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Liceul de Arte ”Aurel Popp”  Satu Mare aplică politica educaţionala a Ministerului Educaţiei 

Naționale privind învăţământul preuniversitar. La baza activităţii în anul şcolar 2017-2018 a 

stat asigurarea calităţii şi eficientizarea procesului instructiv- educativ. Demersul didactic a avut 

ca scop crearea unor valori reale care să înscrie Liceu de Arte ”Aurel Popp” printre unitățile 

şcolare cu rezultate bune din Satu Mare. 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018  activitatea din cadrul unității s-a desfaşurat sub 

semnul reformei conform strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului preuniversitar, a 

priorităţilor stabilite în Panul de acţiune a şcolii, Planul  managerial, ordinele şi dispoziţiile 

MEN şi ISJ.  

Aspectele avute în vedere pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 au fost: 

 

Procesul de predare- învăţare 

 

● Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevii; 

● Utilizarea în mai mare măsura a învăţării centrate pe elev; 

● Adaptarea demersului didactic în funcţie de nevoile elevilor şi stilurile de învăţare depistate; 

● Implementarea unui program de sprijin de învăţare pentru elevii cu nevoi speciale 

 

Resurse materiale şi umane 

 

● Asigurarea ambientului educaţional în care se desfăşoară activitatea didactică; 

● Dezvoltarea bazei materiale din cabinete şi laboratoare; 

● Implicarea în mai mare măsura a cadrelor didactice în gestionarea resurselor; 

● Continuarea participrii cadrelor didactice la cursuri de formare pentru dezvoltarea în  carieră. 

 

Management 

 

● Dezvoltarea ideii de echipă; 

● Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de dezvoltare institutională; 

● Dezvoltarea parteneriatului şcoala- familie 

● Valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor încheiate cu agenţii economici; 

● Participarea la proiecte.  

 

 

 

În cadrul Liceului de Arte ”Aurel Popp”  au funcţionat, în anul şcolar 2017-2018, 30 de clase 

cu un efectiv de pornire de 623  elevi.  

 

Evolutia numarului de elevi 2003 – 2017 se prezinta dupa cum urmeaza: 

 

 Numărul elevilor înscrişi în şcoală(situație retrospectivă): 

 

anul şcolar 2003-2004  -505  

anul şcolar 2004-2005  -519  
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anul şcolar 2005-2006  -501   

anul şcolar 2006-2007  -496 

anul scolar 2007-2008  -526 

anul școlar 2008-2009  -544 

anul școlar 2009-2010  -550 

anul școlar 2010-2011- 571 

anul școlar 2011-2012-583 

anul școlar 2012 – 2013-585 

anul școlar 2013-2014-594 

anul școlar 2014-2015-605 

anul școlar 2015-2016 -582 

anul școlar 2016 – 2017 – 623 

anul școlar 2017-2018 - 641 

  

 

1. Analiza situaţiei actuale  

a) Unitatea școlară în anul școlar 2018-2019 a funcționat cu următoarele clase:  

  - 2 clase pregătitoare în limbile de predare română și maghiară;  

-  8 clase primare în limbile de predare română și maghiară;     

 - 8 clase gimnaziale în limbile de predare română și maghiară;   

 - 12 clase liceal în limbile de predare română și maghiară cu specializările, muzică, arte 

plastice și arhitectură.  

  

b) Situaţia încadrării cu personal didactic a fost următoarea:  

Mod încadrare  Număr 

norme an şc. 

2016-2017  

Număr 

norme an 

şc. 2017-

2018  

Număr 

norme an 

şc. 2018-

2019 

Titulari  68,42  56,45 56.72 

Titulari (cumul, plata cu ora)  22,37  21,26 17.34 

Suplinitori calificaţi  14,93  10,3 11.84 

Pensionari/asociaţi  15,94  21,24 24.78 

  

  Număr personal didactic calificat:   

An școlar Cu doctorat  Cu gradul I  Cu gradul II  Cu 

Definitivat  

Fără 

definitivat  

2016-2017 4  40  26  20  16  

2017-2018 3 33 22 14 23 

2018-2019 3 39 24 20 22 
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Perfecționarea cadrelor didactice 

În anul școlar 2018-2019 s-au înscris la examane de  

Definitivare    3    cadre didactice  

Grad did. II 3 cadre didactice 

Grad did.  I 5 cadre didactice 

Masterat          0     cadre didactice 

Doctorat          0     cadre didactice 

La alte cursuri de formare     5     cadre didactice 

În anul școlar 2018-2019  au obținut 

Definitivare    2      cadre didactice  

Grad did. II 2 cadre didactice 

Grad did.  I 4 cadre didactice 

Masterat          1      cadre didactice 

Doctorat          1    cadre didactice 
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c) Rezultate Examene naţionale:  

c.1.) Evaluarea Naţională şi Examenul Naţional de Bacalaureat – constituie momente de 

verificare şi validare a calităţii deciziilor sistemice în plan conceptual, organizatoric şi logistic, 

de care depind, în mare măsură, asigurarea succesului şi trecerea firească a tinerilor în alte etape 

ale formării lor.   

