit, Incefi 

Tünde-Anna ); 

 Prof. Molnár Juliánna a administrat problemele organizatorice și financiare ale 

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

pentru premii etc.) 

 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 cursurile de formare: 

Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare; 

Servicii de sprijin educaționale pentru elevii cu CES integrați din școlile incluzive – 

modul I; 

Responsabilități și provocări ale funcției de metodist al IȘJ Covasna;  

 Redactarea propunerii de subiecte pentru olimpiada de lb. magh. – prof. Molnár Juliánna 

 Organizarea cercului metodic pentru profesorii de lb. magh. din zona Covasna– prof. 

Molnár Juliánna 

 Susţinerea unei prezentări despre manualul Limba şi literatura maternă maghiară (cl. a 

V-a) în cadrului cercului pedagogic organizat în luna noiembrie. – prof. Ráduly Nóra-

Boglárka;  

 Pregătirea și însoțirea elevilor la faza județeană, respectiv națională a Concursului de 

povestire și recitare de balade „Kriza János” – prof. Molnár Juliánna, Ráduly Nóra-

Boglárka;  

 Prof. Incefi Tünde-Anna a participat prin redactarea unei probe de concurs la Bolyai 

Emlékverseny; 

 

 

 

2. Rezultatele obținute la limba maghiară la simularea examenelor naţionale 

 

Rezultatele obținute de elevi au fost transmise direcțiunii în cursul lunii decembrie într-

un raport specific împreună cu planul de îmbunătățire.  

 

3. Rezultate obținute la concursuri școlare 

 
În cursul anului școlar catedra de lb. maghiară a organizat faza pe școală/zonală a următoarelor 

concursuri: 

A) Concursul de povestire și recitare de balade „Kriza János” (5 elevi promovați la etapa 

județeană) 

B) Concursul de ortografie „Simonyi Zsigmond” (5 elevi promovați la etapa județeană) 
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C) Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen” (12 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 

VI. 

B 

Mențiune          – 

2. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Fazakas 

Barbara 

VII. 

B 

II.          –  

3. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Kosztándi 

Kriszta 

VII. 

C 

Mențiune          – 

4. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Molnár 

Gergely 

X. 

B 

I.          I. 

5. Concursul de 

povestire și recitare 

de balade „Kriza 

János” 

Molnár Juliánna Deák 

Gellért-

Gedeon 

XI. 

B 

III.          – 

  

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

prof. coordonator: Molnár Juliánna, colaboratori: prof.: Incefi Tünde-Anna, Ráduly 

Nóra-Boglárka, Budai Margit, Debreczi Éva;  
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 Organizarea activităților educative dedicate Zilei Culturii Maghiare (22 ianuarie) -  

prof. coordonator Molnár Juliánna, colaboratori: prof.: Ráduly Nóra-Boglárka, Budai 

Margit, Debreczi Éva;  

 Participare la o excursie tamatică împreună cu colega de la catedra de istorie la Valea 

Zălanului şi la Băţanii mici în calitate de profesor însoţitor – prof. Ráduly Nóra-

Boglárka;  

 

În cursul sem. I. profesorii diriginţi au organizat activităţi educative – distractive –  creative cu 

clasele lor: 

 

 Excursie tematică „Pe urmele lui Gábor Áron”  pentru clasele a VI-a B și a VII-a B pe ruta 

Brețcu -Tg.- Secuiesc – Cernat – prof. Incefi Tünde-Anna și Molnár Juliánna; 

 Organizarea  Carnavalului pentru clasele V-VIII. – prof. Molnár Juliánna; 

 Patinaj cu clasa a VII-a B la Sfântu-Gheorghe – 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; 

 

 Disciplina: educaţie plastică – profesor: Domokos Bíborka  

Pe parcursul semestrului, alături de elevii din diferite clase, am vizitat următoarele expoziţii : 

- Expoziţia sculptorului Vetró András din Tg. Secuiesc, cu titlul "Relief şi desen" 

- Expoziţia retrospectivă a lui Gazdáné Olosz Ella 

- Expoziţia de fotografii al artistului Török Gáspár 

Cu coordonarea mea, pictând pe perete, am decorat clasa a X-a C 

Am făcut parte din juriul următoarelor evenimente şi concursuri: 

- Balul bobocilor 

- Concursul lucrărilor "Adventi Kalendárium" 

- Petrecerea de carnaval Cu lucrările elevilor am participat la următoarele concursuri: 

    - Concursul Internaţional de fantezie şi îndemânare "Culorile Toamnei", organizat de Clubul 

Copiilor Lipova 

    - Concursul "Talpra magyar, hí a haza", organizat de "Mécs László Irodalmi Társaság" din 

Ungaria 

    - Concursul "III. Nemzetközi Adventi Illusztrációs Pályázat", organizat de "Mécs László 

Irodalmi Társaság" din Ungaria 
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 Pe lângă toate acestea am urmărit în permanenţă îndeplinirea obiectivelor educaţionale 

prevăzute de programa şi am utilizat la clasa metode si mijloace de predare moderne care au 

asigurat existenţa unui feed-back satisfăcător. 

Disciplina: educaţie plastică – profesor: Debreczi Éva 

   - Concursul Internaţional de fantezie şi îndemânare "Culorile Toamnei", organizat de Clubul 

Copiilor Lipova 

Disciplina: educaţie muzicală – profesor: Gyerő Katalin 

Octombrie  

 Ziua Internațională a Educației: Expoziție cu desene, minirecitaluri, discuții libere; 

 Eleva Moldovai Dóra a participat la Concursul Național de Cântat cântece populare, la 

Újszentes, jud. Timiș, unde a obținut un premiu special: 

 Am luat parte la Concursul de interpretat cântece populare: Háromszéki Népdalbarátok, 

la Tg. Secuiesc, faza zonală, în calitate de evaluator, membră a juriului; 

 Am participat la activitatea de cerc pedagogic la Liceul de Artă din Tg. Secuiesc; 

Noiembrie 

 Am organizat și am desfășurat întâlnirea (în cadrul programului Határtalanul) cu un grup 

de copii și profesori din Ungaria, orașul Tatabánya, ca dirigintă intermediară a clasei a 

VII-a D; 

 Am participat cu Corul Tiszta Szív la Întâlnirea Corurilor din Covasna;  

Decembrie 

 M-am implicat în organizarea spectacolului: Târg de Crăciun/Adventi készülődés cu 

Corul Tiszta Szív; 

 M-am implicat în organizarea Crăciunului Corurilor din Covasna cu Corul Tiszta Szív și 

Corul Hozsánna; 

 Am participat la evenimentul Szépkorúak karácsonya cu Corul Tiszta Szív; 

 Am participat la spectacolul: Crăciunul Liceului „Kőrösi Csoma Sándor”; 

Ianuarie 

 Ziua Culturii Maghiare – interpretări de cântece populare (membrii Corului Tiszta Szív); 

 M-am implicat în organizarea concursului realizat cu ocazia Zilei Culturii Maghiare; 

Februarie 

 M-am implicat în pregătirea clasei a V-a B cu o mică scenetă la carnavalul școlii. 

 

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 

 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 
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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. 

limba maternă;  

 Se lucrează și cu profesor pensionar și 

necalificat. 

 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 

 

 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 

 

 

 

Raport de activitate a catedrei de limbi moderne  

pe semestrul I / 

anul școlar 2017-2018 
 

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 
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 Profesorii catedrei au participat la cercurile pedagogice  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 ( English for 21st Century Shills) 

între 17-19 noiembrie 2017 la Cluj Napoca 

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

Csutak Vilmos, intitulat ”Planificare si proiectare in domeniul disciplinei consiliere si 

orientare in perioada decembrie-ianuarie 

 

2.Pregătirea elevilor pentru examene și concursuri 

 Profesoarele Nagy Csilla,Tozlovanu Carmen ,Sarkadi Tundeș au tinut ore suplimentare 

pentru pregătirea  elevilor pentru olimpiada de limba engleză și germana si au organizat 

faza locală a olimpiadelor,propunand subiecte pentru olimpiada 

 Prof.Nagy Csilla a tinut pregatiri pentru bacalaureat 

 

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

limbilor moderne lecturarea unor texte in limba romana,engleza si germana si ilustrarea 

lor prin desen, 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 17 noiembrie.2017 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 

 

3.Activitatea extracurriculară si ca diriginte 

 Membrii catedrei au participat la activitatea dedicată Crăciunului ,  la slujbele religioase 

cu ocazia deschiderii anului școlar ,la festivitatea de maturandum /prof.Dancs Eva ca 

organizator,Nagy Csilla ca invitat special cu clasa a XII.C,saptamana si balul 

bobocilor/Bartos Tacsa Emoke ca participant activ, carnaval-unde clasa a V.A a obtinut 

premiul V./Sarkadi Tunde, clasa a VI.B premiul I./ Incefi Tunde 

 Prof. Tozlovanu Carmen a participat cu clasa a VII-a A la festivitatea de 1 decembrie 

,precum si profesoara Bartos Tacsa Emoke cu clasa a IX:C 

 Cu ocazia zilei educatiei globale / 5 octombrie / s-au organizat vizitare de muzeu,ore de 

dirigentie cu tema data, vizionari de filme. 

