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II. ARGUMENT

Prezentul raport urmăreşte să prezinte acţiunile derulate în cadrul Liceului Tehnologic Economic 
Administrativ Berde Áron aşa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul şcolar 
2018 – 2019, din Planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019 şi din obiectivele strategice cuprinse în

Planul de actiune al scolii (PAS), valabil pentru perioada 2016 – 2020. De asemenea, acest raport de 
activitate a fost întocmit

pe baza rapoartelor întocmite de responsabilii diferitelor comisii metodice şi tematice, precum şi pe baza 

datelor statistice furnizate de serviciul Secretariat. Concluziile obţinute constituie premisa optimizării 

viitorului PAS, aferent perioadei 2021-2025.

În  anul şcolar 2018-2019, liceul  funcţionează cu un număr de 16  clase, dintre care 9 clase de liceu 
tehnologic (din care unul seral), 6 clase de invatamant profesional, 1 clasa postliceal.

Cultura organizaţională este caracterizată printr-un  profesionalism în dezvoltare. Valorile 
dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educaţie interculturală, 

egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru 
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Nu 

lipsesc nici cazurile de elitism profesional, competiţie, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar 

excepţii de la regulă. 



Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare 

a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de stabilirea unor relaţii 

deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc. 

Şi activitatea colectivelor auxiliare poate fi caracterizată prin calitate şi interes faţă de lucrul bine 

făcut. 

MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi 

profesională a tinerilor în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi,  conştienţi de 
propria valoareşi competitivi pepiaţa muncii localăşi europeană. 

Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi, cât  şi 

pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. 

Vom promova un management eficient al tuturor resurselor pentru îndeplinirea acestei misiuni, iar 

în acest scop vom urmări : 

a. asigurarea egalităţii de şanse, sporirea accesului la educaţie, asigurarea unui învăţământ incluziv şi

promovarea toleranţei; 

b. asigurarea unui standard ridicat al educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu

sistemul european de educaţie şi formare profesională; 

c. dezvoltarea aptitudinilor intelectuale, practice, artistice şi sportive;

d. formarea unui orizont larg de cultură generală, a unor cunoştinţe moral-civice dezvoltate;

e. descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a unităţii de învăţământ;

f. stimularea educaţiei permanente;

g. creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor europene;

h. pregătirea elevilor pentru obţinerea unor rezultate academice performante

VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE 

Misiunea -  locul unde te pregăteşti la standardele Uniunii Europene

Până la sfârşitul anului 2020, Liceul Tehnologic Economic, Administrativ Berde Aron din 
Sf.Gheorghe va fi instituţia în care elevii vor descoperi şi îşi vor dezvolta aptitudinile, aici se va 
încuraja competiţia şi performanţa, se va forma gândirea critică şi vom oferi şanse reale de 
orientare a carierei. Deasemenea, va fi o şcoală recunoscută pe plan naţional şi european pentru 
managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea pregătirii 
profesionale în domeniul profilurilor existente, ca o premisă de îmbogăţire economică şi culturală 
a comunităţii locale şi naţionale.

III. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ





3.3. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 

1. DIRECTOR : dr. Szőke Ana-Maria

2. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE: prof. Voicu Cătălina

3. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:

dr.  Szőke Ana-Maria–director-presedinte

Prof. Kovács Emese-membru

Prof. Simon Edith-membru

Prof. Bagoly Zoltán-membru

 Reprezentant Consiliul Local 

Reprezentant Agenti Economici Berszány Tibor
Reprezentant Agenti Economici László Endre
Reprezentant Primar Sztakics Éva Judit

Reprezentanţi Comitet părinţi: 

Reprezentant sindicat prof. Nemes Csilla
Secretar prof. Ceorapin Török Andrea Ribana

COMISII -AN ŞCOLAR 2018 - 2019

COMISII PERMANENTE 

1. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE

Coordonator: prof. Ceorapin Torok Andrea-Ribana

Membri  prof. Brendus Marta,prof.Para Maria Edit,prof: Kovacs Emese

2. COMISIA PENTRU CURRICULUM

Coordonator: prof. Sztancsuly Lenke
Secretar: Todor Dalma-psiholog
 Membri: prof. Nemes Csilla

prof,Bagoly Zoltan
prof.Simon Edith

. 3. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ SI EVOLUTIE ÎN CARIERA 
DIDACTICĂ

Coordonator : prof. Nemes Csilla 
Membri:prof. Simon Edith
              prof. Voicu Catalina



4. COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, SECURITATE, SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Persoana desemnată cu atributii in domeniul SSM: m.i. Deák Magdalena

5. Comisia tehnică de prevenire , stingere a incendiilor si de apărare civilă
Presedinte:dr. Szőke Ana-Maria
Secretar: m.i. Deak Magdalena
Membri: Albert Attila-administrator patrimoniu

prof.Ceorapin Torok Andrea Ribana
              Czofa Jozsef-muncitor

5. COMISIA PENRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL

PREUNIVERSITAR
Coordonator : dr. Szőke Ana-Maria

Responsabil prof.:  Gazdag Ilidkó
Secretar: m.i. Deak Magdalena
Membrii: prof. Moraru Katalin

prof. Nemes Csilla
Kato-Molnos Zsuzsa-repr. părintilor
Zsigmond Jozsef-repr. consiliul local
Biszak Hanna-repr. Consiliul Elevilor

6. Comisia pentru  asigurarea serviciului pe şcoală

Responsabil:dr. Szőke Ana-Maria
Membri: prof. Martina Andrea

Bartok Eniko Eva-secretar
7. Comisia de intocmire a orarului

Coordonator : director dr. Szőke Ana-Maria

Membri: prof.Gyonos Erika
              prof.Martina Andrea

8. Comisia pentru prevenirea si combaterea coruptiei
Coordonator: director dr. Szőke Ana-Maria
Secretar: prof. Balogh Maria Katalin
Membrii: prof. Nemes Csilla

Veress edit-administrator financiar
Reti Zita Piroska-secretar

9. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar
Coordonator: director dr. Szőke Ana-Maria
Seful comisiei dirigintilor: prof. Voicu Catalina
Membrii: Todor Dalma-psiholog

prof. Balogh Maria Katalin 
Sztakics Eva judit-repr.primarului 

             Kato-Molnos Zsuzsa-repr. părinti 
Virág-repr. Consiliul elevilor              
  prof. Nemes Csilla-lider sindical
10. Comisii metodice:
-Comisia metodică a dirigintilor: prof. Voicu Catalina
-Comisia metodică Limba si comunicare: seful comisiei: prof. Nemes Csilla
-Comisia metodică Matematică -Informatică, stiinte ale naturii si stiinte sociale:prof. Bagoly Zoltan
-Comisia Tehnologii: prof. Simon Edith



11. Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR
Coordonator: director dr. Szőke Ana-Maria
Administrator SIIIR: Albert Piroska
Membrii: Reti Zita Piroska-secretar-responsabil resurse umane

Bartok Eniko Eva-secretar
Veress Edit-administrator fianciar-responsabil financiar-contabil
Albert Attila-adm.patrimoniu-reps. tehnic
prof. Nemes Csilla-rol de monitorizare

12. ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR PENTRU FIECARE COMPARTIMENT

compartiment management  dr. Szőke Ana-Maria- director

compartiment financiar contabil: Veress Edit- adm. financiar

compartiment tehnic administrativ; Albert Attila- adm. patrimoniu
compartiment secretariat-resurse umane: Reti Zita Piroska-secretar
compartiment informatizare: Domokos Tibor Gyozo-informatician
compartiment educativ: prof. Voicu Catalina

COMISII TEMPORARE 

1. COMISIA PARITARĂ:
Președinte:dr. Szőke Ana-Maria- director
Membri :prof, Bagoly Zoltan-membru CA

prof. Kovacs Emese-membru CA
prof. Nemes Csilla-lider sindical

              Reti Zita Piroska-secretar
              Albert Attila -administrator patrimoniu

2. COMISIA DE RECEPTIE A LUCRĂRILOR:
Președinte:dr. Szőke Ana-Maria- director
Membri: Veress Edit-adm. financiar
              Albert Attila- adm. patrimoniu
              Lepedus Gyongyi Marta-laborant

3. COMISIA DE RECEPTIE A MĂRFURILOR SI A MATERIALELOR
Gestionar: Albert Attila-adm.ptrimoniu
Membri:Reti Zita Piroska-secretar

Bartok Eniko Eva-secretar
Albert Pirosk-analist ajutor programator



Liceu+ Postliceal – 237 elevi

Profesionala-   176 elevi

Elevi plecati in judet -

Elevi plecati in alt judet  -

Elevi exmatriculati  7

Elevi retrasi 8

Elevi cu CES - 6

3.6. RESURSE UMANE 

3.6.1 Personalul didactic de conducere 

3.6.2.  Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

1. Număr cadre didactice cu doctorat 2 5,26%

2. Număr cadre didactice cu gradul I 26 68,42%

3. Număr cadre didactice cu gradul II 3 7,89%

4. Număr cadre didactice cu definitivat 4 10,53%

5. Număr cadre didactice fără definitivat 3 7,89%

6. Număr personal didactic necalificat - 0.0% 

7.Numărul cadrelor didactice calificate 38 100% 

8.Numărul cadrelor didactice titulare 49 85,96% 

Numele şi 

prenumele 
Calificarea 

Grad 

didactic 

Vechime 

la catedră 

Documentul 

de numire în 

funcţie 

Modalita-

tea 

numirii 

pe funcţie 

Unitatea de 

învăţământ 

la care are 

norma de 

bază 

Unitatea de 

învăţământ la 

care este 

titular 

Director 

dr. Szőke
Ana-Maria

Univ. Babes 
Bolyai; Fac.