  

 Situaţii statistice/grafice privind rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională - iunie 2017  

  Nr. 

Înscrişi  
Nr. 

Prezenţi  
Nr. 

Evaluaţi  
1- 

1,99  

2- 

2,99  

3- 

3,99  

4- 

4,99  

5- 

5,99  

6- 

6,99  

7- 

7,99  

8- 

8,99  

9- 

9,99  

10  

2015-2016 42  41  41        5  10  18  7  1      

2016-2017  40 39  39   2 1 8 9 9 8 2 0 0 

2017-2018 48 48 48   6 12 16 11 2 1   

2018-2019 35 34 34  1  7 15 6 4  1  

  

Apartenenţa elevilor pe secţii de predare care au susținut examenul de evaluare 

naţională:  

  

TOTAL ELEVI  SECŢIA ROMÂNĂ  SECŢIA MAGHIARĂ  

34 17 17 

 

c.2) Situaţii statistice/grafice privind rezultatele obţinute la Examenul de Bacalaureat  

Sesiunile 2019 

  BAC 

2014 

iunie-

iulie  

BAC 2015 

iunie-iulie  

BAC 2016 

iunie-iulie  

BAC 

2017 

Iunie-

iulie 

BAC 

2018 

 

BAC 

2019 

Înscrişi  65  69  50  48 50 59 

Prezenţi  64  68  49  48 48 59 

Admişi  48  50  37  38 36 50 

Respinşi  16  18  12  10 12 9 

Promovabilitate  75%  73,52%  75,51%  79,16% 75% 84% 

Eliminaţi           

Medii între 6-6,99  25  21  16  5 17 23 

Medii între 7-7,99  14  15  15  16 9 7 

Medii între 8-8,99  7  10  4  13 7 14 
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Medii între 9-9,99  2  4  2  4 3 6 

Medii de 10           

  

 

- Procent de promovabilitate pe an școlar – 84% 

Faţă de anii anteriori se constată o creştere a prezenţei la examenul de bacalaureat raportat la 

numărul candidaţilor înscrişi, și o creşterii ratei de promovabilitate.   

  

  

 d) Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară  

 d.1. – Monitorizarea absenteismului 

 

 

An școlar 2015-

2016 

An școlar 2016-

2017 

An școlar 2017 - 

2018 

An școlar 2018-

2019 

Absenţe  

 

Total  

Din care 

motivat

e  Total  

Din care 

motivat

e  Total  

Din 

care 

motiva

te  

Total Din 

care 

motiva

te 

Total  primar  
 

230  126  
4045 2289 4458 4283 6261 5436 

Total gimnazial 
 

4506  1602  
7388 4952 9446 5601 5515 4691 

Total liceal 
 

7250  4100  
14403 8413 16259 10907 18246 13103 

Total 

general  

 

11986  5828  

25836 15654 30163 20791 30022 23230 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

An școlar 2015-
2016

An școlar 2016-
2017

An școlar 2017 -
2018

Promovabilitate Examen de Bacalaureta

Absenţe Total  primar Total gimnazial Total liceal Total general



  7 

 
- Numărul total de absențe a scăzunt nesemnificativ, în schimb procentul de absențe 

motivate din numărul total de absențe a crescut    8 % față de anul școlar precedent;  
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Promovabilitatea elevilor la sfârșit de an școlar 

Învățământ primar și gimnazial – La niveul învățământului primar procentul de 

promovabilitate este de 98,51%, iar la nivel gimnazial de 97,78%, eșecul privind 

promovabilitatea se datorează elevilor auditori, care nu au reușit să asimileze materia 

conform nivelului de vârstă, necunoscând limba română, sau pur și simplu dezinteres total 

fața de școală. 

 

... Elevi înscrişi la început de an 
Elevi rămaşi la sfârşitul 

semestrului II 
Numar elevi promovaţi 

Total 

promovaţi 

... Total(1.1) 
din care 

feminin(1.2): 
Total(2.1) 

din care 

feminin(2

.2): 

Total(3.1) 

din care 

feminin(3.