 Cu ocazia zilei de 6 octombrie sectia maghiara a realizat proiecte pentru concursul initiat 

de catedra de istorie si maghiara 

 Profesorii Balazs Orsolya si Bartos Tacsa Emoke au organizat sarbatoarea de Halloween 

pentru clasele a VI.B si C, VIII.B 
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 Clasele V.A, VI.B, VIII.B au participat la concursul initiat de catedra de religie de 

confectionare de Adventi Kalendarium,unde au si obtinut premii 

 Prof.Sarkadi Tunde a participat la jurizarea concursului in doua etape organizat de 

prof.Dobra Reka in cadrul proiectului de educatie sanatoasa cu clasa a V,A, precum si la 

jurizarea balului bobocilor 

 Prof,Sarkadi Tunde a organizat o tabara de 3 zile pentru clasa a V.A la Zabala in cadrul 

proiectului Germana la modul activ, proiect finantat de Asociatia Pro Csoma Sandor 

Egyesulet si Consiliul Local Covasna 

 Prof.Dancs Eva a insotit un grup de elevi la Budapesta 

 Diriginții au organizat petreceri și drumetii cu clasele  , s-au tinut petreceri de Mos 

Nicolae, s-au sărbătorit zilele de naștere ale elevilor, bowling in Zagon / VIII.B 

 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 

*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 

*interes în general scăzut pentru şcoală, 

care se reflectă şi în studiul limbilor 

moderne 

MĂSURI DE AMELIORARE 

*pregătirea suplimentară a elevilor pt. 
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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  

Semestrul I/Anul şcolar 2017-2018 

 
- Formare continuă 

 Prof. Kovács Lívia în luna noiembrie a participat la cursul de formare  „Responsabilități 

și provocări ale funcției metodist al ISJ Covasna” organizat de CCD „Csutak 

Vilmos”. Durata cursului a fost de 20 de ore care s-a finalizat prin întocmirea unui 

portofoliu. 

 Prof. Szabó Levente a participat la un curs de perfecționare  din informatică  numit  

„CISCO IT ACADEMY” organizat la Tg. Secuiesc. 

 Prof. Molnár János a participat la cursul de formare pentru predarea disciplinei TIC și 

Informatică la clasele a V-a., la Gimnaziul ,,Nagy Mózes”  din Tg. Secuiesc 

 

-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 13 octombrie 2017 şi a fost organizat de prof. 

Kovács Lívia.     La acest concurs a participat 13 echipe cu 52 de elevi.(3 

echipe din clasa a III-a, 3 echipe din clasa a IV-a, 4 echipe din clasa a V-a  

şi 3 echipe din clasa a VI-a) 

- La supraveghere au participat prof. Szabó Andrea şi Bende Izabella 

2) Concursul “Bolyai csapatverseny” pentru clasele 9-12 – faza judeţeană 

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

 5 ianuarie 2018 de prof. Kovács Lívia şi Szabó Andrea. La acest concurs a 

participat 2 echipe cu 8 elevi (câte o echipă din clasele a IX-a și a X-a) 

4) Concursul Lumina Math – 25 noiembrie—etapa scrisă, organizat la Liceul 

Teoretic „Mikes Kelemen” din Sf.   Gheorghe unde a participat 11 elevi din clasa 
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a VI-a A , prof. pregătitor și însoțitor  Kovács Lívia . La acest concurs Şerban 

Lucas din clasa a VI-a A a obţinut menţiune.  

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

organizat în data de 20 ianuarie la Sf. Gheorghe unde au participat 4 elevi, 

profesorii pregătitori  

 Bende Izabella şi Szabó Andrea. Eleva Fülöp Véda din clasa a V-a A a obținut 

Mențiune-profesor pregătitor Bende Izabella. 

La acest concurs profesorii  Bende Izabella şi Szabó Andrea au fost şi profesori 

evaluatori, iar profesorii Bede Emese și Bende Izabella au propus câte un set de 

subiecte. 

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, iar prof. Gazda István și Méder Ferenc profesori 

supraveghetori. La această olimpiadă au participat 27 de elevi gimnaziali şi 17  

elevi liceali din care 9 elevi din gimnaziu şi 5 din liceu s-au clasificat la etapa 

judeţeană.  

7) Concurs de matematică şi de cultură generală dedicat inginerului Rubik 

Ernő devenit celebru prin crearea Cubului lui Rubik organizat la 15 decembrie 

de prof. Bede Emese împreună cu membrii catedrei unde a participat 10 echipe 

de liceu (40 elevi) 

8) Olimpiada de TIC faza zonală(2 februarie): organizatorii şi evaluatorii prof. 

Molnár János, Szabó Levente. Elevul Vlaicu Mihnea din clasa a IX-a A este 

clasificat la faza județeană- prof. pregătitor Molnár János. 

 Profesorii Bede Emese, Szabó Andrea, Kovács Lívia  au propus subiecte la olimpiada de 

matematică și concursul de matematică    „ Adolf Haimovici” faza zonală la clasele a 

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 matematică-

informatică. 

 Se ţin în mod regulamentar pregătirile pentu examenele naţionale şi examenele de 

bacalaureat (Pop Csilla, Szabó Andrea, Molnár János) 

 Profesorii: Bede Emese, Pop Csilla, Szabó Andrea, Kovács Lívia, Bende Izabella, 

Molnár János fac pregătiri în cadrul orelor suplimentare cu elevii care s-au clasificat la 

olimpiada de matematică și informatică faza județeană. 

 Dl. prof. Molnár János cu echipa de teatru prezintă piesele de teatru  „Jónás könyve” de 

Babits Mihály și „Hogy kell bánni a férfiakkal” de Karinthy Frigyes 

 Dl. prof. Molnár János a pregătit-o echipa de teatru pentru Concursul național de teatru 

pentru liceeni  PADIF 2017, Cehu-Silvaniei unde au obținut premiul I pentru categoria 

IX-X.   

 Dl. prof. Molnár János s-a ocupat cu organizarea delegației alcătuite din 15 elevi și 4 

profesori însoțitori la Gimnaziul ,,Ady Endre”din Debrecen (Ungaria) și cu participarea 

la  programul special realizat pentru elvii nostrii. 
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 Colegii Bede Emese, Szabó Andrea, Bende Izabella și Pop Csilla  sunt mentorii elevilor  

care sunt în mod constant rezolvitorii problemelor din revista de matematică 

„MATLAP”. 

 Prof. Szabó Andrea și Molnár János s-au implicat cu clasele unde sunt diriginți în 

programele organizate în cadrul săptămânii Bobocilor. 

 În vacanța intersemestrială prof. Kovács Lívia pentru închegarea colectivului de clasă a 

organizat o activitate de două zile la „Csipkés” din Zăbala. 

 Două colege din catedră Bede Emese și Pop Csilla sunt membrii în comisia de întocmire 

a orarului 

 Dl. prof. Szabó Levente este coordonatorul cercului de film realizat din două în două 

săptămâni.  

 
Raport întocmit de profesoara Kovács Lívia,   

                                                                                șef catedră matematică-informatică  

                                                                                                                   

Raport de activitate pe anul şcolar 2017-2018, sem I., 

CATEDRA DE FIZICĂ- CHIMIE 

Prof. GRUIA DANIELA-profesor de chimie-fizică, dirig. la clasa a XI-a A. 