InginerieChimi

că 

I 23 ani Dec.ISJ Concurs 

Liceul Tehn. 
Puskas 
Tivadar

3.5 NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Efectivele de elevi pe nivel la începutul anului şcolar 2018- 2019         Total   413 elevi 



9.Cadre didactice care domiciliază în altă localitate (navetişti) 4 10,53%

10.Total cadre didactice 38

 Numărul cadrelor didactice care au calitate de formatori (cu certificat 

/atestat) 

4

 Numărul cadrelor didactice din şcoala care sunt autori / coautori de 

manuale şcolare sau auxiliare didactice cu ISBN / ISSN 

5

 Numărul cadrelor didactice care au calitate de metodişti 4

3.6.2.  Personal didactic auxiliar- număr pe categorii: 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Administrator 

financiar 
1 1 x 

Administrator 

patrimoniu 
1 1 x 

Secretar 2 2 

Analist (ajutor) 

programator 
1 1 x 

Analist 

programator 
1 0,75 x 

Laborant 1 0,75 x 

Bibliotecar 1 0,50 x 

3.6.3.  Personal nedidactic 

3.7 BAZA MATERIALĂ 

Categorie de 

personal 

Număr de 

persoane 

încadrate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativelor 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 

privind 

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Ingrijitor 5 5 x 

Paznic 4 4 x 

muncitor 2 2 x 

x 



3.7.1 Spaţiile şcolare, auxiliare şi administrative 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron“ dispune de următoarea structură:

Trei corpuri de clădire;

 sală de sport acoperită, cu vestiare, dotată corespunzător pentru buna desfăşurare a orelor de educaţie 

fizică şi sport, necesită reparaţii d.p.d.v. electric;

 17 săli de curs 

 11 laboratoare si cabinete – 3 laboratoare de informatică, toate conectate la Internet, un laborator de 

fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie, un cabinet de istorie - geografie, un cabinet de 

limba germană, un cabinet de consiliere psiho-pedagogică, un cabinet medical, un cabinet de stomatologie  

bibliotecă; 

sediul C.E.A.C.; 

 3 compartimente pentru serviciile secretariat, contabilitate, administraţie, informatizare; 

 cancelarie; 

 cabinetul directorului; 

 cabinet pentru coordonatorul de proiecte; 

cabinet pentru Consiliul elevilor ;

 spaţiu special pentru arhiva contabilităţii şi a secretariatului; 

 spaţiu special pentru materialele consumabile şi de curăţenie; 

 telefoane pentru director,  secretariat, contabilitate, faxuri; 

 grupuri sanitare  

3.7.1Dotări 

Unitatea de învăţământ beneficiază de sistem de încălzire, energie electrică, apă potabilă, instalaţie 

de gaze, canalizare, asigurându-se astfel un confort optim desfăşurării activităţilor de învăţământ în unitate. 

Instituţia de învăţământ are personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Covasna şi a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform 
reglementărilor în vigoare. Este un liceu tehnologic , forma de învăţământ: zi și seral. Este autorizat PSI şi 
PM. 

Baza materială este suficientă cantitativ şi calitativ învăţământului actual şi se află în plin proces de 

modernizare şi adaptare la cerinţele politicii educaţionale cuprinse în programul de reformă din învăţământ. 

Este cuplată la internet, nu dispune de cabinet medical de medicină şcolară şi stomatologie.

Instituţia şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde norme privind 

atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice şi nedidactice. 

IV. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

Politici şi strategii manageriale 



4.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare 

4.1.1. Oferta curriculară 

Curriculum la decizia şcolii se prezintă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces etapizat. Pentru 

proiectarea acesuia s-au parcurs următorii paşi:  

1. Analiza de nevoi prezente şi viitoare

2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară

3. Informarea şi implicarea elevilor

4. Consultarea cu părinţii

5. Discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice / catedre

6. Supunerea aprobării Consiliului profesoral şi avizarea de către acesta a pachetelor DCLdi    n oferta

educaţională a şcolii 

8. Aprobarea ofertei educaţionale în  Consiliul de administraţie

9. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii interesaţi

10. Centralizarea opţiunilor elevilor şi depunerea la responsabilul comisiei de curriculum

11. Aprobarea pachetului de CDL în Consiliul de administraţie, concomitent cu programele disciplinelor

opţionale 

12. Înaintarea spre aprobare a documentaţiei complete a CDL-ului inspectorului şcolar de specialitate.



4.1.2. Rezultatele învăţării 

1.2.1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 







4.1.2.2. FRECVENŢA  

SITUAŢIA ABSENŢELOR ÎN SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Concluzii : 

1)
absente 

- compara

numărul de 

              Comparativ  cu semestrul I al anului şcolar precedent numarul total de absenţe a scăzut de la 
9726 la 8330, absenţe nemotivate cu 486 ,  in timp ce numărul de absente motivate a scăzut cu 910.

2)
3) Clasele cu 

4) Clasele cu 
Se constată creşterea progresivă pe an de studiu a numărului de absenţe; un număr mare de absenţe se 
constata la clasa a XIIB liceu; cel mai mic număr de absenţe este la clasa a IX D profesional-dual.

5) Este necesar  de la

necesitat 

şcoală.Este n

Mentionam necesitatea respectarii prevederilor ROFUIP în legătură cu motivarea absenţelor  şi cu sancţiunile 

aplicate elevilor care absentează nemotivat

    Este  necesara diagnosticarea cauzelor absenteismului ( elevi navetişti , probleme de sănătate, alte cazuri).

elevi cu probl



4.3. Managementul carierei de perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare 

Obiective urmărite: 

Reconsiderarea strategiei de formare continuă prin reorganizarea Comisiei de formare 

continuă 

Motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la cursuri acreditate, aplicarea unui program 

orar armonizat care să permită/ faciliteze prezenţa la cursuri 

Valorificarea experienţei cadrelor didactice prin organizarea de activităţi complexe 

(workshopuri, sesiuni de comunicare, simpozioane etc) 

Acţiuni realizate: 

Stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de formare continua 

Cresterea flexibilitatii sistemului de formare profesionala prin extinderea ariei de formare la nivel european 

Existenţa în şcoală şi asigurarea accesului la toate documentele de politică educaţională, precum şi 

implementarea acestora în procesul instructiv-educativ  

Iniţierea de activităţi de consiliere şi de orientare a cadrelor didactice 

Stimularea (auto) formării şi dezvoltării profesionale prin participarea la cursuri de formare la nivel 

naţional/european 

Încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor prin flexibilitate, deschidere spre nou 

Organizarea de activitati complexe (workshopuri, sesiuni de comunicare, simpozioane etc) de catre cadrele 

didactice cu experienta  de la nivelul unitatii cu alte entitati din tara si din Europa  

Mediatizarea ofertei CDL în fiecare comisie metodică 

Mediatizarea metodologiei de perfecţionare prin grade didactice şi afişarea graficului de înscriere pentru 

acestea 

Evidenţa gradelor didactice 

Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi formare continuă  

Evidenţa activităţilor de perfecţionare în şcoală la nivel de comisie metodică, consilii profesorale şi de 

administraţie  

Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în şcoală (formarea curentă) 

În acest sens s-au realizat următoarele: 

- prezentarea la avizierşi comunicarea prin email a informaţiei referitoare la activităţile de formare

continuă iniţiate de MEN şi CCD Covasna;

- activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, organizate la nivelul unităţii de învăţământ în

cadrul Consiliului profesoral, respectiv comisii metodice şi catedre: studierea/ aprofundarea programei 

şcolare şi întocmirea corectă a planificărilor calendaristice şi pe unităţi de învăţare; elaborarea de proiecte 

didactice în cadrul fiecărei catedre; elaborarea testelor iniţiale, a fişelor de evaluare, a metodelor de 

individualizare a învăţării; studierea metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat;   

- discutarea la nivel de catedră a metodelor de evaluare modernă şi punerea lor în practică prin

organizarea unor activităţi la nivel de comisie metodică, 



- prezentarea la avizier a metodologiei, calendarului şi a programelor de perfecţionare  pentru anul

şcolar 2018 – 2019.

CERCURI PEDAGOGICE

Majoritatea profesorilor au participat la   cercurile pedagogice organizate la fiecare disciplină pe 
parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019.

 Perfecţionarea profesională prin forme organizate 

Aceasta a constat în activităţi metodice, schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi 

psihopedagogice, organizate la nivelul municipiului Sfântu-Gheorghe şi al judeţului Covasna. La aceste

acţiuni, desfăşurate, de regulă, în zilele metodice, au participat toţi profesorii şcolii  

Cursurile de perfecţionare şi formare sunt specificate în rapoartele comisiilor metodice. 

GRADE DIDACTICE 

În luna octombrie 2018 au fost depuse dosarele de înscriere la gradele didactice după cum urmează:

- Lőrincz Enikő-Éva-înscriere gradul I, seria 2019-2021

- Máthé Ágota -înscriere gradul I, seria 2019-2021

- Nemes Csilla -înscriere gradul II, seria 2019

- Gál Emő-Csilla-înscriere gradul II, seria 2020



1.5.   ACTIVITĂȚI   EXTRACURRICULARE

Activităţile educative realizate la nivel de şcoala sunt în colaborare cu diverşi parteneri/

colaboratori in urma acordurilor de parteneriat/protocol de colaborare încheiate pe parcursul  acestui an 

şcolar. 

Activitatea desfășurată în cadrul Comisiei metodice a diriginților a urmărit mai multe aspecte. În 
primul rând, în perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2018 s-a desfășurat programul ŞCOALA ALTFEL 
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.     

Programul a urmărit valorificarea şi dezvoltarea talentelor, preocupările extraşcolare şi competenţele 
elevilor în domenii cât mai diverse şi interesante, prin intermediul unor activităţi nonformale, care să se 
plieze pe nevoile lor. 
Programul a fost intitulat „Dezvoltare personală în spațiu intercultural” și a cuprins cinci domenii 
distincte: Sănătate şi dezvoltare personală, Istorie, tradiţie şi meşteşuguri, Știinţă şi viaţa cotidiană, 
Elevii  de astăzi - cetăţenii  de mâine și Ne apărăm viaţa.

Săptămâna Educaţiei Globale. Prin tema din acest an, „Lumea se schimbă, dar noi?”, activitățile 
desfășurate s-au concentrat asupra stilului de viață sustenabil, referindu-se direct la Obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite .
(SDG), care vizează eliminarea sărăciei extreme, reducerea inegalităților și combaterea amenințărilor 
legate de schimbările climatice.
Ținând cont de aceste aspecte, școala noastră a inițiat un proiect de parteneriat educațional cu 12 școli 
din județ în care, utilizând obiectivele dezvoltării durabile ca principiu director, au fost abordate 
aspecte legate de diversitate și egalitate și a implicat înțelegerea principalelor probleme ale cetățeniei 
globale.
Parteneriatul educațional a cuprins următoarele activități: popularizarea proiectului în școli, înscrierea 
participanților și încheierea parteneriatului educațional, realizarea unor dezbateri și prezentări despre 
tematica vizată de proiect în școlile partenere, realizarea unor postere/pancarte/steaguri care să conțină 
mesaje privitoare la tematica proiectului, participarea la activitatea ,,Noi suntem lumea”, desfășurată în 
piața pietonală din centrul orașului, în 23 noiembrie 2018,  prilej cu care s-au defășurat următoarele 
activități:
 prezentarea școlilor prezente la eveniment;
 prezentarea posterelor/pancartelor realizate anterior;
 discursul reprezentantului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna despre necesitatea
protejării mediului înconjurător;
 interpretarea melodiilor “We are the world“ și “Heal the world“.
Fiecare participant a purtat un articol vestimentar de culoare verde.
Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect de parteneriat educațional au urmărit lansarea unui
apel pentru a ne regândi obiceiurile de trai, cele legate de cât cheltuim și consumăm, dar să găsim și
noi modalități de educație și socializare.

    În vederea prevenirii violenței în mediul școlar, pe parcursul semestrului I s-au desfășurat 
activități diverse. În cadrul orelor de consiliere și orientare au avut loc prezentări în care s-au subliniat 
aspecte importante referitoare la expunerea elevilor pe rețelelele de socializare, confidențialitatea 
informațiilor postate de elevi în aceste medii virtuale, în vederea sporirii siguranței acestora în mediul 
on-line. 



 Activitatea-concurs de pavazare a claselor cu ocazia Crăciunului.