2): 

% (4) 

TOTAL UNITATE 630 386 643 391 631 385 98,13 

Primar TOTAL clasa 

pregatitoare-IV 198 104 202 104 199 104 98,51 

PR A 17 9 18 9 18 9 100,00 

PR B 25 13 26 13 26 13 100,00 

TOTAL PR 42 22 44 22 44 22 100,00 

I A 15 8 16 8 16 8 100,00 

I B 15 4 15 4 15 4 100,00 

TOTAL I 30 12 31 12 31 12 100,00 

II A 21 12 22 13 22 13 100,00 

II B 21 10 21 10 20 10 95,24 

TOTAL II 42 22 43 23 42 23 97,67 

III A 22 10 22 10 21 10 95,45 

III B 19 12 19 12 19 12 100,00 

TOTAL III 41 22 41 22 40 22 97,56 

IV A 23 15 23 14 22 14 95,65 

IV B 20 11 20 11 20 11 100,00 

TOTAL IV 43 26 43 25 42 25 97,67 

TOTAL V-VIII 174 111 180 114 176 112 97,78 

V A 22 16 24 16 24 16 100,00 

V B 16 10 16 10 16 10 100,00 

TOTAL V 38 26 40 26 40 26 100,00 

VI A 23 16 25 17 24 17 96,00 

VI B 20 14 20 15 20 15 100,00 

TOTAL VI 43 30 45 32 44 32 97,78 

VII A 24 13 25 13 24 13 96,00 

VII B 23 12 23 12 23 12 100,00 

TOTAL VII 47 25 48 25 47 25 97,92 

VIII A 23 18 25 20 23 18 92,00 

VIII B 23 12 22 11 22 11 100,00 

TOTAL VIII 46 30 47 31 45 29 95,74 
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Învățământ liceal: Procentul de promovabilitate este de 98,08%, așa cum rezultă și din 

machete de mai jos, problem au fost la nivelul claselor a IX-a mai ales la clasele cu 

specializarea de arhitectură. Motivul poate fi și faptul că la această specializare avem cei mai 

mulți elevi veniți din afara unității, în celelalte clase 70 % dintre elevi sunt absolvenți de a 

VIII-a ai unității noastre școlare, și se adaptează mai greu la programul filierei vocaționale. 

... 
Elevi înscrişi la 

început de an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul semestrului 

II 

Numar elevi 

promovaţi 

Total 

promov

aţi 

... Total(1.1) 

din care 

feminin(1

.2): 

Total(2.1

) 

din care 

feminin(2

.2): 

Total(3.1

) 

din care 

feminin

(3.2): 

% (4) 

TOTAL IX-XII 258 171 261 173 256 169 98,08 

TOTALIX-X 140 100 144 103 140 99 97,22 

IX A 27 18 30 20 28 18 93,33 

IX B 24 20 25 21 24 20 96,00 

IX C 25 20 24 20 23 19 95,83 

TOTAL IX 76 58 79 61 75 57 94,94 

X A 24 15 25 15 25 15 100,00 

X B 14 10 14 10 14 10 100,00 

X C 26 17 26 17 26 17 100,00 

TOTAL X 64 42 65 42 65 42 100,00 

TOTAL XI-XII 118 71 117 70 116 70 99,15 

XI A 23 17 23 17 23 17 100,00 

XI B 11 9 10 8 10 8 100,00 

XI C 24 9 23 9 22 9 95,65 

TOTAL XI 58 35 56 34 55 34 98,21 

XII A 21 10 22 10 22 10 100,00 

XII B 14 13 14 13 14 13 100,00 

XII C 25 13 25 13 25 13 100,00 

TOTAL XII 60 36 61 36 61 36 100,00 

 

2. Ponderea elevilor repetenţi deşi este mica, 12 elevi la nivel de unitate, necesită măsuri 

realiste şi eficiente în scopul prevenirii eşecului şcolar.   

3. Elevii cu medii sub 6 la materia de specialitate (instrument/arte plastice) sunt declarați 

necorespunzători și îndrumați spre învățământul de masă.  

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 au fost declarați    10 elevi necorespunzători pentru filiera 

vocațională, motiv pentru care au fost nevoiți să se transfere la învățământul de masa și să se 

orienteze spre alte unități școlare: 
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... 
Elevi rămaşi la sfârşitul 

semestrului II 
Corigenţi la: 

Cu situatia şcolara 

neîncheiată 

... Total(2.1) 
din care 

feminin(2.2): 
1 obiect(6.1) 

2 
obiecte(6.2) 

Total 
(7.1) 

din care 

feminine 

(7.2): 