 A realizat la timp planificările pentru disciplinele de chimie şi fizică. 

 A efectuat serviciul pe şcoală. 

 A organizat Ziua mondială a educaţiei-5.10.2017-„Aşteptările şi obligaţiile mele faţă de 

educaţie” oră de dirigenţie, film, vizită la muzeu. 

 A participat la Balul Bobocilor-3.11.2017-membru în juriu. 

 Săptămâna educaţiei globale-18-26.11.2017-„Lumea mea depinde de noi”. 

 A organizat pregătiri pentru examenul de bacalaureat la chimie, în fiecare vineri. 

 A elaborat subiectele pentru simularea la chimie anorganică din 24.11.2017. 

 A corectat lucrările la simulare. 

 A partcipat cu clasa a XI-a A la spectacolul omagial de Ziua Naţională a României-

28.11.2017. 

 Maturandum-8.12.2017-clasă organizatoare alături de celelalte clase a XI-a. 

 A participat cu clasa la serbarea de Crăciun-Colinde-22.12.2017. 

 

Prof. MÁTHÉ LÁSZLÓ-profesor de chimie, dirig. la clasa a X-a C. 

 

 A ţinut orele de chimie pe baza programului, utilizând baza materială din laboratorul de 

chimie. 

 Săptămânal, vineri între orele 13-15 a ţinut ore de pregătire pentru BAC şi admitere la 

facultate pentru elevii din clasa a XII-a B (din cauza schimbării de orar a variat orarul 

pregătirii) şi pentru alţi elevi care s-au pregătit pentru alte concursuri. 

 A organizat activităţi de pregătire a instrumentelor de laborator, reactivilor chimici, 

afişelor, modelelor necesare în orele de chimie. 

 A fost persoană de contact- simulare BAC şi EN. 
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 A participat la activităţile metodice de fizică-chimie-biologie la Tg. Secuiesc. 

 A participat cu clasa la organizarea activităţilor din cadrul săptămânii Bobocilor şi Balul 

Bobocilor. 

 Periodic a organizat şedinţe cu părinţii elevilor clasei a X-a C (de 2 ori pe semestru). 

 Cu clasa a participat la evenimentele organizate în cadrul Zilei Educaţiei, Serbarea de 

Crăciun, Carnaval. 

 

Prof.TĂNASE DORINA-profesor de fizică, dirig. la clasa a XI-a B. 

 

 A organizat sedinţele metodice ale catedrei de fizică-chimie. 

 A participat ca membru în echipa de orarişti din şcoală, întocmind orarul şcolii şi 

participând la modificările pe parcursul semestrului. 

 A organizat activităţile extacurriculare cu clasa: Săptămâna educaţiei globale 18-

26.11.2017, Ziua mondială a educaţiei-5.10.2017, vizite la muzeu, vizionări de 

spectacole de teatru, serbări ale zilelor de naştere. 

 A organizat cu celelalte clase a XI-a serbarea de Maturandum şi Săptămâna 

Maturandum-8.12.2017. 

 A participat cu clasa la serbarea de Crăciun-22.12.2017. Deasemeni a organizat 

strângerea de alimente neperisabile, fructe şi dulciuri pentru copiii de la casa de copii, 

precum şi jucării. 

 A organizat consultaţii şi meditaţii cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a A, B pentru 

examenul de bacalaureat, admitere şi concursuri de fizică. 

 A întocmit subiecte pentru simularea de bacalaureat la fizică. A corectat lucrările de la 

simulare. 

 Au participat 4 elevi la Concursul Naţional de Fizică „Augustin Maior” organizat de 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, elevi din clasa a XII-a B şi a XI-a B. Elevul 

Szabó Milán din clasa a XII-a B. A obţinut premiul I. şi calitatea de student, elevul Deák 

Dániel din clasa a XII-a B. a obţinut 70 de puncte şi calitatea de student, iar elevul Deák 

Gellért-Gedeon din clasa a XI- B. a obţinut 86 de puncte şi calitatea de student. 

 A participat în calitate de membru în juriul concursului Bolyai organizat de catedra de 

matematică pentru elevii de liceu. 

 A participat la activitatea metodică a profesorilor de fizică şi chimie, biologie Tg. 

Secuiesc, precum şi la activitatea practică a profesorilor de fizică, chimie, biologie şi 

geografie.  

 

Prof. Tănase Dorina 

 responsabil al catedrei de fizică- chimie 

20.02.2018 

Covasna 
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Raportul de analiză al activităţii catedrei de biologie și geografie  

pe anul scolar 2017-2018 semestrul I 

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 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);  

• 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 
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pregatire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  

cazurilor.  

I. Biologie: 

Dobra Réka 

- Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

-    Participarea cu clasa la activitatile organizate cu ocazia săptămânii educației globale 

”Lumea mea depinde de noi” 

-   Participare la cercurile metodice organizate în septembrie cu ocazia începeri noului an 

școlar  și la ziua metodica organizată la Băile Tușnad 

-     Participare la serbările școlii Balul bobocilr, Maturandum,  serbarea de Craciun, Carnaval  

-  Participare la petrecerea de Halloween, organizată de d-na profesoară Bartos-Tacsa Emoke 

-  Organizare concursului ”Mosolygos gyumolcsok es zoldsegek” pentru clasa a V-a , cu 

ocazia zilei mondiale a alimentatiei sănătoase. 

-    Organizare concursului culinar ” Zoldturmix” pentru promovare alimentației sănătoase.  

- Organizarea unor petreceri cu clasa VI.C 

 

Hegyi Julia 

   - Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

       - Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

-    Participarea cu clasa la activitatile organizate cu ocazia săptămânii educației globale 

”Lumea mea depinde de noi” 

-   Participare la cercurile metodice organizate în septembrie cu ocazia începeri noului an 

școlar  și la ziua metodica organizată la Băile Tușnad 

-     Participare la serbările școlii Balul bobocilr, Maturandum,  serbarea de Craciun, Carnaval  

-  Participare la petrecerea de Halloween, organizată de d-na profesoară Bartos-Tacsa Emoke 

-  Organizare concursului ”Mosolygos gyumolcsok es zoldsegek” pentru clasa a V-a , cu 

ocazia zilei mondiale a alimentatiei sănătoase. 

-    Organizare concursului culinar ” Zoldturmix” pentru promovare alimentației sănătoase.  

- Organizarea unor petreceri cu clasa VI.D  

Geografie: 

 Becsek Éva 

- Organizarea concursului Teleki Pal, faza judeteana 

- Organizarea zilei metodice pentru profesorii de geografie, biologie fizică şi chimie . Aplicaţie 

pe teren in strâmtoarea Tuşnad  

- Participare cu elevi la concursul Teleki Pal, elevul Bodor Balint din clasa a VIII a calificat 

pentru faza nationala 

- Participarea la acticitatilor extraşcolare organizate 

- Organizarea concursului Terra, faza locala  

- Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun , Carnaval  

- Participare la concursul Mesek szarnyan, faza judeteana 

 Vlad Claudia 

-  Organizarea concursului Terra faza locală  

-  Organizarea Balulului bobocilor -  2017 

-   Organizator: 1 decembrie Ziua Naţională a României,   24 ianuarie – personalitatea lui Al. 

I. Cuza 
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 - Coordonator al activităţii educative de colectare selectivă a deşeurilor     ECOATITUDINE, 

şcoala noastră s-a situat pe :  locul I la colectarea selectivă a hârtiei, cartonului , locul II/judeţ, 

locul I la colectarea sticlei  

 

Cursuri de perfecţionare:  

 Intervenţii şi metode de lucru la elevii cu dificultăţi de învăţare      15 credite 

 Copil dificil    -   25 credite 

 Metodist al ISJ-  curs de perfecţionar 

 

 Kellán Beáta 

- Pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat 

- Participarea la activităţile extraşcolare organizate 

- Participare la concursul Terra 

- Organizarea concursului Teleki Pal, faza judeteana 

- Organizarea excursiei la pesterea Sugau  

- Organizarea Maturandumului 

        -Participare la serbările şcolare : Maturandum, Balul Bobocilor, serbarea de Craciun  

 Csikos Almos Attila  

  -Organizarea concursului Terra 

   -Organizarea, participarea la  concursului Teleki Pal, faza judeteana. 