 Realizarea unor vizite de studiu în Ungaria: Pécs, Szombathely, Tokaj;

 Concursul de confecționare de felicitări intitulat ,,Gânduri de Crăciun”;

 Educatie financiara – Partener Banca Transilvania Sf.-Gheorghe

 Colinde de Craciun - 22 decembrie 2018– Organizatori Consiliul Elevilor

 Participare la Balul Bobocilor , în noiembrie 2018. Dirigintii claselor a IX-a -prof.

Sztáncsuly Lenke,prof. Simon Edith, prof. Máthé Ágota, prof. Moraru Katalin organizat  de

Consiliul elevilor, Serbarea Maturandumului

„Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, 26-30 noiembrie 2018 
În cadrul aceluiași eveniment, sub egida „Împreună împotriva criminalității”, în sala desport a 

școlii noastre s-a desfășurat un campionat de fotbal la care au participat 7 echipe ale liceelor din Sfântu 
Gheorghe. Competiția a fost organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și Inspectoratul 
Școlar Județean Covasna, în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Covasna și Asociația 
Județeană de Fotbal Covasna și cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Covasna, Centrul de Prevenire, 
Evaluare și Consiliere Antidrog Covasna, Serviciul Județean Anticorupție Covasna și Agenția Națională 
Împotriva Traficului de Persoane – Serviciul Teritorial Brașov, iar trofeul a fost câștigat de echipa de 
fotbal a școlii noastre.

Activitati de prevenire a traficului de persoane , domnul Vlădoiu Ovidiu, din cadrul Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, C.R. Brașov, a susținut o sesiune de informare, urmărind 
prezentarea unor aspecte existente în societatea actuală precum: racolarea de persoane pentru muncă 
forțată în străinătate; racolarea de minori (fete și băieți) în vederea practicării prostituției; atragerea 
atenției elevilor asupra evitării posibilității de a se afla în situații asemănătoare.

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2018-2019, diriginții au desfășurat activități de coordonare, 
îndrumare, predare a statisticii, întocmirea situaţiei elevilor din programul „Bani de liceu”, întocmirea 
situaţiei elevilor privind absenteismul, colaborarea cu psihologul școlii, dna Todor Dalma, pentru a 
remedia problemele de comportament ale unor elevi. De asemenea, s-a asigurat contactul şcoală-
familie prin lectorate cu părinţii, respectiv vizite la domiciliu. 

http://colegiul-nichita.ro/ecdl
http://colegiul-nichita.ro/academie-locala-cisco


4.6. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate 

Nivelurile, durata şi efectele colaborării Liceului Tehnologic Economic Administrativ  „Berde Áron”

cu reprezentanţii comunităţii locale au fost în general rezultatul existenţei unor necesităţi localizate 

preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în care se încadrează relaţiile 

şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 

1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul membrilor

comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează educarea non-formală a

elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii etc.

2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută de

conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către diverşi alţi

parteneri.

3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul şcolii noastre, spiritului umanitar format elevilor

s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor.

Elevii au întreprins multe campanii de strângere de fonduri şi de obiecte cu care au venit în ajutor familiilor

nevoiaşe.

4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia unităţii de

învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi necesitatea de a

conştientiza partenerii asupra problemelor existente.

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar parteneriatul în 

identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în practică a priorităţilor dezvoltării 

instituţiei. 



Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei relaţii optime cu 

comunitatea: administraţia publică locală (Primărie, 

Consiliul Local), agenţii economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii 

neguvernamentale,  părinţi etc. 

Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor astfel încât să 

devină mai târziu obiectul unei integrări optime în societate. 

Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu părinţii 

elevilor, element relevant, chiar 

decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse 

pentru înfiinţarea de Asociaţiei Părinţi care va funcţiona în cadrul 

ColegiuNe dorim ca această organizaţie să-şi aducă un aport deosebit în susţinerea financiară a unor activităţi 

extracurriculare, să se implice în soluţionarea unor 

probleme sau situaţii specifice mediului şcolar, să sprijine colectivul profesoral în demersurile sale 

educaţionale.

Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de pe piaţa forţeide muncă la nivel local şi 

naţional pentru a răspunde în mod eficient prin 

politicile şcolii în domeniul curriculum-ului, dezvoltării personalului, finanţării, etc., provocărilor următorilor 

ani. Anticipând în mod corect aceste 

evoluţii, credem că se va putea acţiona astfel încât instituţia noastră să fie pregătită: 

 să menţină un standard înalt de pregătire a actualilor elevi, oferindu-le acestora un set de competenţe,

cunoştinţe şi abilităţi necesare în societatea actuală;

 să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei educaţii şi instrucţii

moderne şi eficiente;

 să îndeplinească, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte să o deservească, prin oferirea de

absolvenți valoroși care ajung să profeseze cu succes în domenii importante.



V. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE

RAPORT DE ACTIVITATE AL ARIEI CURRICULARE 
“LIMBA SI COMUNICARE / SPORT”

Componenta catedrei de limba romana:

1. prof. Voicu Catalina
2. prof. Vass Levente / Vass Zsuzsa

Componenta catedrei de limba maghiara:
1. prof. Sztáncsuly Lenke
2. prof. Demeter Piroska

Componenta catedrei de limbi moderne:

Limba engleza:
1. prof. Balogh Mária-Katalin
2. prof. Karda-Bodali Annamária
3. prof. prof. Vajda Erika

Limba germana
1. prof. Nemes Csilla
2. prof. Ceorapin Török Andrea-Ribana

Componenta catedrei de educatie fizica:
1. prof. Kovács Emese

In sem. I. al anului scolar 2018-2019, activitatea membrilor Catedrei s-a desfasurat in mai multe directii:
► testare initiala
► proiectare didactica
► achizitionare de material didactic
► activitati metodice
► activitati curriculare
► activitati extracurriculare
► formare profesional

Activităţile comune ale catedrei au fost şedinţele de catedră desfăşurate lunar, în care au fost discutate 
problemele apărute pe parcursul acestui semestru şi modul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de 
muncă al catedrei. (Anexa nr. 1)
Toate cadrele didactice din catedra au fost asistate la ora cate o data pe parcursul semestrului de catre 
responsabilul de catedra conform graficului de inspectii. Nu s-au constatat neajunsuri semnificative. 
(Anexa nr. 2) 
La Cercul pedagogic / Ziua metodica din data de 18 septembrie 2018 respectiv 9 noiembrie 2018 au 
participat toţi membrii catedrei. S-au prelucrat probleme actuale legate de metodica predării limbilor străine, 
tehnici şi procedee noi de învăţare, posibilităţi de perfecţionare. 

Impreuna cu toti membrii catedrei am sarbatorit Ziua mondiala a educatiei (5 octombrie).

In cadrul programului “Scoala Altfel” desfasurat in perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2018 membrii 
catedrei au fost implicati in diferite activitati. 
Urmatorii membrii ai catedrei sunt implicati in programul “Rose”: prof. Sztáncsuly Lenke, prof. Demeter 
Piroska, prof. Voicu Catalina.

Cadrele didactice de la catedra de lb. străine care predau la liceu au folosit sala de limbi straine (etaj. II) 
dotata cu laptop si proiector, în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare, acest fapt reflectându-
se în rezultatele elevilor obţinute la sfarsitul semestrului. 
Se constata o notare ritmica la disciplinele de limbi straine la toate clasele . La orele de limbi străine s-au 
folosit metode atractive ca: studiul de caz, jocuri prin care să dobândească o bună relatie intre elevi, Pair 
Work, Speaking, Listening, Reading fise de lucru, cd uri, Workbooks, Flipchart, brainstorming, prezentare 
power point. Am folosit eficient materialul didactic din dotare şi am confecţionat cu elevii materiale 
didactice. Am lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de conlucrare,comunicare şi ajutor reciproc.

PUNCTE TARI & PUNCTE SLABE :
Puncte tari : 

- existenta unui colectiv didactic bine pregatit, cu grade didactice si experienta profesionala, 
implicat activ in procesul educativ

- preocuparea pentru perfectionare continua
- interes crescut pentru implementarea unor proiecte si parteneriate educationale

Puncte slabe :
- nu intotdeauna s-a reusit trezirea interesului fata de disciplinele predate, astfel incat elevii 

nu constientizeaza importanta cunostintelor transmise de catre profesori.

SEMESTRUL I,  2018-2019



Cadrele didactice de la catedra de lb. străine care predau la liceu au folosit sala de limbi straine (etaj. II) 
dotata cu laptop si proiector, în vederea eficientizării procesului de predare-învăţare, acest fapt reflectându-
se în rezultatele elevilor obţinute la sfarsitul semestrului. 
Se constata o notare ritmica la disciplinele de limbi straine la toate clasele . La orele de limbi străine s-au 
folosit metode atractive ca: studiul de caz, jocuri prin care să dobândească o bună relatie intre elevi, Pair 
Work, Speaking, Listening, Reading fise de lucru, cd uri, Workbooks, Flipchart, brainstorming, prezentare 
power point. Am folosit eficient materialul didactic din dotare şi am confecţionat cu elevii materiale 
didactice. Am lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de conlucrare,comunicare şi ajutor reciproc.

Activitatea Catedrei de Limba si literatura romana 

In centrul preocuparilor membrilor celor doua catedre s-a aflat pregatirea temeinica pentru 
examenul de Bacalaureat, existand o buna colaborare intre profesori. Activitatea  de pregatire s-a 
desfasurat saptamanal, cu seriozitate, indiferent de numarul elevilor interesati.

In vederea obtinerii unor rezultate bune, profesorii de Limba romana le-au comunicat 
dirigintilor si parintilor elevilor, stadiul pregatirii.
prof. Voicu Catalina 
Septembrie 2018
Ziua Europeană a Limbilor - activitate de realizare de postere
Noiembrie 2018
- activități în cadrul ŞCOALA ALTFEL „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
- coordonarea activităților organizate în cadrul Săptămânii Legumelor și Fructelor Donate
- coordonarea activității ,,Noi suntem lumea”, în cadrul Săptămânii Educației Globale cu tema ,,Lumea
se schimbă, dar noi...?”
Decembrie 2018
- participare la organizarea etapei pe școală a Concursului de limba engleză "Speak Out"
- organizarea activității de realizare de felicitări ,,Gânduri de Crăciun”
- activitate de voluntariat
 în cadrul parteneriatului educațional cu Școala Gimnazială Specială, Sf. Gheorghe - ,,Ne pasă de
cei din jur” (noiembrie, decembrie 2018)
 în cadrul parteneriatului educațional cu Școala Gimnazială ,,Néri Szent Fülöp”, Colegiul
Național  ,,Mihai Viteazul”  - „Prietenia, valoarea umanității” (decembrie 2018)
Cursuri de perfecționare
Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar, CCD Covasna, 10 credite
profesionale transferabile.

Componenta catedrei de limba romana s-a modificat din cauza pierderii d-lui profesor Vass Levente. 
In prezent in clasele in care a predat prof. Vass Levente limba romana este  predata de catre prof. Vass 
Zsuzsa.