TOTAL UNITATE 643 391 26 7 18 7 

Primar TOTAL clasa 

pregatitoare-IV 202 104 0 0 5 1 

PR A 18 9         

PR B 26 13         

TOTAL PR 44 22 0 0 0 0 

I A 16 8     1   

I B 15 4         

TOTAL I 31 12 0 0 1 0 

II A 22 13     1 1 

II B 21 10     1   

TOTAL II 43 23 0 0 2 1 

III A 22 10     1   

III B 19 12         

TOTAL III 41 22 0 0 1 0 

IV A 23 14     1   

IV B 20 11         

TOTAL IV 43 25 0 0 1 0 

TOTAL V-VIII 180 114 16 7 5 3 

V A 24 16   1     

V B 16 10         

TOTAL V 40 26 0 1 0 0 

VI A 25 17 2   2 1 

VI B 20 15     1 1 

TOTAL VI 45 32 2 0 3 2 

VII A 25 13 3 1 1   

VII B 23 12 3 3     

TOTAL VII 48 25 6 4 1 0 

VIII A 25 20 5 1 1 1 

VIII B 22 11 3 1     

TOTAL VIII 47 31 8 2 1 1 

TOTAL IX-XII 261 173 10 0 8 3 

TOTALIX-X 144 103 8 0 7 3 

IX A 30 20 1   4 3 

IX B 25 21 5       

IX C 24 20     2   

TOTAL IX 79 61 6 0 6 3 

X A 25 15     1   

X B 14 10 2       

X C 26 17         

TOTAL X 65 42 2 0 1 0 

TOTAL XI-XII 117 70 2 0 1 0 

XI A 23 17     1   

XI B 10 8 1       

XI C 23 9         

TOTAL XI 56 34 1 0 1 0 

XII A 22 10 1       

XII B 14 13         

XII C 25 13         

TOTAL XII 61 36 1 0 0 0 
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Baza materială  
  

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE  

  

Nr. crt.  Tipul de spaţiu  Număr  

Spaţii  

1.  Săli de clasă  28  

2.  Săli de instrument  26  

3.  Ateliere  18  

4.  Săli festive  3  

5.  Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport  3  

6.   Spaţii de joacă   3  

7.  Săli administrative  15  

  

  

Bugetul pentru anul școlar 2018-2019 

Mii lei 

 Trim I - X-

XII 2018 

Trim II – I-

III 2019 

Trim III – 

IV-VI 2019 

Trim IV – 

VII – IX 

2019 

TOTAL 

Total buget 

aprobat 

2003 1928 2296 1625 7852 

Utilizat pentru 

plata salariilor 

1656 1785 2109 1560 7110 

Pentru 

consumabile 

7 5 11 3 26 

Pentru 

intreținere și 

utilități 

295 126 143 46 610 

Ajutoare 

sociale 

21 2 20 9 52 

Naveta elevilor 22 8 10 6 46 

Naveta cadrelor 

didactice 

2 2 3 1 8 
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e) Analiza SWOT  

Puncte TARI  Puncte SLABE  

1. Instituţia Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu 

Mare are capacitatea morală şi funcţională de 

a implementa hotărârile, deciziile şi măsurile 

conforme cu strategia MEN, printr-o corectă şi 

oportună coroborare cu interesele şi nevoile 

locale;  

2.Existenţa unei şcoli cu un colectiv de 

cadre didactice, bine pregătit şi calificat;  

3. Buna circulaţie a informaţiei prin dotarea 

serviciilor administrative cu echipamente şi 

tehnică specifică;  

4.Există agenți economici şi organizaţii 

guvernamentale şi nonguvernamentale care 

contribuie la îmbunătăţirea pachetului de 

resurse materiale şi  servicii menite să 

servească calităţii educaţiei;  

5.Şcoala are o bună colaborare cu autorităţile 

locale;  

6.Există preocupări pentru siguranţa elevilor 

în şcoală;  

7.Comisiile pe diferite domenii îşi desfăşoară 

activitatea cu responsabilitate, având rol 

reglator;  

8.În plan acţional, profesorii îşi organizează şi 

conduc procesul de predare-învăţare cu 

rigoare metodică în cadrul unui demers 

didactic dens cu metode didactice active-

participative, respectând curriculum naţional; 

9. Atmosfera de învăţare este stimulativă, 

propice dezvoltării personalităţilor  

individuale, în contextul cerinţelor naţionale, 

judeţene privind educaţia şi formarea 

profesională;  

10.Cadrele didactice sunt preocupate de 

adaptarea demersului didactic la condiţiile de 

mediu,  valorificând oportunităţile de învăţare 

experenţială prin activităţi de tip Outdoor; 

11.Există interes în rândul profesorilor pentru 

calitatea demersului didactic, pentru utilizarea 

în cadrul lecţiilor a metodelor didactice 

moderne şi pentru încurajarea elevilor 

capabili de performanţă;  