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; 
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 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 întocmit de profesoara Kellán Beáta,   

                                                                                șef catedră biologie geografie 

 

Raportul catedrei Istorie – Științe socio – umane 

Anul școlar 2017 – 2018, sem. I. 

Membrii catedrei: 

1. Tánczos Szende – Irén,  istorie, dirigintă cl. A VII – a C 

2. Lőrincz Lilla – Tünde, istorie – științe socio – umane, dirigintă XII. B 

3. Ilyés  Botond, istorie 

4. Vlad claudia, istorie,dirigintă, X.A 

5. Bilibók Attila, cultură civică 

6. Tasnádi Levente, științe socio – umane 

7. Molnár Erzsébet, religie ref., dirigintă VIII. D 

8. Héner Éva – Jolán, religie rom. – cat., dirigintă IX. G 

9. Măciucă Ovidiu, religie ortodoxă 

10. Ambrus Andrea, psihologie 

În semestrul I. al anului școlar 2017 – 2018, membrii catedrei au dat dovadă de bună 

pregătire, profesionalism  și  conștiinciozitate. S – au implicat în următoarele activități 

extracurriculare și extrașcolare: 

Activități instructiv – educative: 

 

Octombrie – Noiembrie: 

 Proiect cultural – educativ ”Covasna, te iubesc!”, resp. Tánczos Szende – Irén, Lőrincz 

Lilla – Tünde; 

 Comemorarea a 500 de ani de la reforma religioasă, resp. Molnár Erzsébet 

 Comemorarea  zilelor de 6, 23 Octombrie, resp. Profesorii de istorie 

 Pregătire juridică pentru elevii de gimnaziu respectiv liceu , resp. Tánczos Szende – Irén 

 Decembrie 
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 Comemorarea Zilei Naționale a României. Resp. Vlad Claudia 

 Concurs cu tema:  Adventi osztálykalendárium. Resp. Molnár Erzsébet 

 Program de Crăciun, resp. Molnár Erzsébet, Héner Éva Jolán 

Ianuarie 

 Comemorarea zilei culturii maghiare (22. 01. 2018.) – Tánczos Szende – Irén 

 ”24. Ianuarie – personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza. Resp. Vlad Claudia 

Alte activități școlare 

 Balul Bobocilor – prof. Vlad Claudia organizator, profesoara Héner Éva  - Jolán a 

participat cu clasa a IX – a G la activitățile organizate în Săptămâna Bobocilor, respectiv 

la balul Bobocilor. 

 Maturandum. Lőrincz Lilla – Tünde a pregătit programe artistice pt. Clasele XI. B, D și 

XII. B. A participat cu clasa a XII – a B la un  weekend cu ocazia majoratului. 

 Program de Crăciun al profesorilor. Resp. Molnár Erzsébet. Au participat Lőrincz Lilla – 

Tünde, Héner Éva – Jolán, Bilibók Attila 

 Bal mascat organizat de clasele a VII – a pt. elevii de gimnaziu. 

- Tánczos Szende – Irén dirigintă la clasa a VII – a C, responsabil pt. organizare; pregătirea 

unei scenete  cu clasa; 

- Lőrincz Lilla – Tünde coreograf al dansului pentru clasele a VII – a, respectiv membru al 

juriului. 

 Activități extrașcolare 

- Minitabără pt. clasa a VII – a C., Tánczos Szende - irén  

- Vizită La UBB – Cluj – Napoca cu clasa a XII – a B, Lőrincz Lilla - Tünde 

- Vizionarea filmului ”Viața reginei Victoria” cu clasele XI. C și XII. B, Lőrincz Lilla - 

Tünde 

- Excursie la castelul ”Szentkereszty” din Arcuș, Lőrincz Lilla - Tünde 

- Cercetășie, Lőrincz Lilla – Tünde, Molnár Erzsébet 

- Vasárnapi Iskola, Molnár Erzsébet 

- Excursie pentru clasele a IX – a G și a IX.F, Bilibók Attila 

- Excursie pentru cadre didactice, activitate metodică – Bilibók Attila 

Cercuri 

- Film, Tasnádi Levente 

Pregătiri 

- Pregătire pt. BAC, clasa a XII – a C. Lőrincz Lilla – Tünde 

- Pregătire pt. olimpiada de religie Molnár Erzsébet,  Héner Éva  - Jolán 

- Pregătire pt. concursul „Jancsó Benedek”. Tánczos Szende – Irén 

-  

Raport întocmit de profesoara Tánczos Szende Irén,   

                                                                          șef catedră Istorie – Științe socio – umane 
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Raport de activitate al catedrei de educație fizică și sport 

 pe semestrul  I 

Anul scolar 2017-2018 
 

La începutul anului scolar am intocmit documentele de planificare anuale si semestriale 

conform programei scolare. 

Prin programul” Biomotric” au fost facute masuratori  antropometrice si biomotrice pe tot 

parcursul semestrului , prin care au fost masaurate cam 50% dintre elevii Liceului „Korosi 

Csoma Sandor”si urmeaza sa fie repetate si in cursul semestrului II. 

prof. Antal Janos a organizat Campionatul scolar pe clase la fotbal si a participat 

la ’Concursul de cros” organizat la Reci , unde elevul pregatit de profesorul Antal Janos a 

obtinut locul VII. 

Prof. Barabas Bela a participat la „Concursul de cros” la Reci. 

S-a ocupat cu pregatirea echipei de fotbal clasele V-VIII la campionatul judetean. 

prof. Kelemen Sandor in perioada 19-23 septembrie am participat la „Olimpiada Sportiva a 

liceelor cu predare in limba maghiara” -  etapa nationala - organizat la Cluj-Napoca unde eleva 

Biro Judit din clasa XI D. a obtinut locul II. la proba de alergare 80 m si locul II. la proba de 

alergare 800m. 

 La baieti Kadar Istvan a obtinut locul II. la saritura in lungime si elevul 

 Sinka Laszlo locul III. la proba de 100 m. 

In cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar am participat la campionatul de Pentatlon 

faza judeteana , unde echipa de baieti au obtinut locul  I. Echipa reprezentativa a liecului va 

participa la faza pe zona organizat la Cluj-Napoca. Tot in cadrul Olimpiadei Nationale a 

Sportului Scolar la proba de Cros , organizat la Reci elevul Kadar Istvan a obtinut locul V. 

In luna ianuarie am participat la o competitie de fotbal International la Papa unde echipa 

reprezentativa  a scolii, adica elevii nascuti in 2002 si mai mici au obtinut locul VIII. 

prof. Tusa Levente  si  prof. Kovacs Erno au organizat camponatul de fotbal pentru clasele I – 

IV. si au participat  in cadrul Olimpiadei Nationale a Sortului Scolar la „Concursul de Cros” 

organizat la Reci, unde elevii au obtinut urmatoarele rezultate:  

Locul I    Ungureanu George clasa I. A 

Locul II.  Szasz Mate    clasa II.B 

Locul III. Tusa Rebeka clasa II.B                                                                 Intocmit de :  

prof. Kelemen Sandor 

RAPORT DE ACTIVITATE 

CATEDRA TEHNICĂ 

Anul şcolar 2017-2018 

Semestrul I. 

 
         În  primul semestru al anului şcolar 2017-2018, catedra tehnică din Liceul „KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR” din Covasna, a avut urmatoarea componență: 

- Csomós Gábor – responsabil catedra 

- Para Ana 

- Láng Viorica 

- Bartos Árpád 
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- Földes Andrea 

- Kiss András István 

- Czifra Jenő 

- Gocz Béla 

- Ferencz Botond, 

Membri catedrei au derulat urmatoarele activităţi didactice școlare, extrașcolare 

individuale şi colective, 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; 

- 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); 

- 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 practica in Ungaria pentru cinci elevi de la clasele de tamplari. – profesor 

Csomós Gábor 

- Realizarea de material didactic si educaţional pentru desfăşurarea orelor 

- s-au stabilit subiectele de examen pentru certificarea competenţelor la clasele terminale de 

construcţii şi tâmplari – profesor Lang Viorica şi Csomos Gabor 

   

                Realizarea activităţilor didactice curriculare şi extracurriculare 

- 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. F (3 elevi) si X. F (2 

elevi), in orasul Debrecen la Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája. Practica finanatat de Bethlen Gábor Alap Zrt. din Budapesta – in perioada 

02.10.2017-15.10.2017, prin proiectul “Átjárhatósági ösztöndíj”. 
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- s-a organizat de către cadrele didactice care predau la clasele de tâmplari X.F si XI.F, 

activitatii de producție a elevilor pentru realizarea unor produse de mic mobilier. 