Activitatea Catedrei de Limba si literatura maghiara 

D-na prof. Sztáncsuly Lenke
-a participat la sedintele de catedra
-a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
-a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
-a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
-participa in programul Rose
-tine ore de pregatire pentru elevii claselor a XII-a .
-a participat la manifestarea Comemorarea celor 13 martiri de la Arad– 6 octombrie 2018



D-na prof. Demeter Piroska
-a participat la sedintele de catedra
-a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
-a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
-a participat la spectacolul de teatru “Tesztoszteron” impreuna cu elevii din liceu
-a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
-tine ore de pregatire pentru elevii claselor a XII-a .
-a participat la manifestarea Comemorarea celor 13 martiri de la Arad – 6 octombrie
2018

Activitatea Catedrei de Limbi straine

D-na prof. Balogh Mária Katalin :
- a participat la sedintele de catedra
- a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
- a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
- a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
Alte activitati:
Septembrie 2018
- Ziua Europeană a Limbilor - activitate de realizare de postere
Noiembrie 2018
- participare ca voluntar la activitățile organizate în cadrul Săptămânii Legumelor și
Fructelor Donate
- participare la organizarea activității "Lumea se schimba, dar noi...?" în cadrul
Săptămânii Educației Globale
Decembrie 2018
- organizarea etapei pe școală a Concursului de limba engleză "Speak Out"
- organizarea activității de realizare de felicitări "Gânduri de Crăciun"

D-na prof. Karda-Bodali Annamária

- a participat la sedintele de catedra
- a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
- a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
- a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
- a realizat planificării calendaristice – anuale şi semestriale - în conformitate cu
programa şcolară
- a proiectat şi realizat materiale specifice temei  zilnice (  sarcini de lucru
diferenţiate, fişe de lucru ) etc
- a organizat activităţi aplicând metode noi atât în predarea informaţiilor, cât şi în
fixarea şi dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care au
achiziţionat toate componentele, capacităţile şi subcapacităţile specifice disciplinelor de
învătământ prevăzute în planificarea calendaristică şi tematică, în concordanţă cu
obiectivele cadru şi de referinţă cuprinse în Curriculum
- a evaluat activităţile proiectate în cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a
realizat prin mijloace specifice alternative şi prin metode tradiţionale : teste de cunoaştere
la început de ciclu, brainstorming, portofolii individuale, evaluări în grup şi pe perechi,
autoevaluare, teste iniţiale, teste sumative, orale şi scrise



D-na prof. Nemes Csilla

- a participat la sedintele de catedra
- a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
- a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
- a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
- a efectuat asistente la ore sustinute de doamnele profesoare Vajda Erika, Martina Andrea,
Ceorapin Török Andrea-Ribana si Voicu Catalina in cursul lunilor octombrie respectiv decembrie
2018.
- a participat la evenimentul Ziua Europeană a Limbilor - activitate de realizare de postere
– septembrie 2018
- a participat la organizarea activității "Lumea se schimba, dar noi...?" în cadrul Săptămânii 
Educației Globale (a sprijinit elevii din clasa a IX.A si IX B. in invatarea pieselor We are the
World / Heal the World – Michael Jackson)

Cursuri de formare / perfectionare

- Pregatire RDPC (responsabilii pentru formarea continuă din unităţile de învăţământ) –16FIb6 -
CCD Sf. Gheorghe- 05.10.2018
- Atelierul Parteneriat E+ din cadrul proiectului Erasmus+ (atelier de scriere proiecte K1), Sf.
Gheorghe, 10-11 noiembrie 2018
- Atelierul BGA (Bethlen Gábor Alap) – Miercurea Ciuc, Universitatea Sapientia, 28 noiembrie
2018
Alte activităţi:
1. Membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Economic și Administrativ ”
Berde Áron” – participare la ședințele organizate (4 sept, 6 sept, 15 noiembrie, 13 decembrie, 17
ianuarie. Sedinta comisiei paritare – 15 ianuarie 2019.
2. Lider sindical - a organizat diverse activităţi împreună cu membrii sindicatului Liceului.(Ziua
Mondiala a Educatiei (5 octombrie) petrecere de Craciun (20 decembrie), a participat la sedintele de
sindicat din data de 17 septembrie, 17 decembrie)
3.
Dna prof. Ceorapin-Török Andrea Ribana

a participat la sedintele de catedra
a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
a participat la evenimentul Ziua Europeană a Limbilor - activitate de realizare de postere –septembrie 
2018
a participat la organizarea programului “Eco Scoala” desfasurat in timpul sem. I

Alte activităţi:
1. Activitate didactică specifică la disciplina Lb. Modernă II ‐ lb.germană: planificare – predare –
evaluare (scris şi oral) şi încheierea situaţiilor
2. Procurarea manualelor şi caietelor de lucru la Lb. Germană, care acoperă clasele IX‐XII – „Schritte
1,2,3”,
3. Elaborarea unui set de teste inițiale la Lb. Germană, evaluarea acestora și întocmirea raportului de
evaluare, cu scopul evaluării nivelului de cunoștințelor al claselor



D-na prof. Vajda Erika

-a participat la sedintele de catedra
-a elaborat subiectele pentru testele initiale si a interpretat rezultatele acestora
-a participat la cercurile pedagogice din sem. I.
-a participat la Ziua Mondiala a Educatiei din data de 5 octombrie 2018
-a participat la organizarea etapei pe școală a Concursului de limba engleză "Speak Out"
Cursuri de formare / perfectionare
- din octombrie 2018 - Formare psihopedagogica pentru profesia didactica a
Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic

Activitatile Catedrei de Educatie fizica

D-na prof. Kovács Emese a coordonat urmatoarele activitati

sportive :
- a participat la ConcursulNaţional de proiecte antidrog “Împreună”,Eforie Sud, septembrie 2018
- a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, Etapa Judeţeană, competiţa Campionatul
naţional Şcolar de Pentatlon, individual. Elevul Mihók Attila Norbert aobţinutlocul III
- a participat la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, Etapa Judeţeană, competiţa Campionatul
naţional de Şah, băieţi
- a participat la Campionatul de fotbal Internaţional, Cupa Rakoczi, organizat la Kiskunhalas,
Ungaria, unde echipa şcolii a obţinut locul IX
- a participat la Campionatul de fotbal organizat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Covasna,
în colaborare cu I.S.J. Covasna, D.J.T.S. Covasna, A.J.F. Covasna, în cadrul săptămânii „Prevenirea
Criminalităţii”,unde echipa şcolii a obţinut locul I
Cursuri de formare / perfectionare
- a participat la cursul de formare METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII - EVALUĂRII
EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, organizat de ASOCIAŢIA
EGOMUNDI CĂLĂRAŞI.(30 de credite) Responsabil comisie, prof. Nemes Csilla

Puncte tari 

- existenta unui colectiv didactic bine
pregatit, cu grade didactice si experienta
profesionala, implicat activ in procesul
educativ
- preocuparea pentru perfectionare
continua
- interes crescut pentru implementarea
unor proiecte si parteneriate
educationale

Puncte slabe 

 slaba participare a unora dintre membrii

catedrei la cursuri de formare;

 lipsa participării membrilor catedrei ca

reprezentanţi în consiliile de coordonare şi

administraţie de la nivelul liceului.

 nu intotdeauna s-a reusit trezirea
interesului fata de disciplinele predate,
astfel incat elevii nu constientizeaza
importanta cunostintelor transmise de
catre profesori.

Oportunităţi 

 baza materială complexă: table interactive,

videoproiectoare;

 fond de carte bogat şi în continuă

actualizare prin implicarea membrilor

catedrei.

Ameninţări 

 schimbările prea dese de politică

educaţională creează confuzie în rândul

elevilor, îi demotivează, iar pe profesori îi

suprasolicită, în defavoarea unui demers

educaţional de succes;

prin scăderea prestigiului profesiei

discreditarea organizată de mass-media;



 

Numele si prenumele Titular/Supl.cal Specialitatea Grad didactic Vechime in 

invatamint 

Dr. Szőke Ana-Maria titular Chimie – fizică Doctorat echivalat 22 

Martina Andrea titular Matematică I. 22 

Szabó Alexandru titular Matematică I. 32 

Ceorapin-Török 

Andrea Ribana 

titular Biologie – lb. 

germană 

I. 20 

Deák Miklós titular Geografie I. 22 

Bagoly Zoltán Titular detaşat Istorie – religie 

reformată 

I. 16 

Lőrincz Enikő Suplinitor 

calificat 

Fizică  -chimie II. 17 

Tódór Dalma titular Psihologie I. 13 

Krivosik Réka Titular CJAR Psihologie II. 11 

Gál Emő Csilla titular Economie, 

economie aplicată, 

educaţie 

antreprenorială 

Definitivat 9 

Albert Andrea  Titular în altă 

unitate 

Filosofie I.  20 

Szőcs Emese titular Informatică, TIC I. 26 

Domokos Győző asociat Informatică, TIC Definitivat 13 

Márton Balázs Titular în altă 

unitate 

Informatică, TIC I. 34 

Elekes Szabolcs Debutant, 

asociat 

Religie romano-

catolică 

Fără grad  

Bartha Alpár Debutant, 

asociat 

Religie unitariană Fără grad 3 

Raport de activitate al catedrei de matematică informatică şi ştiinţele naturii
1. Prezentarea membrilor catedrei



2. Analiza progreselor (situaţia la invăţăură) 

  Aspecte pozitive 

• La oră elevii se interesează de tema dezbătută, se realizează feedback constructiv 
• Obiectivele urmărite au fost realizate de către toate cadrele didactice. 
• Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale pe semetrul II., stabilindu-se 
succesiunea de parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă 
vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare. 
• În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia  
planificată pentru semestrul I. a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-
participative. 
• Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei, 
întocmirea planificărilor semestriale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea 
materiei); 
• Adoptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea ritmică şi 
integrală a materiei pe semestrul II conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea 
periodică a caietelor); 
  

• Nu se învaţă destul, elevii deseori vin la oră nepregătiţi
• Mediul de provenienţă al unor elevi este unul cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul
educaţional;
• slaba colaborare cu şcoală a unor părinţi;
• Credem că trebuie acordată o atenţie mai mare educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte
frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagube-or, ţinuta.
• Unele dintre cadrele didactice nu au întrega normă didactică în unitatea școlară lipsa de
interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de performanțe la olimpiadele de
specialitate
Activitatea catedrei s-a desfăşurat conform planificării semestriale pe anul şcolar 2018-2019, în
diferite direcţii: perfecţionarea muncii instructiv-educative, pregătirea elevilor pentru examene şi
concursuri, preocupări pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe specifice obiectelor vizate.
În pregătirea elevilor am urmărit realizarea competenţelor generale şi celor specifice, pe baza unui
orar stabilit am realizat pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, precum şi pregătirea
elevilor talentaţi pentru concursuri.