12.Se remarcă preocuparea profesorilor 

pentru creşterea calităţii actului didactic prin 

1. Se manifestă management  direcţionat 

unilateral dinspre instituţiile centralizate spre 

unităţile şcolare şi nereceptiv la aspiraţiile 

elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, la 

disponibilităţile şi interesele comunităţilor 

locale, agenţilor economici şi ale factorilor cu 

roluri şi atribuţii educaţionale;  

2.Analiza PEST precedentă (contextul politic, 

economic, social şi tehnologic) nu a 

identificat corespunzător resursele şi 

oportunităţile comunităţilor, aspect reflectat 

în pierderile cantitative şi mai ales calitative 

înregistrate la ieşirile din sistem;   

3.Nu există suficientă preocupare pentru 

îndrumarea debutanţilor la nivelul şcolii;  

4.Se constată o slaba utilizare a materialului 

didactic disponibil şi a integrării 

experimentelor de laborator în lecţie;  

5.Autoevaluarea, ca metodă de evaluare a 

cunoştinţelor elevilor este neglijată la unele 

materii;    

6.Insuficienta folosire a  tehnicilor de 

diferenţiere şi individualizare a procesului de 

predare-învăţare-evaluare, din perspectiva 

nevoilor elevilor;  

7.Insuficienta preocupare a personalului 

didactic, didactic auxiliar pentru dezvoltarea 

competenţelor de comunicare orală în diverse 

situaţii (discursul argumentativ, persuasiv, 

polemic etc.) sau a competenţelor de lectură 

critică / hermeneutică a unei opere literare; 

8.Superficialitatea cu care se tratează 

evaluarea (în ceea ce priveşte formularea 

descriptorilor de performanţă, înregistrarea 

rezultatelor obţinute de elevi la evaluările 

iniţiale şi sumative);  

9. Lipsa de iniţiativă şi creativitate a cadrelor 

didactice pentru propunerea şi implementarea 

de CDŞ-uri din care să trasnpună obiceiuri, 

tradiţii locale, propuneri venite de la elevi şi 

opţiuni ale părinţilor;  

10.Insuficienta utilizare a resurselor TIC în 

activităţile de învăţare, management şi 

adminsitrare a patrimoniului;  
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identificarea şi remedierea dificultăţilor 

întâmpinate de către elevi;   

13. Există preocupare pentru implicarea şi  

11.Insuficienta îndrumare şi consiliere a 

elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în 

străinătate;  

 

responsabilizarea părinţilor prin organizarea 

unor activităţi comune cu părinţii: serbări, 

excursii, concursuri, recitaluri, audiții, 

producții, expoziții;  

14. Se respectă dreptul la cultivarea limbii 

materne, a tradiţiilor şi valorilor 

culturalistorice locale, regionale;  

15. Personalul didiactic şi cel de 

management din şcoală răspund cu 

promptitudine la şedinţele, grupurile de lucru 

iniţiate de ISJ;  

16. Elevii manifestă interes pentru 

contextul transdisciplinar al învăţării;  

17.Şcoala caută metode noi şi activităţi 

concrete, pentru îmbunătăţirea orientării 

şcolară şi profesională a elevilor, pentru 

informarea promptă şi corectă a acestora;  

18. Există preocupare din partea 

managementului, al cadrelor didactice și al 

elevilor pentru integrarea cunoștințelor 

dobândite în școală în contexte practice prin 

colaborarea cu instituții și factori interesați de 

pe piața muncii prin proiecte de parteneriat 

strategic.  

19.Cadrele didactice realizează consultaţii 

săptămânale cu elevii claselor a VIII-a și a 

XII-a în vederea pregătirii pentru examenele 

de final;  

20.Consultaţii şi meditaţii organizate de 

cadrele didactice din şcoală, atât la ciclul 

primar, cât şi la cel gimnazial, care vizează: 

pregătirea de performanţă a elevilor  

participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare  

(cultura generala, muzica, plastica);  

pregătirea diferențiată pentru elevii cu 

probleme în pregătirea școlară (cultura 

generala, învăţători, muzică).  

21.Existenţa cabinetului medical în incinta 

şcolii;  

22.existența cabinetului consilierului 

educativ;  

23.Săli de clasă modernizate prin 

achiziţionarea de mobilier ergonomic;  

24.Cabinete şi laboratoare specializate pe 

diverse discipline (dotare cu material de lucru 

12.Slaba motivare a elevilor pentru 

dezvoltarea lor profesională şi număr mare de 

absenţe;  

13. Nu există un plan unitar de măsuri 

pentru prevenirea violenţei în şcoală, a 

consumului de droguri, a traficului de carne 

vie;  

14. Număr mare de absenţe la ciclul 

primar şi cel gimnazial – nu există un plan de 

măsuri care să îmbunătăţească prezenţa şi 

participarea la educaţie a elevilor.  