- s-a realizat adunarea de sponzorizari, de catre membrii catedrei, pentru sustinerea activitatii de 

practica a claselor de tamplari; 

- participarea la lucrarile Comisiei Naţionale de Specialitate din Bucuresti, pentru elaborarea 

programelor şcolare pentru învăţământul profesional, liceal – filiera tehnologică şi postliceal, în 

perioada 31.01 – 02.02.2018 – profesor Csomós Gábor  

- 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. 

- participarea la lucrarile Consiliului Consultativ pe Discipline Tehnice – Csomós Gábor 

- s-a organizat examenul de diferență pentru elevii înscriși la școala profesională la sfârșitul 

semestrului I – profesor Lang Viorica, Földes Andrea, Para Ana. 

- s-au organizat activităţi pentru pregătirea elevilor pentru examenul de certificarea 

competenţelor– profesor Láng Viorica, Csomós Gábor, maiştri instructori – Czifra Jenő, 

Ferencz Botond 

- organizarea activităţii de producţie în cadrul atelierului de tâmplărie – maistru instructor Gocz 

Béla, Czifra Jenő, profesor Csomós Gábor 

- organizarea strângerii de donaţii pentru finanţarea activităţii de practică – maistri instructori 

Czifra Jenő, Gocz Béla, profesor Csomós Gábor 

- s-a realizat amenajarea a două săli de clase in clădirea atelierului şi a unui atelier de maşini la 

tâmplărie – maistru instructor Gocz Béla, profesor Csomós Gábor 

- realizarea de mobilier pentru cabinetul de prelucrarea lemnului şi birou directori, respectiv 

panouri pentru anunţuri în curtea şcolii – Gocz Béla 

- s-a realizat cu elevii practicanţi curățirea spațiilor verzi, adunarea deșeurilor, diferite lucrări pt. 

Consiliul Local, tăierea lemnelor de foc la școala din Chiuruș, lucrări de reparaţii în şcoală, săli 

de clasă                                                    maistru instructor Czifra Jenő, Gocz Béla 

- s-a realizat cu clasele X-D respectiv XI E finalizarea acoperişului locului de practică pentru 

clasele de constructori în spatele  sălii de sport si s-au făcut reperaţii exterioare si interioare la 

sala de sport – Ferencz Botond 

- activitate extracurriculară realizată cu elevii claselor turistice de către profesor Földes Andrea 

– vizită la expoziţiile de la Galeria de artă, Incitato Art Camp XXV, Vetró András, Szabó Béla 

- s-au organizat de către membrii catedrei care predau la clasele cu profil turistic, vizite la 

structuri de primire turistică din oraș: – profesor Földes Andrea, Kiss András István 

- INFO TURIST-BIROUL DE INFORMAȚII TURISTICE,  HOTEL CERBUL  

- vizite la restaurante din orașul Covasna și studierea  în grup procesele de la servitul 

pana la debarasarea mesei 

- vizionarea de filme despre serviciile hoteliere din Uniunea Europeana, management 

hotelier 

- organizarea joc de comunicaţie non-verba 
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- profesoara Para Ana a organizat: 

-  deplasarea la Budapesta a elevilor din clasele turistice la Liceul Leővey Klára şi a 

primit vizita elevilor din Ungaria în cadrul programului Határtalanul; 

 -  a participat la Balul Bobocilor si  la Sărbătorirea Majoratului. 

 - a întocmit subiecte și bareme pentru ocuparea posturilor vacante  

 

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. 

 

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; 

- 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 I, la Csomos Gábor s-a realizat a doua inspecţie curentă pentru obţinerea 

gradului I şi la maistrul instructor Ferencz Botond s-a realizat prima inspecţie curentă pentru 

obţinerea definitivatului, inspecţii realizate de către inspectorul de specialitate  

- profesorul Csomos Gábor a participat la cursul de perfecționare: „Responsabilitati si provocari 

ale functiei de metodist al ISJ Covasna”         

întocmit de, 

prof.  ing. Csomós Gábor 

Covasna, 19.02.2018 
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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I.  

AL ANULUI  ŞCOLAR 2017-2018 

 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 participă elevii claselor O. – IV. 

 Enumerarea concursurilor școlare la care au participat elevii din clasele O. – 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:  

 Rezultatele obținute la concursurile școlare în semestrul I. 

 Activitățile organizate pentru Săptămâna Educației Globale 

 Activitățile extracurriculare / educative realizate de Clasele O. – IV. în semestrul I. 

 Analiza SWOT 
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REZULTATELE  CONCURSURILOR 

Faza pe zonă                                                                 

 

Clasa 

 

 

Învățătoare 

 

Concursul 

 

Participanți 

I. / 

Exc. 

II. / 

FB. 

III. 

/ B. 

M.   

altele 

O.B  Tusa Anikó  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

8 elevi 1 2 1   

O.C Fekete Katalin  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

8 elevi  2  1  

I.B Fülöp Annamária  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

6 elevi  1 2   

I.C Székely Márta  Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

8 elevi 1 2 2 3 1 elev  - Premiul I. 

la faza județeană 

Mențiune la faza 

națională 

II. B  Bede Imola  Concursul de povestire „Kriza János” – 
faza pe zonă 

 

 

 Concurs internațional de povestire: „ 
Meseszüret „ 

     Csenger – UNGARIA 

 Concurs de ortografie „Fürkész”  

7 elevi 

 

 

 

1 elevă 

 

 

6 elevi 

1 2 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

 

 

1 

1 elev  - Premiul I. 

la faza județeană 

Mențiune la faza 

națională 

 

2 elevi calificați la 

faza județeană 

II. C Mátyás Imola 

                   

 Concursul de povestire „Kriza János” – 

faza pe zonă 

9 elevi 

 

 

 

5 

 

2 2  

 



       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 

54 

 

 Concurs internațional de povestire: „ 
Meseszüret „ 

     Csenger – UNGARIA 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 

5 elevi 

 

7 elevi 

 

1 

 

1 

 

 

3 elevi calificați la 

faza județeană 

III. 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” 

8 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

2 elevi 

 

 

8 elevi     

 

6 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1  

 

 

 

 

 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 elev calificat la 

faza județeană 

III. C Tökbandi Rita  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” 

 Concurs de matematică „Bolyai”pe echipe 

8 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

3 elevi 

 

 

 

12 elevi 

6 elevi 

 

8 elevi 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 elevi calificați la 

faza județeană 

mențiune jud. –

locul5 

IV.B Szabó-Sebők 

Enikő 

 Concursul de povestire „Kriza János” – 
faza pe zonă 

 Concurs internațional de povestire: „ 
Meseszüret „ 

     Csenger - UNGARIA 

6 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

1 elevă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
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 Concursul pe echipe 

 „PE ARIPILE POVEȘTILOR” 

 Concurs de ortografie „Fürkész” 

 Concursul de creație „ Aranytoll ” 

 Concurs de matematică „Bolyai”pe echipe 

 

 

12 elevi 

6 elevi 

9 elevi 

12 elevi 

 1  Premiul II. la faza 

jud. Calificare la 

faza națională 

 

3 elevi calificați la 

faza județeană 

IV.C 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 creație „ Aranytoll ” 

6 elevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

2 elevi 

 

 

12 elevi 

6 elevi 

6 elevi 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 elevi calificați la 

faza județeană 

O.A  Berchiu Maria  Concursulregional,,LEGENDE 
DESPRE PLANTE ŞI ANOTIMPURI 
DIN REGIUNEA NATALA,, 

 Concursul COMPER ET. I. 
COMUNICARE   Etapa I 

 Concurs comper mate 2000 et I 

3 elevi 

 

 

8 elevi 

 

 

8 elevi 

     