Specialitatea Matematică
Szabó Sándor

• Excursie cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” la Braşov cu clasa a X.B
• A participat ca profesor corector la simularea de bacalaureat pentru clasele terminale
• Pregătiri pentru clasele terminale, în vederea susținerii examenului de Bacalaureat prin
programul ROSE
• Organizarea festivităţii Maturandum pentru clasele terminale



Barta-Martina Andrea
•A redactat orarul școlii și al profesorilor de serviciu
•A ținut ore suplimentare pentru clasa a XI.A
•Pregătiri pentru clasele terminale, în vederea susținerii examenului de Bacalaureat prin programul
ROSE
•A participat ca profesor corector la simularea de bacalaureat pentru clasele terminale
•Excursie cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” la Miercurea Ciuc cu clasele a X.B şi XI.A

Specialitatea Informatică

Szőcs Emese
•Colaborare cu colegii în cazul redactării, elaborării și tipăririi lucrărilor la diferite concursuri
•Meditații pentru clasele terminale, în vederea susținerii examenului de Bacalaureat

Domokos Tibor – Győző
•Colaborare cu colegii în cazul redactării, elaborării și tipăririi lucrărilor la diferite concursuri
•Persoană de contact în comisia de simulare a Examenului de bacalaureat, sesiunea noiembrie -
decembrie 2018

Márton Balázs
Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei  zilnice (  sarcini de lucru diferentiate, fise de
lucru )
Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea si
dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare
Aplicarea metodei Cornell la lecții
Elaborarea de teste interactive
Folsirea metodelor E-learning în procesul instructiv-educativ

Specialitatea Chimie
 Dr. Szőke Ana Maria
 Realizarea planificării calendaristice – anuale şi semestriale - în conformitate cu programa
şcolară  precum şi a Curricumului Naţional;
 Proiectatea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru diferentiate,
fise de lucru );
 Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea
si dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor;
 Implicarea elevilor în cadrul orelor de chimie la experimente chimice individuale sau de
grup;
 Evaluarea activitatilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin
mijloace specifice alternativei si prin metode traditioanale : teste de cunoastere, brainstorming,
portofolii individuale, evaluari in grup, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale si scrise;
activităţi extracurriculare:
• Organizare și participare cu elevi din clasele a IX-a la Concursul de Chimie-Fizică Berde
Áron-decembrie 2018
• Pregatirea elevilor la chimie (pentru concursuri-Petru Poni)

Specialitatea Fizică
Lőrincz Enikő
 În luna noiembrie 2018  s-a derulat proiectul   Săptămânii Educaţiei Globale organizate
impreuna cu colegii din membri Eco Scoala . Scopul proiectului a fost cunoașterea și formarea
unor atitudini de respingere a tot ceea ce are efect negativ asupra societății contemporane și
formarea unei atitudini sănătoase necesare dezvoltării personalității elevului, principiul interesului
superior al copilului, principiul nediscriminării, principiul participării şi principiul supravieţuirii şi
dezvoltării copiilor.

Specialitatea Biologie
Ceorapin – Török Andrea

1. a participat la simularea de bacalaureat pentru clasele terminale sesiunea decembrie 
2017, martie 2018
2. coordonarea activității - Campania națională de prevenire a consumului de droguri
A. dialog cu părinţii asupra importanţeicomunicării cu tinerii - prin flyer-e
B. vizionarea unui film despre DEPENDENŢĂ - în cadrul competiției naționale „O activitate 
de succes în Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” noiembrie 2018, în 
colaborare cu Agenția Națională Antidrog (ANA), activitate finanțată prin Programul național de 
prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, 
aprobat prin HG nr. 684/2015.
3. coordonarea proiectul ECO-ȘCOALĂ din cadrul Programul internațional Eco-Schools - un 
program pentru managementul mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la 
nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reunește 81 de 
organizații din 68 de țări, care acționează la nivel național în domeniul educației pentru o 
dezvoltare durabilă; în cadrul proiectului a coordonat următoarele activități:
• Ziua verde a ECO-ŞCOLILOR din românia – octombrie 2018
• ,,Atitudine Eco” POM DE CRĂCIUN ECO – decembrie 2018
4. Decembrie 2018 – Ianuarie 2019 – Curs de perfecționare realizată de CCD Covasna cu 
tema – METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Specialitatea Istorie
Bagoly Zoltán
- comemorări istorice: Comemorarea celor 13 martiri de la Arad cu elevii claselor a X.A şi 
XI.B(depunere de  flori în parcul comemoral înfiinţat în memoria martirilor revoluţiei şi recital de 
poezii, 6 octombrie 2018), In memoriam 1956(sub conducerea profesorilor Brendus Marta şi 
Bagoly Zoltán elevii claselor a X.A, şi XII.A au vizionat filmul „A berni követ” la cinematograful 
Arta Cityplex;
- participare la campania socială de sprijinire a copiilor aflați în dificultate „Săptămâna legumelor 
și a fructelor donate”, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC)
-  cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” la data de 31 octombrie 2018 în cadrul proiectului „Nem 
térkép e táj” sub îndrumarea profesorilor Máthé Ágota şi Bagoly Zoltán elevii claselor a X.A şi IX.C 
au luat parte la o excursie la Vârghiş unde au vizitat Castelul Dániel, respectiv la Micloşoara, unde 
a fost vizitată castelul Kálnoky

- la data de 23 noiembrie 2018, cu ocazia „Săptămânii Educaţiei Globale” a luat parte ca 
organizator şi coordonator la activitatea „Noi suntem lumea”, acţiune realizată în piaţa pietonală 
din centrul oraşului Sfântu Gheorghe cu participarea elevilor din Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul”, Liceul de arte „Plugor Sándor”, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, Liceul Tehnologic 
„Puskás Tivadar”, Colegiul Naţional „Székely Mikó”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, 
Şcoala Gimnazială „Tatrangi Sándor” – Ozun, Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” şi Şcoala 
Gimnazială Specială.
- este membru în diferite comisii din cadrul unităţii de învăţământ: Bani de liceu, Bursă socială şi 
de studiu, Bursă profesională, Comisia Paritară
- a luat parte ca vicepreşedinte în cadrul comisiei de simulare a examenului de Bacalaureat din 
noiembrie – decembrie 2018
- este desemnat ca responsabil în Comisia de Selecţie a elevilor din grupul ţintă ROSE

Specialitatea Geografie
Deák Miklós
- a realizat programul de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină perfomanțe școlare 
deosebite, din clasele a IX-a A şi a IX-a B; 
- a ținut pregătiri suplimentare pentru elevii claselor terminale, care susțin examenul de 
bacalaureat din geografie
- Excursie cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” în munţii Hăşmaşul Mare respectiv la penitenciarul  
din Codlea

Specialitatea Psihologie
Tódor Dalma
• Organizarea unui schimb de experiență pe data de 28.09.2018 cu participarea d-nei 
consilier școlar Papp Agota și Consiliul profesoral al clasei a IX-a D, tema întâlnirii fiind abordarea 
unui elev cu CES cu care d-na consilier a lucrat în anii școlari precedenți în Școala ”Nicolae Colan”.
• Atelier de autocunoaștere prin training autogen și imaginație dirijată pentru elevi din 
clasele a X-XI-a pe data de 31.10.2018
• Organizarea cercului pedagogic semestrial pentru profesorii consilieri și logopezi din cadrul 
CJRAE Covasna cu tema ”Părinți și copii – metode neconvenționale în asistența 
psihopedagogică” (9.11.2018)
• Orientare școlară și profesională în clasa a XII-a B cu scopul sprijinirii elevilor în alegerea 
unei profesii potrivite intereselor și personalității lor (25.10.2018 și 14.11.2018)
• Activități de autocunoaștere cu tema ”Puncte forte și slabe din perspectiva teoriei lui H. 
Gardner” în clasele a X-a A și B (pe parcursul lunii ianuarie 2019)
• Ore de pregătire suplimentară pentru admiterea la facultatea de psihologie.
• Asigurarea asistenței psihologice prin consiliere individuală și de grup, beneficiarii fiind 
elevi, cadre didactice și părinți. 
Participarea la formarea acreditată ”Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul 
educațional” furnizat de CNDRU Eurostudy (15 credite)

Krivosik Réka
- la data de 23 noiembrie 2018, cu ocazia „Săptămânii Educaţiei Globale” a luat parte ca 
profesor coordonator la activitatea „Noi suntem lumea”, acţiune realizată în piaţa pietonală din 
centrul oraşului Sfântu Gheorghe din partea Şcolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorhe

Economie şi educaţie antreprenorială

Gál Emő Csilla

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în 
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
-  a participat la excursii în timpul săptămânii „Şcoala Altfel” cu clasele a X.-a şi XI.-a
- a participat la activităţile din cadrul proiectului „Eco Şcoala”
- a înregistrat o echipă de elevi din clasa a XII.A la concursul de studiu de caz organizat de 
Universitatea „Babeş – Bolyai”



 

 În luna decembrie 2018 ( 6 dec. ) impreuna cu catedra de chimie-fizică a organizat concursul
„ Kemia Iskolaja „ , invitînd elevii din alte licee al oraşului.( Lic. Mikes Kelemen, Lic. Szekely
Miko).
 În perioada de 19 ianuarie 2019 a participat ca evaluator : Olimpiada Stiinţele Pămîntului ,
etapa judeţeană

Specialitatea Biologie
Ceorapin – Török Andrea

2. coordonarea activității - Campania națională de prevenire a consumului de droguri

A. dialog cu părinţii asupra importanţeicomunicării cu tinerii - prin flyer-e

B. vizionarea unui film despre DEPENDENŢĂ - în cadrul competiției naționale „O activitate

de succes în Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” noiembrie 2018,

în colaborare cu Agenția Națională Antidrog (ANA), activitate finanțată prin Programul

național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri

2015-2018, aprobat prin HG nr. 684/2015.

3. coordonarea proiectul ECO-ȘCOALĂ din cadrul Programul internațional Eco-Schools - un

program pentru managementul mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la

nivel internațional de Fundația de Educație pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reunește 81

de organizații din 68 de țări, care acționează la nivel național în domeniul educației pentru o

dezvoltare durabilă; în cadrul proiectului a coordonat următoarele activități:

 Ziua verde a ECO-ŞCOLILOR din românia – octombrie 2018

 ,,Atitudine Eco” POM DE CRĂCIUN ECO – decembrie 2018

4. Decembrie 2018 – Ianuarie 2019 – Curs de perfecționare realizată de CCD Covasna cu tema –

METODICA PREDĂRII – ÎNVĂȚĂRII EVALUĂRII EFICIENTE ÎN INSTITUȚIILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 Specialitatea Istorie 

Bagoly Zoltán 

- comemorări istorice: Comemorarea celor 13 martiri de la Arad cu elevii claselor a X.A şi

XI.B(depunere de  flori în parcul comemoral înfiinţat în memoria martirilor revoluţiei şi recital de poezii, 6

octombrie 2018), In memoriam 1956(sub conducerea profesorilor Brendus Marta şi Bagoly Zoltán elevii

claselor a X.A, şi XII.A au vizionat filmul „A berni követ” la cinematograful Arta Cityplex;

- participare la campania socială de sprijinire a copiilor aflați în dificultate „Săptămâna legumelor și a

fructelor donate”, din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC)

- cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” la data de 31 octombrie 2018 în cadrul proiectului „Nem térkép

e táj” sub îndrumarea profesorilor Máthé Ágota şi Bagoly Zoltán elevii claselor a X.A şi IX.C au luat

parte la o excursie la Vârghiş unde au vizitat Castelul Dániel, respectiv la Micloşoara, unde a fost vizitată

castelul Kálnoky

- la data de 23 noiembrie 2018, cu ocazia „Săptămânii Educaţiei Globale” a luat parte ca organizator

şi coordonator la activitatea „Noi suntem lumea”, acţiune realizată în piaţa pietonală din centrul

oraşului Sfântu Gheorghe cu participarea elevilor din Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Liceul de

arte „Plugor Sándor”, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar”, Colegiul

Naţional „Székely Mikó”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Şcoala Gimnazială „Tatrangi

Sándor” – Ozun, Şcoala Gimnazială „Nicolae Colan” şi Şcoala Gimnazială Specială.