15.Rezultate slabe la examenele naţionale.  

16.Criza de timp a părinţilor se reflectă atat în 

relaţia dintre părinte şi profesor cat şi în 

performanţele elevilor;   

17.O stare de parţială imposibilitate de 

modernizare a construcţiilor, datorată 

retrocedării -spaţii de studiu insuficiente,  

18.Deşi se doreşte trecerea la sistem de studiu 

pe cabinete, datorită spaţiului insuficient 

acest lucru este înca imposibil de realizat 

(beneficiile ar fi, de altfel, enorme: creşterea 

eficienţei actului educativ, creşterea 

receptivităţii elevului, posibilitatea de a 

diversifica paleta de activităţi oferite elevului 

în regim şcolar şi extrascolar, creşterea 

numărului de elevi cu rezultate foarte bune şi 

excepţionale la specialitate şi cultura 

generală, creşterea nivelului calităţii)  
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modern la cabinetele de fizica, chimie, 

biologie şi la sala de educatie fizica, romană, 

maghiară, limbi străine, geografie, 

matematică;)  

25.Biblioteca  cu aproximativ peste 10.000 de 

volume;  

26.Atragerea bună de sponsori;  

27.Pentru muzică şi artele plastice- există 

dotări de instrumente, mobilier de specialitate 

şi alt gen de aparate tipice artelor plastice şi 

arhitecturii.  

  

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI  

1. Existenţa posibilităţii de finanţare a 

proiectelor şi programelor destinate dotării 

şcolii, dezvoltarea resursei umane, 

promovarea educaţiei nonformale şi 

informale, din fonduri europene; 2. 

Existenţa programelor europene de 

mobilitate şi de încheierea de parteneriate 

cu instituţii europene, proiect Erasmus+;  

ROSE 

3. Finanţarea unităţii de învăţământ din 

fonduri guvernamentale şi 

nonguvernamentale;   

4. Existenţa unor standarde naţionale 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;  

5. Existenţa unui cadru legislativ flexibil, 

riguros, orientat spre nevoile de dezvoltare şi 

integrare ale elevilor, în context european;  

6.  Sectorul educaţional preuniversitar 

este încurajat şi susţinut de către Prefectura 

judeţului Satu Mare;  

7. Politicile educaţionale existente susţin 

dezvoltarea profesională, formarea continuă a 

cadrelor didactice, incluziunea, reducerea 

absenteismului;  

8. Există un cadru legislativ prin care se 

urmăreşte reafirmarea culturii etnice;  

9. Există standarde ocupaţionale pentru 

toate categoriile de personal didactic la care se 

pot raporta pentru coerenţă demersurile de 

dezvoltare profesionale, evaluarea anuală a 

activităţii cadrelor didactice, acordarea de 

premieri, distincţii;  

10. Situaţia socio – economică din judeţul  

Satu Mare favorizează dezvoltarea, dotarea 

şcolii, parteneriatul public – privat.  

11.Sprijinul acordat de Inspectoratul Şcolar al  

1. Rezistenţa comunităţilor faţă de 

acţiunile de integrare, reformă, 

participare la viaţa şcolară, din raţiuni 

culturale;  

2. Gradul de sărăcie al familiilor 

elevilor proveniţi din grupuri 

dezavantajate;  

3.  Instabilitatea domiciliului 

familiilor dezavantajate;  

4. Criza de identitate a etniei rome având 

drept efect slaba coeziune intraetnică, 

organizarea internă deficitară şi 

automarginalizarea;  

5. Existenţa în unele familii a unui mediu 

abuziv şi violent în familie;  

6. Copiii, tinerii din grupuri 

dezavantajate au un nivel scăzut de aşteptări;  

7. Neconcordanţă între cererea de pe 

piaţa muncii, oferta educaţională a unităţi 

şcolare şi dorinţele de dezvoltare ale tinerilor; 

8. Lipsa unui spațiu propriu pentru 

desfășurarea activității școlare.  

9.Şomajul de care este afectată o mare parte a 

comunităţii locale unde funcţionează şcoala 

poate determina scăderea populaţiei şcolare  

10.Interesul familiei faţă de rolul şcolii se 

poate diminua în condiţiile în care pentru unii 

primează situaţia materială şi financiară a 

familiei.  

11.pierderea clădirilor, deoarece școala nu are 

clădiri proprii, acestea fiind în patrimoniul 

Cultului Reformat  
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Judeţului Satu Mare în vederea eficientizării 

procesului instructiv – educativ, cresterea 

numarului de elevi dornici sa frecventeze 

aceasta institutie.  