I.A Condrea Veronica  Concursul judeţean ,,Calătorie în 
lumea basmului,, 

 Concurs-RAPSODII DE TOAMNĂ-

naţional-proiect educaţional 

 Concurs internaţional de desen şi 

17 elevi 

 

3  elevi 

 

 

 

 

 

1 
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fantezie ,, Culorile toamnei,, 

 Concursulregional,,LEGENDE 

DESPRE PLANTE ŞI ANOTIMPURI 

DIN REGIUNEA NATALA,, 

 Concurs judeţean : Felicitări de 

iarnă 

 Concursul COMPER  COMUNICARE   

Etapa I 

 Concursul COMPER ET.I.MATE 2000   

Etapa I 

 

17 elevi 

 

 

17 elevi 

 

 

 

3 elevi 

 

16 elevi 

 

 

16 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

II.A Urzică Mimi 

 

 Concursul judeţean ,,Calătorie în 

lumea basmului,, 

 CONCURSUL LUMINAMATHE 

 Concursulregional,,LEGENDE 

DESPRE PLANTE ŞI ANOTIMPURI 
DIN REGIUNEA NATALA,, 

 Concurs judeţean : Felicitări de 

iarnă 

 Concursul COMPER.COMUNICARE  

Etapa I 

 Concursul COMPER MATE 2000   

Etapa I 

3 elevi 

 

2 elevi 

 

 

3 elevi 

 

 

3 elevi 

 

18 elevi 

18 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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III.A Munteanu 

Daniela 

 

 Concursulregional,,LEGENDE 

DESPRE PLANTE ŞI ANOTIMPURI 

DIN REGIUNEA NATALA,, 

 Concurs judeţean : Felicitări de 

iarnă 

 Concursul COMPERCOMUNICARE   

Etapa I 

 Concursul COMPER ET.I.MATE 2000   

Etapa I 

3 elevi 

 

 

 

3 elevi 

 

12 elevi 

 

12 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

IV.A Butyka Enikő  CONCURSUL LUMINAMATHE 

 Concursulregional ,,LEGENDE 

DESPRE PLANTE ŞI ANOTIMPURI 

DIN REGIUNEA NATALA,, 

 Concurs judeţean : Felicitări de 

iarnă 

 Concursul COMPER COMUNICARE   

Etapa I 

 Concursul COMPER ET.I. MATE 

2000   Etapa I 

3 elevi 

3 elevi 

 

 

 

3 elevi 

 

18 elevi 

 

18 elevi 

3 

 

7 3 

1 

1 

2 

 

                                                                             TOTAL:                                                       437          15        36      38     30 
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SITUAŢIA CENTRALIZATOARE A REZULTATELOR DEOSEBITE OBŢINUTE DE ELEVI,  

LA  OLIMPIADE ŞI CONCURSURI  

AN ŞCOLAR 2017-2018 – semestrul I 

 

 

 

NR.CR

T. 

 

DENUMIRE 

OLIMPIADĂ/CONC

URS 

 

PROFESOR 

PREGĂTITOR 

 

NUME ŞI 

PRENUME ELEV 

 

CLASA 

PREMIUL 

OBŢINUT 

LA ETAPA 

JUDEŢEAN

Ă 

PREMIUL 

OBŢINUT 

LA ETAPA 

REGIONAL

Ă 

PREMIUL 

OBŢINUT LA 

ETAPA 

NAŢIONALĂ 

 

 

OBSERVAŢII 

1.  Concursul de cântece 

populare Őszirózsa 

Faza națională 

Mátyás Imola Fülöp Zsolana  II.C   Mențiune  

2.  Concursul de 

povestire”Kriza 

János” 

Székely Márta Pătrânjel Viktória I.C I.  Mențiune  

3.  Concursul de 

povestire”Kriza 

János” 

Bede Imola Ambrus Ajna

 II.B  

II.B I.  Mențiune  

4.  Concursul de 

povestire”Kriza 

János” 

Tusa Anikó Fülöp Áron O.B III.    

5.  Concursul de 

povestire”Kriza 

János” 

Bagoly Antónia Kerekes Károly 

Kevin 

IV. C III.     
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6.  Concursul de 

povestire”Kriza 

János” 

Thiesz Katalin Becsek Nagy Attila

  

III. B 

 

Mențiune    

7.  Concurs de matematică 

„Bolyai”pe echipe 

Tökbandi Rita Echipa: Szuper 

Négyes   

Molnár Fanni 

Moldovai Kitti 

Csoma Dorka 

Móricz Alpár 

Roland 

III. C Mențiune    

8.  Concurs de povești „Pe 

aripile basmelor” 

Szabó-Sebők Enikő Echipa: Pandák: 

Kelemen Balázs, 

Péterfi Sándor 

Mátyás, Ördög 

Csanád, Szőcs 

Lehel 

IV. B II.    Calificare la 

faza națională 

                                                                                 TOTAL:         7                                                    3                        1 
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 

20. – 24. noiembrie 2017.  

„Lumea mea depinde de noi” 

 
Acțiuni/ Proiecte:  

 

Obiective educative Forme de realizare Termen Loc de 

desfasurare 

Adresabilitate 

 

 Școala mea 

 

1. Povești 

educative 

2. Școala 

visurilor mele 

      

 Sa defineasca școala 

părinților și școala de 
astăzi 

 Identificarea 

activităților școlare 

cele mai prefarate de 
copii 

 Realizarea unor 

proiecte despre  școala 

 Prelucrarea unor texte literare 

basme desprea școala părinților 
și școala de astăzi 

 Compuneri cu titlul: Prietenul 

meu 

 desene obtinute prin activitati 

comune pe grupe  de elevi, pe 

clase, clase paralele 

20. – 24. 

noiembrie 

 

Sălile de clasă 
 

 

Coridorul școlii 

 

Elevii claselor 
 Pregătitoare și I.- 

IV. 
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 viitorului  pe grupe de 

elevi  
  activitati comune pe grupe  si 

discutii pe subiect 

 Familia mea 

 

1. Cum vrei să fii 

când vei fi mare? 

 Identificarea 
membrilor familiei, a 

rolului și a 

responsabilităților 
fiecărui membru 

 Identificarea 

exemplelor de 

conduită și 
comportament 

 Compuneri cu titlul: Fmilia mea 

 desene obtinute prin activitati 

comune pe grupe  de elevi, pe 
clase, clase paralele 

  discutii pe subiect 

20. – 24. 
noiembrie 

 
Sălile de clasă 

 

 
Coridorul școlii 

Elevii claselor a 
III.-a și a IV.-a 

 

 
 

Elevii claselor din 

ciclul primar 

  

 Orașul meu 

 

1. Frumusețile 

orașului nostru 

 

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 

20. – 24. 

noiembrie 

 

Sălile de clasă 
 

 

Coridorul școlii 

Elevii claselor din 

ciclul primar 
 

 Prietenii mei 

 

1. Compuneri și 

Desene  

2. Dezbateri 

3. Concursuri și 

jocuri 

 

 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 

 „Copacul prieteniei” 

Colaj pe clase de elevi 

 desene obtinute prin activitati 

comune pe grupe  de elevi, pe 

clase, clase paralele 

  discutii pe subiect 

20. – 24. 
noiembrie 

 
 

 

Sălile de clasă 

 
Coridorul școlii 

Elevii claselor din 
ciclul primar 

 

                                                                                Covasna, 11. Octombrie  2017.                                                                                                Catedra învățătorilor 
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ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Clasele:   0. B, I. B, C,a II-a B,C              Învățătorii: Tusa Anikó, Fülöp Annamária, Székely Márta,  Bede Imola,  Mátyás Imola                                                                                                                                                                                                          

 

Nr.crt. 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

Nr. participanți 
 

Perioada 
 

Premii obţinute 

1. 
 

 

Drumeție de toamnă timpurie 
 

 

toate clasele – 300 de elevi 
 

16.09.2017. 
 

 

 

2. 

 
 

 

 
 

 

Ziua poveștilor populare maghiare: 

- „Maratonul poveștilor” la Biblioteca 
Orășenească 

- Întâlnire cu scriitoarea Sikó-Barabási Eszter 

- Spectacol oferit de povestitoarea Écsi 
Gyöngyvér din Voivodina 

clasele de la secția 

maghiară 
 

 

 
 

 

28-29. 09.2017. 