- este membru în diferite comisii din cadrul unităţii de învăţământ: Bani de liceu, Bursă socială şi de

studiu, Bursă profesională, Comisia Paritară

- a luat parte ca vicepreşedinte în cadrul comisiei de simulare a examenului de Bacalaureat din

noiembrie – decembrie 2018

- este desemnat ca responsabil în Comisia de Selecţie a elevilor din grupul ţintă ROSE



Specialitatea Geografie 

Deák Miklós 

- a realizat programul de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină perfomanțe școlare deosebite, din

clasele a IX-a A şi a IX-a B;

- a ținut pregătiri suplimentare pentru elevii claselor terminale, care susțin examenul de bacalaureat din

geografie

- Excursie cu ocazia săptămânii „Şcoala Altfel” în munţii Hăşmaşul Mare respectiv la penitenciarul  din

Codlea

Specialitatea Psihologie 

Tódor Dalma 

 Organizarea unui schimb de experiență pe data de 28.09.2018 cu participarea d-nei consilier școlar

Papp Agota și Consiliul profesoral al clasei a IX-a D, tema întâlnirii fiind abordarea unui elev cu CES cu

care d-na consilier a lucrat în anii școlari precedenți în Școala ”Nicolae Colan”.

 Atelier de autocunoaștere prin training autogen și imaginație dirijată pentru elevi din clasele a X-XI-a

pe data de 31.10.2018

 Organizarea cercului pedagogic semestrial pentru profesorii consilieri și logopezi din cadrul CJRAE

Covasna cu tema ”Părinți și copii – metode neconvenționale în asistența psihopedagogică” (9.11.2018)

 Orientare școlară și profesională în clasa a XII-a B cu scopul sprijinirii elevilor în alegerea unei

profesii potrivite intereselor și personalității lor (25.10.2018 și 14.11.2018)

 Activități de autocunoaștere cu tema ”Puncte forte și slabe din perspectiva teoriei lui H.

Gardner” în clasele a X-a A și B (pe parcursul lunii ianuarie 2019)

 Ore de pregătire suplimentară pentru admiterea la facultatea de psihologie.

 Asigurarea asistenței psihologice prin consiliere individuală și de grup, beneficiarii fiind elevi, cadre

didactice și părinți.

Participarea la formarea acreditată ”Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul 

educațional” furnizat de CNDRU Eurostudy (15 credite) 

Krivosik Réka 

- la data de 23 noiembrie 2018, cu ocazia „Săptămânii Educaţiei Globale” a luat parte ca profesor

coordonator la activitatea „Noi suntem lumea”, acţiune realizată în piaţa pietonală din centrul

oraşului Sfântu Gheorghe din partea Şcolii Gimnaziale Speciale din Sfântu Gheorhe

Economie şi educaţie antreprenorială 

Gál Emő Csilla 

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu

prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- a participat la excursii în timpul săptămânii „Şcoala Altfel” cu clasele a X.-a şi XI.-a

- a participat la activităţile din cadrul proiectului „Eco Şcoala”

- a înregistrat o echipă de elevi din clasa a XII.A la concursul de studiu de caz organizat de Universitatea

„Babeş – Bolyai” 



Analiza Swot a activităţii catedrei 

Puncte tari 

• elevii sunt interesaţi de disciplinele
aparţinând ariei curriculare de matematică,
informatică şi ştiinţe ale naturii, se realizează un
feed-back constructiv
• elevii au participat într-un număr ridicat la
activităţile extraşcolare organizate de membrii
catedrei: concursuri, comemorări etc., elevii pot fi
mobilizaţi în acest sens
• se poate observa o relaţie foarte bună şi de
sprijin reciproc între membrii catedrei

Puncte slabe 

-să încheiem situaţia şcolară pentru primul semestru
la fiecare elev
-se remarcă un număr relativ mare de corigenţi
-nu am reuşit să motivîm toţi elevii şcolii, astfel
numărul de elevi prezenţi la olimpiade este mic
-majoritatea elevilor nu învaţă acasăs, ei rămân cu
noţiunile învăţate în timpul orelor
-

Oportunităţi 

-Participarea elevilor la proiecte

-Bază materială complexă, table interactive,

videoproiectoare etc. 

Ameninţări 

Responsabil Comisie, prof. Bagoly Zoltan

• indiferenţa elevilor, faptul că se mulţumesc
cu note de trecere, nu-şi depun efort pentru a obţine
note mai mari
• indiferenţa părinţilor, a familiei, care nu
ajută îndeajuns munca profesorilor
• pierderea unor elevi, datorită situaţiei
materiale ale elevilor, datorită perspectivelor reduse
după terminarea studiilor

Specialitatea Biologie
Ceorapin – Török Andrea



RAPORTUL ACTIVITĂŢII CATEDREI DE CULTURĂ TEHNICĂ

În anul şcolar 2018-2019 semestrul I, din cadrul catedrei de cultură tehnică şi-au desfăşurat 
activitatea 10 cadre didactice, dintre care 8 titulari, 2 maitru instructor cu plata cu ora. La 
împărţirea orelor s-a ţinut cont de specializarea şi experienţa  fiecăruia, astfel încât orele să fie 
ţinute de profesori care au cunoştinţe temeinice în domeniul respectiv.

1. Proiectarea activităţii

Planificările calendaristice au fost întocmite la timp, până la data 1 octombrie, de către toate 
cadrele didactice din cadrul catedrei tehnice. La întocmirea acestora s-a respectat curriculumurilor 
şi standardelor în viguare. Ca urmare planificările calendaristice au fost intocmite conform 
curriculumurilor si standardelor in viguare, în format electronic cu antetul corespunzător.
La redactarea planificărilor a trebuit să ţinem cont de faptul că în fiecare an se modifică calificările 
profesionale pentru clasele a IX-a, întru cât și programul de învățământ pentru clasa a XI-a. 
Curriculumurile pentru practica comasata, fiind CDL-uri în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a au fost 
redactate de către cadrele didactice implicate în procesul de intruire practică. 

2. Realizarea activităţilor didactice

În cadrul procesului de predare-învăţare, cadrele didactice din cadrul catedrei tehnice utilizează 
strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specific 
calificării respective. Deoarece toate cadrele au participat în cursul anilor precedenţi la diferite 
cursuri de formare, s-au familiarizat cu metodele noi, activ participative, pe care le aplică în 
procesul de predare-învăţare. Totodată se urmăreşte transdisciplinaritatea în predarea modulelor, 
profesorii colaborând pentru a se ajuta reciproc.
În cadrul orelor se folosesc manualule pe măsura posibilităţilor, dar de  multe ori sunt folosite şi 
informaţii găsite în alte cărţi de specialitate şi pe internet. În clasele mai mari elevii ne-având 
manulade  cadrele didactice folosesc materialele auxiliare,  mijloace TIC şi alte mijloace didactice 
originale, în funcţie de specificul orei respective.

Activitățile membrilor din cadrul catedrei

prof Moraru Katalin
În cursul semestrului I 2018 -2019 a participat la activitățile metodice organizate la nivel județean și la 
nivelul comisiei metodice din unitatea de învățămât unde îşi desfășor activitatea.
Este membră a Comisiei Natională de Specialitate în Învăţământul Tehnic, şi a participat la convocările 
ministerului, unde a participat la redactarea programelor pentru examenele de titularizare.

A organizat și participat la schimbul de experiență profesională ”Élelmiszeripari és Földmérési 
Szakgimnazium” din Szombathely . 
A participat la servirea meniului gătit și prăjit în timpul exersării în cadrul pregătirii elevilor înaintea 
concursului ” Schnitta Samuel”, -a apreciat și evaluat meniurile, servirea și prezentarea vinurilor împreună 
cu prof. Para Edit.
A pregătit elevi şi a participat la olimpiada interdisciplinară industria alimentară, faza judeţeană.

Toți membrii a catedrei au participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică 
organizate în şcoală; În continuare au participat la consfătuirile organizate de către ISJ cu inspectorii de 
specialitate;



 prof Bredus Marta

A participat la pregătirea elevilor participanți la concursul internațional Firmă de Exercițiu din 
Pecs Ungaria.
A pregătit elevi pentru olimpiada interdisciplinară la nivel judeţean.

prof. Incze Aniko
- A organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul concursului “Schnitta
Samuel ”

prof. Simon Edit
-pregătirea elevilor și participare la Târgul Internațional a Firmelor de Exercițiu: Pecs, Ungaria – Liceul
Radnoti Miklos  cu două firme virtuale, o firmă a obținut premiul I.
-organizarea fazei locale a olimpiadei interdisciplinară
-pregatirea elevilor pentru olimpiada interdisciplinară județeană
-participare la târgul de crăciuni în parteneriat cu Școala Specială din Sf. Gheorghe
-coordonator prin participare la activitatea organizată de Clubul de Dans Blue Moon – Flash mob cu tema
”Îmreună prin Dans”
-pregătirea elevilor pentru dansul festiv al Maturandumului
-a mobilizat elevii pt. a participa la programe speciale de activități de remediere școlară ROSE
-a organizat cu elevii clasei ca diriginte, lunar serbarea elevilor cu zile de naștere în luna respectivă,

prof. Para Edit
A organizat și a luat parte la o excursie tematică – realizarea unei colaborări prin schimb de experiență 
profesională cu Gimnaziul partener profesional: ”Élelmiszeripari és Földmérési  Szakgimnazium” din 
Szombathely  împreună cu D.na prof. Moraru Katalin   cu clasa mea X:D, cu  cei 14  de cofetari al clasei .
-Începând din luna decembrie am pregătit 6 elevi din clasa XI.C pentru concursul din Ungaria
”Szakmasztar” din bibliografii pe bază de cerințe al examenului comercial profesional din Ungaria,
împreună cu colega mea prof. Simon Edith.
În urma concursului de preselecție, elevul -Kiss Zoltan-Ferenc a realizat 126 de puncte din 200 de puncte și
a intrat în etapa a II a concursului.

prof. Gazdag Ildikó
-am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu
prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare;
- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către
responsabilul catedrei de discipline tehnice
- am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;
- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de
corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări,
pentru a perfecționa demersul didactic;
- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel;
- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare şi
instituţionale
- am realizat proiectarea activităților Comisiei de Evaluarea și Asigurarea Calității pe anul școlar 2018/2019,
am inițializat RAEI pe anul școlar 2018/2019, am încărcat datele privind cadrele didactice, efectivele de elevi,
etc.
- am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “Şcoala altfel”:
•am organizat vizionarea filmului artistic despre bullying „Az osztaly” cu elevii din  clasa a X.a B
•am organizat excursii cu elevii claselor a X.B  la Baile Tusnad si la Barsov, Parcul de aventuri
- am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevii
mei pe parcursul anului şcolar;
- am pregatit elevi din clasa a X.A pentru concursul „PenzSztar”



prof. Deak Magdolna
Întocmirea planificărilor anuale
Redactarea și încheierea contractelor de practică
Realizarea evaluării inițiale
Participarea activă la activitățile derulate în săptămâna “Școala altfel”
Întocmirea fișelor de evaluare a stagiilor de pregatire practică
Realizarea pre-contractelor pentru anul scolar 2019-2020
Întocmirea fișelor de activitate, fișelor de lucru, fișelor de evaluare și notare.