  

  

  

  

2. Viziune  

Asigurarea calităţii în  educaţie printr-un demers dinamic ce presupune implicare şi 

responsabilizare, precum şi gândire strategică şi control, transpus în practică prin 

descentralizare.  

Oferta managerială îşi propune să ajusteze sistemul de educaţie vocațională artistică prezent la 

unul modern, flexibil, centrat pe calitatea atitudinilor, comportamentelor, cunoştinţelor astfel 

încât să se atingă dezideratul:  

„Imaginaţia este primul pas în procesul creativ.” Herbert Harris  

Asigurarea calităţii în educaţie pentru fiecare şi pentru toţi să se atingă printr-un demers 

dinamic, interactiv, ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire 

strategică şi control, pe de altă parte, transpus în practică prin descentralizare, într-o manieră 

motivantă, stimulatoare pentru toţi actorii implicaţi.   

  

3. Misiune  

Echipa Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare contribuie la realizarea strategiilor 

europene şi guvernamentale, prin asigurarea relaţionării eficiente a componentelor acesteia, 

pentru a răspunde expectanţelor comunităţii, din perspectiva trăirii actului educaţional ca 

valoare adăugată.  

  

Echipa Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare aplică la nivelul instituției, deciziile emise la 

nivel central, ca urmare a reformelor considerate oportune de către Minister, dar completează, 

adaptează şi dezvoltă potenţialul local vocațional artistic, prin stabilirea de priorităţi, elaborarea 

de planuri operaţionale, mecanisme de monitorizare adecvate particularităţilor instituției.  

Echipa asigură prin demersurile sale accesul tuturor actorilor educaţionali interni şi externi- 

elevi, profesori, părinţi, la valorile naţionale şi europene privind învăţarea de-a lungul vieţii, 

inserţia pe piaţa muncii, pregătirea pentru viaţa activă, dezvoltarea personală şi profesională, 

informare, comunicare.   

Directorul unității asigură funcţiile de îndrumare, coordonare şi control, implementează politici 

educaționale, asigurând totodată managementul operaţional al instituţiei.  

Directorul instituției, în calitate de specialist în educaţie iniţiază politici şi strategii educaţionale 

la nivelul instituției, planifică activităţiule instituţiei, operaţionalizează strategia instituţiei, 

asigură managementul operaţional, monitorizează activitatea instituţiei dar şi activitatea ei, 

evaluează rezultatul planurilor operaţionale, reprezintă instituţia în relaţiile cu partenerii 

educaţionali şi alţi factori relevanţi locali, naţionali şi internaţionali.  
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4. Direcţii prioritare & responsabilităţi asumate de semnatarul prezentei oferte de 

management  

4.1 Dezvoltarea de politici educaţionale la nivelul instituției școlare  

4.1.1 Realizarea şi actualizarea periodică a diagnozei mediului educaţional vocațional artistic  

4.1.2 Elaborarea obiectivelor, politicilor educaţionale a căror promovare este iminentă  

4.1.3 Elaborarea strategiei educaţionale vocaționale artistice  

4.1.4 Revizuirea periodică (anuală) a strategiei școlare de educaţie  

  

4.2 Proiectarea strategică  

4.2.1 Formularea obiectivelor de dezvoltare ale unității școlare  

4.2.2 Elaborarea de proiecte de activitate potrivit contextului legislativ  

4.2.3 Realizarea proiectului planului de şcolarizare   

4.2.4 Elaborarea ofertei educaţionale vocațional artistice în concordanţă cu cererea-oferta de pe 

piaţa forţei de muncă  

  

4.3. Operaţionalizarea strategiei educaţionale   

4.3.1 Elaborarea planului managerial   

4.3.2 Realizarea proiectului de dezvoltare  instituțională 

4.3.3 Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli   

  

4.4. Coordonarea operaţională a activităţii unității școlare  

4.4.1 Implementarea programului managerial  

4.4.2 Realizarea proiectelor de dezvoltare   

4.4.3 Implementarea de proceduri privind auditul intern al instituţiei  

4.4.4 Coordonarea activităţilor de intervenţie ameliorativă  

4.4.5 Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operaţională a activităţilor  

  

4.5. Monitorizarea activităților din unitatea școlară  

4.5.1 Coordonarea activității didactice  

4.5.2 Coordonarea proceselor de asigurare a calităţii activităţilor educaţionale  

4.5.3 Coordonarea responsabilităţilor comisiilor metodice  

4.5.4 Urmărirea activităţilor de mobilitate a cadrelor didactice   

4.5.5 Urmărirea participării la educaţie a elevilor care aparţin grupurilor dezavantajate  

4.5.6 Stabilirea intervenţiilor ameliorative pentru reducerea fenomenului de părăsire de timpurie 

a şcolii  

4.5.7 Urmărirea progresului în dezvoltarea profesională a elevilor dotați și capabili de 

performanță internațională  

  