 
 

 

 
 

 

3. Concurs de povestire „Kriza János”– faza zonală și 

județeană  

cl 0. 16 elevi 

cl. I. :14 elevi 
cl. II.: 18 elevi 

 

17.10. 2017. cl. 0.: 1 premiu I, 4 premii II, 1 premiu III și                  

1 mențiune 
cl. a I-a: 1 premiu I.. 2 premii II., 4  premii III. ți 3 

mențiuni 

-faza jud.: premiul I. –Patranjel Viktória- I.C. 
 - Ambrus Ajna – II.B.,  premiul III.- Fülöp Áron - 

0.B. 

-faza nationala – mentiune – Patránjel V –I.C. 

                                         - Ambrus Ajna – II.B. 

6.  Concurs de povestire „Őszi meseszüret” Csenger cl a II-a B.1 elev 

cl a II-a C. 5 elevi 

21-22.11. 2017. cl a II-a: 1 premiu I , 1 premiu II ți 1 premiu 

special 

 

7. Concurs județean de scris „Pana de aur”faza Mátyás Imola 29.09.2017.  
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județeană organizatoare 

8. Concursul național de cântece populare Őszirózsa 

faza națională 

1 elevă 

Mátyás Imola însoțitoarea 
participanților din județ 

 

11. oct. 2017 Eleva Fülöp Zsolna II.C mențiune 

 

9.  Concurs International de fantezie si indemanare 3 elevi din cl. a II-a B 

 1.elev din cl. I.C. 

25.10.2017. premiul III. – Tóth Vivienn – I.C. 

              -Harai Abigél – II.B. 

10.  “Ziua limbii maghiare” I.C. – 1 eleva 

II.B.-1 eleva 

II.C.- 1 eleva  

13.12.2017 I.C.- Patranjel Viktória 

II.B. – Ambrus Ajna 

II.C.- Fülöp Zsolna 

11. “ Ziua Internationala a etniilor” – Sfantu Gheorghe 

– Romart - Diakónia 

I.B. – 24 de elevi 

II.B. -27 de elevi 
elevi SDS - 10 

24.11.2017.  

12. Concurs judetean de fantezie „Sarbatorile de iarna” cl. a II-a B:  

 

14.12. 2017. premiul III. – Palkó Barbara 

13. Concurs de ortografie „Fürkész”- faza zonală  cl. a II-a B. – 6 elevi 

               C. - 7 elevi 

09.12.2017. 

 

cl. a II-a: 5 elevi calificați la faza județeană 

 

14. Vizitarea galeriei de artă cl. I.B. – 24 elevi oct.dec. 2017  

15.  Teatru de păpuși toate clasele 17.09.2017 
06.10.2017. 

23.11.2017.  

 

16. Crăciunul celor de vârstă frumoasă-spectacol cl. a II-a B 14.12. 2017.  

17. Fabricarea ornamentelor de craciun impreuna cu 
mamicile 

cl. I. B. 20.12. 2017  

18. Spectacol de Crăciun pe scena din parcul orașului cl. a II-a C 21.12. 2017.  

19.  Dans popular – Clasele  a II.-a săptămânal  

20.  Carnavalul școlii  toate clasele 02.02.2018  

21.  Concurs de povești „Pe aripile basmelor” 
Faza județeană 

Mátyás Imola 
organizatoare, participarea 

27.01.2018  
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 învățătoarelor la 

desfășurare 

 

ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE   

Clasele:   a III-a B, C, a IV-a B, C       Învățătorii:Thiesz Katalin,  Tökbandi Rita,  Szabó-Sebők Enikő, Bagoly Antónia                                                                                                                                        

 

Nr.crt. 
 

 

Denumirea activităţii 
 

 

Nr. participanți 

 

Perioada 

 

Premii obţinute 

1. 

 

Drumeție de toamnă timpurie 

 

toate clasele – 300 de elevi 16.09.2017. 

 

 

2. Excursie cu părinții cl. a III-a B 
cl. a IV-a B 

23.09.2017. 
30.09.2017. 

 

3. 

 

 
 

 

 

 

Ziua poveștilor populare maghiare: 

- „Maratonul poveștilor” la Biblioteca 

Orășenească 
- Întâlnire cu scriitoarea Sikó-Barabási Eszter 

- Spectacol oferit de povestitoarea Écsi 

Gyöngyvér din Voivodina 

clasele de la secția 

maghiară 

 
 

 

 

 

28-29. 

09.2017. 

 
 

 

 

 

 

4. Concurs județean de scris „Pana de aur” 18 elevi din cl. a IV-a 29.09.2017.  

5. Concurs de povestire „Kriza János”– faza zonală și 
județeană  

cl a III-a: 12 elevi 
cl. a IV-a 15 elevi 

17.10.2017. cl. a III-a: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 
                 1 mențiune 

cl. a IV-a:  1 premiu II., 3 premiiIII., 3 mențiuni 

6.  Concurs de povestire „Őszi meseszüret” Csenger cl a III-a  3 elevi 

cl a IV-a 5 elevi 

21-22.11. 

2017. 

cl a III-a: 1 premiu II, 1 premiu III,  

cl. a IV-a: 1 premiu I.,  2 premii II. 
                 1 mențiune 
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7.  Concurs de povești „Pe aripile basmelor” 

 

cl. a III-a 5 echipe 

cl a IV-a 6 echipe 

44 elevi 

21.10.2017. 

09.12.2017. 

27.01.2018. 

cl. a III-a:4 echipe calificate la faza a doua 

cl. a IV-a: 6 echipe calificate la faza doua 

cl. a IV-a B: 2 echipe calificate la faza județeană 
cl. a IV-a B – o echipă calificată la faza națională 

8. Concurs județean de arte plastice 5 elevi din cl. a IV-a B 22.12.2017.  

.  

9.  

Concurs de matematică „Bolyai”pe echipe cl. a III-a C: 3 echipe 

cl. a IV-a B: 3 echipe 

17.10. 2017. cl. a III-a: 1 mențiune județeană –locul5 

cl. a IV-a 1echipă-locul 9 

10. Concurs de ortografie „Fürkész”- faza zonală  cl. a III-a: 12 elevi 

cl. a IV-a: 12 elevi 

09.12.2017. 

 

cl. a III-a: 4 elevi calificați la faza județeană 

cl. a IV-a: 6 elevi calificați la faza județeană 

 

11. Vizitarea galeriei de artă toate cl a III-a și a IV-a oct.dec. 2017  

12. Teatru de păpuși toate cl. a III-a și a IV-a 06.10.2017. 

23.11.2017.  

 

13. Crăciunul celor de vârstă frumoasă-spectacol cl. a III-a B .14.12.2017.  

14. Spectacol de Crăciun pe scena din parcul orașului cl. a IV-a C 21.12.2017.  

15. Dans popular –Trupa de dans „Pitypang” cl. a III-a și a IV-a  

23 elevi 

săptămânal  

16. Carnavalul școlii – organizat de clasele a III-a B,C toate clasele 02.02.2018  

ACTIVITĂŢI  ŞCOLARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE  PE  ANUL  SCOLAR  2017-2018 (sem. I.) 

- Structura  Chiurus -   Clasele  simultane 0-I.-II.-III.  si  Gradinita 

                                                                             Invatatoare:Bende Judit, Educatoare: Németh  Szidónia 

 

Nr.crt. 