VI. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE PROBLEME

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

Raportul activităţii Comisiei Diriginţilor 

Semestrul I 

Anul şcolar 2017-2018 

Activitatea educativă reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea 

cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, 

activitatea educativă dezvoltă  creativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul 

decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, 

astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea atitudinal - comportamentală. 

Comisia metodica a dirigintilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. În 

semestrul I al anului școlar 2018-2019, activitatea Comisiei metodice a diriginţilor si-a propus drept

priorităţi, o mai mare atenţie acordata creşterii standardelor de performanţă, modului în care elevii se 

integrează în colectivele lor,creşterii interesului pentru învăţătură,colaborării cu părinţii în vederea 

optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care 

aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens,Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi 

diverse, prin care diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze 

educaţia mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci ca un mijloc de formare 

a personalităţii lor ,de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au 

îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, 

civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultura si tradiţii . 

Activităţile desfăşurate pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019 în cadrul Comisiei

metodice a diriginţilor au fost în conformitate cu planul managerial al acesteia şi au vizat următoarele 

acţiuni :  

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in

vigoare; 

 Distribuirea, completarea şi semnarea contractului educaţional între şcoala, elev şi părinte la clasele

de început de ciclu ;

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale

şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe;

 Organizarea de lectorate şi consultaţii cu părinţii  pe teme care au avut ca scop eficientizarea

activităţilor  desfăşurate de elevi , consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte , reducerea

absenteismului şi creşterea randamentului şcolar

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si  extraşcolare

de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat  structura curriculumului, bazată pe : 

• Competenţe generale

• Valori şi atitudini

• Competenţe specifice şi continuturi



• Sugestii metodologice

Graficul  activităţilor desfăsurate pe semestrul I în anul şcolar 2018-2019 este prezentat mai jos :

Activitatea desfăşurată 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul liceal I.P.T si teoretic, de 

către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi orientare

specifice învăţământul liceal şi gimnazial

- diriginţii au beneficiat  de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor,

programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea 

desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi

orientare)

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi

Puncte forte:

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ

ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi înalţi

ora de dirigenţie

Puncte slabe:

- Sunt situaţii în care la   orele de consultaţii  nu vin părinţii elevilor  care au fost invitaţi să participe

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi extraşcolare, 

activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi semestriale la

consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul colegiului

- diriginţii au beneficiat de machetele planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform

nivelului şcolar al claselor lor

- diriginţii au beneficiat de macheta caietului dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de

diriginte

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi

coordonează

Puncte slabe:

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare

şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi 

desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale

proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse

- toţi diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii

- colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii  datorită existenţei

registrelor claselor

Puncte slabe: 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat



eficient şcoală-familie 

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza analizei raportului 

comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin lecţii şi  referate  pe teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii

educative

Referate :

 Stiluri de abordare a conflictului – prof. Bejan Carmen

 Planificarea carierei- marketing personal- prof. Soare Roxana

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare împreună cu 

elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii 

reprezentative pentru clasă) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a

grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de

cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative,

schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de

clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.

Puncte slabe:

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere al obiecte ornamentale – tablouri, flori etc.

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de management al 

relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă;

- mare parte a diriginţilor au apelat la serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, conştientizând

astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi problemelor acestuia

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă

Puncte slabe:

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Sf.-Gheorghe în vederea prevenirii şi 

combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor

conform ROI etc.)

Puncte slabe:

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor

inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la

clasele din învăţământul obligatoriu

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasele

a XII-a )privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al

absolvenţilor.



Competenţele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi, a căror 

dezvoltare este preconizată pe durata gimnaziului şi a liceului , în timp ce Competenţele specifice (derivate 

din competenţele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an şcolar, au fost corelate cu 

conţinuturi ale învăţarii şi prezentate distinct, pentru fiecare clasa de  în parte. Activitatea educativă 

extraşcolară constituie domeniul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor 

şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ, dezvoltarea deprinderilor necesare societăţii viitorului 

şi consolidarea spiritului de echipă şi a comunicării de tip asertiv. Prin formele sale specifice, activitatea 

educativă dezvoltăcreativitatea, gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional 

în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o 

simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea atitudinal - comportamentală 



ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-Folosirea tehnologiei moderne în realizarea orelor de dirigenție

-Toți diriginții sunt implicați în educația moral-civică și socială a

elevilor

- Organizarea sistematica și de câte ori este necesar a ședințelor cu

părinții pe ani de studiu

-Varietatea mare de activități extrașcolare și extra curriculare

-Întrunirea comisiei de câte ori a fost necesar și munca în echipă

-Funcționarea Consiliului elevilor la nivelul școlii --Reducerea

numărului mare de absențe nemotivate  -Completarea la timp a

carnetelor de note ale elevilor de către profesorul de la clasă

-Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-

profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un

climat deschis şi stimulativ;

-Baza materială foarte bună de care dispune colegiul contribuie la

-Nerealizarea unui dialog între

diriginte și unii părinți, datorită

dezinteresului sau timpului limitat

al părinților

-Existența unor absențe

nemotivate pe o perioada lunga de

timp.

realizarea unor lecţii de dirigenţie folosind metode active 

-Proiectele şi parteneriatele în care este implicată şcoala  conduc  la

creşterea spiritului de echipă şi la  dezvoltarea capacităţii de

comunicare ale elevilor

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite

de C.C.D. şi de universităţi;

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a

veni în sprijinul şcolii

-Postarea pe Internet a tot mai multor teme privind consilierea şi

orientarea elevilor care pot veni în sprijinul tututror diriginţilor;

-Inexistenţa unor repere morale

solide în viaţa elevilor, deruta

morală determinată de societate,

mass media etc.;

-Criza de timp a  unor părinţi

datorată situaţiei economice,

conduce la o slabă supraveghere a

copiilor şi la o redusă implicare în

viaţa şcolii;

Coordonator Comisia Diriginţilor, 

Prof. Voicu Catalina



RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA DE FORMARE CONTINUA 

SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2018-2019

În anul şcolar 2018 - 2019 membrii Comisiei de Formare Continuă au cautat în permanenţă să

îndeplinească obiectivele privind perfecţionarea de specialitate, în domeniul metodicii sau al îmbunătăţirii 

competenţelor TIC. 

Responsabilul Comisiei de formare continuă a participat în luna septembrie la instruirea anuală .  

Totodată a fost afişată Oferta de cursuri de formare cât şi cea de organizare a Cecurilor pedagogice în 

coltul special amenajat pentru aceasta comisie. A fost afișat și trimis prin email Programul Activităților CCD

Covasna.



Analiza SWOT: 

Puncte tari Puncte slabe 

Majoritatea profesorilor din colegiul nostru se 

preocupă de autoperfecționare prin participare la 

cursuri de perfecționare, la proiecte naționale și 

internaționale. 

Activitatea cu elevii se bazează pe instruirea 

centrată pe elev având ca scop final obținerea de 

performanțe în pregătirea elevilor pentru 

examenele naționale, concursuri naționale și 

olimpiade școlare. 

Nu toți profesorii sunt interesați să participe la cursuri 

de formare continuă dovedind inerție în metodele de 

instruire aplicate la clasă. 

Nu toate cadrele didactice sunt implicate în activități de 

formare pentru că au gradul didactic I sau pentru că 

majoritatea cursurilor de formare sunt cu plată suportată 

de către cursant deoarece colegiul nostru nu are fonduri 

alocate pentru perfecționare.. 

Oportunități Amenințări 

Oferta bogata de cursuri de formare continuă. 

Profesori metodiști și profesori inspectori în 

cadrul colectivului de cadre didactice care ofera o 

buna colaborare cu CCD Covasna.  

Foarte puține cursuri legate de managementul clasei de 

elevi, de managementul conflictelor sau referitoare la 

evaluare. 

Încărcarea programului cadrului didactic. 

Majoritatea cursurilor de formare sunt cu plată. 

Responsabil, Prof. Nemes Csilla 



ANALIZA SWOT 

SEMESTRUL I 

AN ŞCOLAR 2018-2019 



DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 

Puncte tari 

 preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea 
suplimentară şi de performanţă a elevilor;

 organizarea unor acțiuni educative

extracurriculare,completând educația detip informal cu 
ceadetip nonformal;

 diversitatea metodelor de evaluareobiectivă a elevilor;

 evaluarile aplicate elevilor concepute astfel încât să 
dezvolte gândirea critică, creativitatea și să arate clar 
nivelul la care se află fiecare elev, iar cele finale 
elaborate astfel incat sa respecte modelele de subiecte 
propuse la examenele nationale (simulare, bacalaureat 

etc).

 elevii au posibilitatea să cunoască nivelul real la care 
se află;

 organizarea unor concursuri cu participare judeteana 
si naţională;

 cadrele didactice au aplicat evaluări realiste, fapt ce

reiese din concordanta mediilor pe care elevii le-au

obținut la evaluarile externe și mediile din cataloage;

 participarea unui nr. mare de prof. la cursurile de

excelenţă;

 participări la simpozioane naţionale.

Puncte slabe 

 realizarea unor lecţii inter şi

transdisciplinare;

 slaba diseminare a activităţilor desfăşurate

la nivelul şcolii, comunicare insuficientă

între catedre

 aplicarea sporadică de către cadrele
didactice a metodelorde tipelearningcare să

stimuleze implicareaelevilordeja

familiarizarizațicunoile tehnologii de

comunicare;

 lipsa premiilor materialepentru reuşitele

obţinute launele olimpiadeşi concursuri

 lipsadeinteresaunorcadredidacticeîn

pregătireasuplimentarăaelevilor pentru

participareala olimpiadeși concursuri

 opoziţiaunorpărinţifaţădeparticipareala

concursuri cese desfăşoarăla sfârşit de

săptămână

 participarea scăzută aunormembrila cursuri

de formare continuă.

Oportunităţi 

 posibilitatea elaborării de CDS ca produs al

proiectelor/programelor cu finanţare europeană

 -baza materială complexă;

 grad ridicat deautonomie aşcolii pe problemedeCDS

 existenţa unei oferte variateîn ceea ce priveşte

concursurile avizate

 C.D.S.vine însprijinulameliorării

absenteismuluişcolarşicontribuie la dezvoltarea

motivaţieiintrinsecipentruînvăţare şi la obţinerea unor

erformanţe şcolare, permite valorificarea abilităţilor

individuale

Ameninţări 

 existenţaunuinumărmare deelevicare sunt

dinafara oraşuluişinuse potimplica maimult

în obţinereaperformanţei şcolare;interesul

din ce în ce mai scăzut al elevilor pentru

activitatea de performanţă;

 neimplicarea familiilor elevilor în viaţa

şcolii;

 schimbările prea dese de politică

educaţională creează confuzie în rândul

elevilor, îi demotivează, iar pe profesori îi

suprasolicită, în defavoarea unui demers

educaţional de succes;

 scăderea respectului în rândul elevilor și al

familiilor acestora cu privire la prevederile

regulamentului școlar, a conduitei ca elev

și a datoriilor acestuia;

 creșterea birocratizării activității
profesorului;

 insuficienţa spaţiului pentru desfăşurarea



pregatirilor suplimentare cu 

elevii; 

 lipsamotivaţiei financiarepentruprofesorişi

elevii participanţi la competiţii şcolare;

 resurse materiale insuficiente pentrua

asigurao formareprofesionalădeînaltnivel

prin participarea la conferinţe, cursuri,

seminarii despecialitate.

DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 

Puncte tari 

 competitivitatea resurselor umane capabile de 
performanţă, dar şi de a răspunde schimbărilor 

 atragerea unor elevi cu medii bune la clasa a IX-a

(creşterea atractivităţii liceului);
 rezultate foarte bune la examenele naţionale şi 

concursurile şcolare;

 interesulmanifestatdemajoritateacadrelor didactice 
pentruautoperfecţionare(doctorat,

gradedidactice,activităţimetodice lanivel județean și 
zonal);

 prezenţa activă în viaţa culturală a oraşului;

 implicarea profesorilor în activitatea ISJ şi CCD 

 preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea 
suplimentară şi de performanţă a elevilor;

 Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă și de 
colaborare;

 participarea unui nr. mare de prof. la cursurile de 
excelenţă;

 participări la simpozioane naţionale

Puncte slabe 

 slaba participare a unora dintre profesori

la cursuri de formare;

 neadaptarea unor profesori la reforma

învăţământului preuniversitar;

 promovareaindividualismului

șicompetiției și ignorarea avantajelor

cooperăriiîn dezvoltarea

culturiiorganizaționale așcolii

 program de studiu în două schimburi;

 relaţia profesor-elevdeficitară:uneoriprea

rigidă,distantă,iar înaltecazurinepermisde

tolerantă;

 slaba diseminare a activităţilor

desfăşurate la nivelul şcolii, comunicare

insuficientă între catedre;

 existențaunor contrastemariîntreprofesori

înceea ce priveștedorința deimplicare

înviața școlii

 privind personalul didactic auxiliar şi

nedidactic acesta este în continuare sub

normative.

Oportunităţi 

 dezvoltarea resurselor informaţionale şi optimizarea 
utilizării acestora;

 existența unei oferte consistente de formare continuă 
la nivelul CCD Covasna;

 existenţa unei unități de învățământ superior în județ 
care poate gestiona perfecționarea prin grade 
didactice

 bunul renume al liceului în cadrul comunității

 existenţa legăturilor cu alte instituţii de permit 
efectuarea  de practică la standardele europene

 diversitatea de surse de informare pe care societatea 
le pune la dispoziția tinerilor

 nivelul material ridicat al multor familii

 posibilitatea înscrierii în programe educative 
europene

Ameninţări 

 lipsa mijloacelor relevante de motivare a 
cadrelor didactice tinere, debutante în 
formarea profesională;

 inexistenţa unor strategii si politici 
coerente de remediere a rămânerilor în 
urmă;

 multiplicarea comportamentelor 
nesănătoase ale tinerilor (fumat, consum 
de alcool și droguri)

 dezinteres pentru studiu în general și 
creșterea apetenței societății pentru 
câștiguri materiale imediate

 scăderea influenței familiei în educarea 
elevilor și numărul mare de elevi care au



 numărul mare de activități extrașcolare desfășurat la

nivelul școlii

 oferta diversificată de concursuri școlare

 implicarea profesorilor în organizarea unor activități

care valorifică o plajă largă de interese ale elevilor și

familiilor

părinții plecați în străinătate 

 scăderea capacității familiei de a

interveni în situații de criză

 formalizarea relațiilor profesor – elev

 scăderea prestigiului profesiei prin

discreditarea organizată de mass-media;

 scăderea numărului de profesori de

diverse specialităţi ;

 scăderea respectului în rândul elevilor și

al familiilor acestora cu privire la

prevederile regulamentului școlar, a

conduitei ca elev și a datoriilor acestuia;

 creșterea birocratizării activității

profesorului;

DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Puncte tari 

 săli de clasă luminoase, bine încălzite pe timp de iarnă şi 
dotate corespunzător;

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de 
igienă corespunzătoare;

 existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru 
anumite discipline: informatică, fizică şi chimie, biologie, 
limba română și limbi moderne

 existenţa unui fond de carte actualizat şi a unui fond de 
carte veche

 existenta unei biblioteci care dispune şi de o sală de 
lectură;

cadru ambiental plăcut în care se desfăşoară întreaga 
activitate;

 existenţa unei săli de sport şi a unui teren de sport în aer 
liber, ceea ce permite desfăşurarea a numeroase activităţi 
sportive;

 existenţa unui cabinet de psihologie şi de consiliere;

 dotarea la standarde europene cu echipamente audio-video 
şi PC-uri 

Puncte slabe 

 lipsa fondurilor necesare extinderii

clădirii școlii

 materialul didactic este insuficient şi

depăşit;

 spaţiul destinat sălii de lectură este

insuficient pentru grupe mai mari de

elevi;

 lipsa unor cabinete pentru pregătire

suplimentară;

 lipsa medicamentelor necesare

cabinetului medical pentru cazuri de

urgenţă;

 utilizarea uneori a laboratoarelor drept

săli de clasă;

 fondurile băneşti nu sunt suficiente

pentru stimularea cadrelor didactice şi

elevilor, pentru achiziţionarea unor

echipamente şi materiale didactice,

pentru întreţinerea spaţiilor şcolare,

pentru asigurarea deplasărilor la

concursurile școlare.

Oportunităţi 

 posibilitateaobţinerii unorsponsorizări în vederea 
premierii elevilorși profesorilor cu rezultate foartebune 

 existenţa cadruluilegalnecesardesfăşurării 

Ameninţări 

 au apărut deja modificări în aspectul

clădirii ce ţin de finisajele de slabă

calitate;

http://colegiul-nichita.ro/ecdl
http://colegiul-nichita.ro/academie-locala-cisco


activităţilorextrabugetare şiposibilitatea utilizăriiacestor 

resursepentru dotări; 

 deschiderea internaţională carepermite participareala

programeeuropene;

 descentralizareşi autonomie instituţională;

 parteneriatcucomunitatea locală.

 nu avem table interactive în toate sălile

de clasă, nu le utilizăm nici pe cele

existente şi nu le păstrăm;

 lipsa mijloacelor materiale necesare

susţinerii/participării la unele concursuri

 lipsa fondurilor necesare achiziţionării

noilor apariţii editoriale;

 situaţia economică la nivel national

influenţează negativ sursele

extrabugetare

 uzura morală a aparaturii, în special a

celei informatice şi lipsa fondurilor

pentru modernizarea acesteia;

 din punct de vedere al dotării cu IT

necesară pregătirii şi derulării

activităţilor cu elevii avem suficiente

lipsuri;.

 neimplicarea familiilor elevilor în viaţa

şcolii;

 fonduri foarte mici pentru dezvoltare;





 DOMENIUL FUNCŢIONAL: PARTENERIATE ŞI RELAŢII 

COMUNITARE 

Puncte tari 

 interesul multor părinţi pentru calitatea educaţiei oferita 
în şcoală – manifestat inclusiv prin rata ridicată de 
participare la şedinţele cu părinţii

 implicarea elevilor în diferite tipuri de activități de 
voluntariat

 interes din partea elevilor şi cadrelor didactice pentru o 
relaţie activă şi profitabilă cu reprezentanţii comunităţii 
locale

 existenţa unui număr de activităţi consacrate si 
implicând parteneriat instituţional

 stabilirea unor parteneriate cu instituțiile locale de 
cultură, cu ONGuri, cu școli din țară în cadrul unor 
proiecte educative, cu instituții reprezentative din 
Europa



 CcolaborareaeficientacuISJ,cu autoritatile locale si cu 
familiile elevilor;

 prezenţa activă în viaţa culturală a oraşului.

Puncte slabe 

 gradulridicat deîncărcareaprogramului elevilor

(numărmaredeore pesăptămână)

 implicarearedusă a cadrelordidactice în 

dezvoltarearelaţiilor cu comunitatealocală 

 numărulmic de parteneriate cu agenții economici

 numărulmicdeproiectederulateîncadrul

comunitățiilocale

 valorificarea redusă a comunitățiilocaleca resursă

pentruorientareașcolarășiprofesională a elevilor

 lipsade implicareînorganizarea unor schimburide

experiență cuunitățișcolare similaredin oraș
 insuficientavalorificareaparteneriatuluicu părinții
 disfuncţionalităţiînsistemulde comunicare 

internăşi externă
 slabaimplicareaunorcadredidacticeîn elaborarea 

proiecteloreuropene,dincauza neinițierii 

acestoraîn domeniu

 absenţa unorpreocupărisistematice privind 
implicarea părintilor înstabilirea obiectivelor 

generaleşi a ofertei educaţionale 

 slabaimplicareînrealizareaunorproiecte de 
finanţarela nivel instituţional

Oportunităţi 

 existenţa unor ofertelocale importante privind 

activităţile educative pentru elevi 

 numărmaredepărințicustatutimportantîn

comunitatealocală

 posibilitateaimplicării în proiecte internaționale detip
Erasmus+

Ameninţări 

 neimplicarea familiilor elevilor în viaţa şcolii;

limiteînasigurarearesurselorfinanciareşi materiale 

necesare 
 lipsade interesside disponibilitate a instituţiilorde

cultură înrealizarea unuicadru instituţional
decolaborare cuunităţilede învăţământ

 colaborarea eficientăcu ISJ.Covasna, C.C.D.,M.E.N., 

 pentru         lipsadesprijin dinparteacomunităţiilocale pentru 
îndrumare, îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale   controlşiconsiliereînvedereaelaborăriideproiecte
naţionale/internaţionale

 creşterea vizibilitaţiicolegiului.

http://colegiul-nichita.ro/ecdl
http://colegiul-nichita.ro/academie-locala-cisco
http://colegiul-nichita.ro/academie-locala-cisco