 

 

Denumirea activităţii 

 

 

Nr. participanți 

 

Perioada 

 

Premii obţinute 

1. „Natura  toamna ” - drumetie  la  marginea  padurii 
 

24  elevi  si  prescolari 22.  sept. 2017.        _ 

2. Ziua  Educatiei Nationale - activitati  educative, jocuri  23 elevi  si  prescolari 5.  oct. 2017.     Diplome  de  
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dramatice,expozitie  de  desene participare 

3. „In  lumea  basmelor” - concurs  pe  grupe  pe  baza  

basmelor  studiate 

18 elevi  si  prescolari 24.oct. 2017.    Diplome  de  

participare 

4. Saptamana  Globala - expozitie  din  desene  obtinute  prin  
activitati  pe  grupe  si  discutii  tematice 

  20  elevi  si  prescolari 8. noi. 2017. - 

5. „Vine  Mos  Nicolae!” - confectionarea  unor  

ornamente;scurt  spectacol  oferit  parintilor 

21  elevi  si  prescolari 5.dec.2017. - 

6. „A  sosit  Craciunul!” - sarbatorirea  Nasterii  
Domnului(mini-spectacol de cantece  si  poezii) 

23 elevi  si  prescolari 22. dec.2017. - 

7. Educatia  rutiera, educatie  pentru  viata - discutii  despre  

semnele  si  regulile  de  circulatie;vizionarea  unui film 

24  elevi  si  prescolari 17.ian. 2018. - 

8. „Poftiti  la  carnaval!” - prezentarea  unor  personaje  alese  
de  copii  cu  ocazia  Farsangului 

23 elevi  si  
prescolari;parinti  si  

bunici 

2.febr. 2018. Diplome   de  
participare 

 

 

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; 

 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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 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;  

 Toate învățătoarele sunt calificate, majoritatea au gradul diddactic I. și 

studii superioare;  

Oportunităţi: 

 Ar fi nevoie de o colaborare mai stânsă între membrii catedrei;  

 Ar fi nevoie de o sală special amenajată cu televizor Cd, videoproiector pentru vizionarea unor filme educative sau alte activități care necesită mijloace 

audiovizuale; 

 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. 

 
           2018-02-19                                                                          ÎNTOCMIT DE ÎNVĂȚĂTOAREA MÁTYÁS IMOLA 

                                                                                        RESPONSABILA COMISIEI METODICE ÎNVĂŢĂTORI 
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Anexa2 

Activitatea Asociaţiei „Pro Csoma Sándor” Egyesület  

în sem. I. , anul şcolar 2017- 2018. 

 

În sem. I. , anul şcolar 2017- 2018 s-au derulat următoarele proiecte culturale cu 

contribuția financiară a Orașului Covasna: 

Nr. Perioada 

programului 

cofinanţat  

Programul cofinanţat Suma 

acordată prin 

contract de 

finanţare 

Responsabil 

proiect 

Grupul 

țintă/ 

mențiuni 

1. Septembrie 

2017 

Ziua Basmului Popular 

Maghiar 

3000 lei  

 

Bagoly 

Antónia, 

Szabó-Sebők 

Enikő 

Clasele  

0-IV 

2. Octombrie 

2017 

Germana la modul activ 2547,5 lei 

 

Sarkadi Tünde Clasa a V-a 

A 

3. Octombrie 

2017 

Viaţa şi activitatea lui Kálvin 

János 

1474,86 lei 

 

Molnár 

Erzsébet 

Clasele 

V-XII 

4. Iunie-

noiembrie 

2017 

O mare de … cunoştinţe 2932 lei 

 

Becsek Éva Clasele  

V-XII 

5. Decembrie 

2017 

Cine suntem?  637,07 lei  Şerban 

Daniela/ 

Manea 

Lavinia 

Clasele 

IX-XII 

 

Din sumele provenite din donații și cotizații precum și din sponsorizări am finanțat  următoarele 

activități:  

Balul bobocilor ( pentru clasele IX-X.) 

Maturandumul (clasele XI-XII.)  

Carnavalul (clasele V-VIII.) 

Am depus un proiect pentru finanțarea activității trupei de dans popular al școlii ”Recefice” la 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap (Ungaria) și am câștigat suma de 

1 200 000 forinți. Coordonator proiect. Turóczy Erzsébet. 

  

 

 

Covasna, 19. 02. 2018.                   Preşedinte, 

             prof. Molnár Juliánna 
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Anexa 3 
 

SITUAȚIA COMISIILOR DIN LICEUL „KŐRÖSI 

CSOMA SÁNDOR” 

AN ȘCOLAR 2017 – 2018 

DIRECTOR,  

Profesor BECSEK ÉVA 

Nr. 

crt. 

Denumirea comisiei Membrii comisiei 

1. Comisia pentru Organizarea simulării 

examenului de Evaluare Națională 

Bede Emese, Balázs Orsolya, Molnár Erzsébet, 

Máthé László, Gábor Emese, Oprea Daniela, 

Călărețu Manuela, Inczefi Tünde-Anna, Ráduly 

Nóra, Budai Margit, Kovács Lívia, Bende 

Izabella, Szabó Andrea 

2. Comisia pentru Organizarea simulării 

examenului de bacalaureat 

Becsek Éva,Bede Emese, Máthé László, Nagy 

Csilla, Lőrincz Lilla,Bajkuj Mihaela, Oprea 

Daniela, Călărețu Manuela, Manea Lavinia, 

Molnár Juliánna, Finta Iringó, Kovács Lívia, 

Szabó Andrea, Gruia Daniela, Tănase Dorina, 

Hegyi Julia, Dobra Réka, Lőrincz Lilla, Tánczos 

Szende, Molnár János, Szabó Levente, Kellán 

Beáta 

3. Comitetul de securitate și sănătate în 

muncă 

Becsek Éva, Bede Emese, Șerban Daniela, 

Thiesz Sándor, Ferencz Botond, Czifra Eugen, 

Gazda István, Bende Judit, Imreh Anna-Mária 

4. Comisia pentru monitorizarea 

frecvenței, verificarea documentelor 

școlare, combaterea absenteismului și 

a abandonului școlar 

Șerban Daniela, Máthé László, Székely Márta, 

Butyka Enikő, Bende Judit, Nagy Réka, 

Tozlovanu Carmen, Ilyés Botond, Călărețu 

Manuela, Nagy Csilla, Kellán Beáta, lang 

Viorica, Gazda István, Héner Éva  

5. Comisia de organizare și desfășurare 

a concursului pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor vacante pe 

parcursul anului școlar 2017/2018 

 

Becsek Éva, Inczefi Tünde, Sarkadi Tünde, 

Tankó Viorica (reprezentant ISJ) 
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6. Comisia pentru Programe și proiecte 

educative și coordonarea serbărilor 

școlare în anul șc, 2017-2018 

Bede Emese, Molnár Juliánna, Oprea Daniela, 

Balázs Orsolya, Inczefi Tünde-Anna, Szabó-

Sebők Enikő, Bagoly Antónia, Molnár János 

7. Comisia de lucru pentru actualizarea 

ROFUI 

Becsek Éva, Bede Emese, Șerban Daniela, 

Balázs Orsolya, Inczefi Tünde-Anna 

8. Comisia pentru prevenirea și 

eleminarea violenței a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul 

școlar și promovarea 

interculturalității 

Șerban Daniela, Ambrus Andrea, Kelemen 

Sándor, Molnár János, Butyka Enikő, Tóth 

Rózália 

9. Comisia pentru perfecționare și 

formare continuă 

Becsek Éva, Szabó Andrea, Condrea Veronica, 

Negy Erika (metodist CCD) 

10. Comisia pentru curriculum Becsek Éva, Șerban Daniela, Oprea Daiela, 

Incefi Tünde, Sarkadi Tünde, Tánczos Szende, 

Kovács Lívia, Tőnase Dorina, Kellán Beáta, 

Kelemen Sándor, Csomós Gábor, Mátyás Imola 

11. Comisia pentru coordonarea 

olimpiadelor și concursurilor școlare 

Șerban Daniela, Gruia Daniela, Tănase Dorina, 

Fülöp Annamária, Molnár Juliánna, Mátyás 

Imola, Bartos-Tacsa Emőke, Tökbandi Rita 

12. Comisia de control managerial intern Kovács Lívia, Molnár Erzsébet, Tánzos Szende, 

Vlad Claudia 

13. Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității 

Bájkuj Mihaela, Gruia Daniela, Héner Éva, Vlad 

Claudia, Lang Viorica, Hajdó 

Zsombor(repr.elevilor), Lőrincz Anna-

Mária(repr.părinți), Kopacz Levente 

(repr.Cons.Local), Gazda István (repr.sindicat) 

14. Comisia de acordare a burselor-bani 

de liceu și a altor forme de sprijin 

material 

Bede Emese, Kovács Lívia, Bende Izabella, 

Sarkedi Tünde, Vlad Claudia, Tökbandi Rita 

 

Tabelul a fost completat pe baza deciziilor directorului, care se găsesc în dosarul: Decizii 2017  