4.6. Gestionarea activităţii de control   

4.6.1 Verificarea aplicării legislaţiei   

4.6.2 Coordonarea verificării execuţiei bugetare   

4.6.3 Coordonarea controlului modului de întocmire a documentelor administrative şcolare  

4.6.4 Coordonarea verificării modului de soluţionare a sesizărilor, petiţiilor şi reclamaţiilor  

  

4.7. Evaluarea performanţelor  

4.7.1 Evaluarea performanţelor managementului   
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4.7.2 Evaluarea calităţii educaţiei   

4.7.3 Evaluarea gradului de implementare a strategiei judeţene  

4.7.4 Evaluarea activităţilor compartimentelor conexe: bibliotecă, administrație, pază  

4.7.5 Elaborarea de proceduri privind auditul intern al instituţiei  

  

4.8. Reprezentarea instituţiei  

4.8.1 Prezentarea de rapoarte periodice privind starea învăţământului din unitate  

4.8.2 Realizarea comunicării cu media  

4.8.3 Stabilirea colaborării cu asociaţii profesionale, instituţii de profil și alți factori interesați  

4.8.4 Organizarea periodică de întâlniri cu reprezentanţi ai partenerilor educaţionali  

4.8.5 Participarea la întâlnirile organizate de partenerii educaţionali  

4.8.6 Dezvoltarea culturii organizaţionale  

4.8.7 Medierea conflictelor între partenerii educaţionali  

  

  

5. Ţinte strategice ale instituţiei Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare  

5.1 Dezvoltarea unui management eficient la nivelul instituției  

  

Obiective strategice:  

5.1.1  Eficienţă, eficacitate, efectivitate şi economicitate în managementul instituţional  

5.1.2 Crearea condiţiilor optime şi de securitate a muncii  

5.1.3 Creşterea responsabilităţilor privind managementul calităţii la nivelul instituției şi al 

persoanelor  

5.1.4 Definirea şi analiza nevoilor de educaţie ca demersuri indispensabile managementului 

strategic şi proiectării pedagogice eficiente  

  

5.2 Creşterea eficienţei în alocarea şi exploatarea resurselor  

  

Obiective strategice:  

5.2.1 Compatibilizarea nevoilor de formare profesională iniţială cu resursele umane disponibile  

5.2.2 Dezvoltarea competenţelor acţionale în condiţiile vieţii reale, pentru formatori şi formabili  

5.2.3 Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente  

5.2.4 Reconsiderarea politicilor privind fluxurile de elevi cu referire la factorii demografici şi 

sociali, intrările şi ieşirile de elevi, evoluţia calitativă a acestora  

5.2.5 Dezvoltarea politicilor de atragere sau/şi menţinere a personalului didactic şi a 

specialiştilor cu competenţe superioare în unitatea școlară  

  

5.3 Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală din 

perspectiva obiectivelor din „Strategia Europa 2020”  

  

Obiective strategice:  

5.3.1 Asigurarea unei oferte educaţionale individualizate, bazate pe egalitate şi echitate în 

dobândirea valorii adăugate  

5.3.2 Dezvoltarea armonioasă a personalităţii umane şi a competenţelor acţionale: profesionale, 

sociale, metodice, personale  

5.3.3 Alternarea responsabilă a rolurilor de subiect – obiect al educaţiei în triada: predare – 

învăţare – evaluare  
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5.3.4 Obţinerea unor performanţe înalte cu elevii şi asigurarea succesului elevilor în evoluţia 

şcolară şi inserţia socio-profesională  

  

5.4 Creşterea prestigiului şcolii în comunitate  

  

Obiective strategice:  

5.4.1 Dezvoltarea parteneriatului inter-instituţional şi promovarea imaginii proprii  

5.4.2 Compensarea, cu sprijinul comunităţii a carenţelor sau dificultăţilor de natură 

educaţională, socială sau culturală ale familiilor şi a mediului social  

5.4.3 Identificarea şi valorificarea stărilor de necesitate ale anumitor comunităţi sociale generate 

de procesul de transformare a unor structuri sociale, profesionale, economice şi culturale, a unor 

valori şi tradiţii, a unor competenţe şi atitudini  

  

Pornind de la starea actuală a educaţiei vocaționale artistice şi ţinând cont de circumstanţele 

economice, piaţa muncii şi demografia judeţului Satu Mare, ne propunem următoarele :  

  

6. Obiective specifice  

6.1 Asigurarea calităţii învăţământului, prin raportare la standardele de performanţă ale 

ţărilor din U.E. si O.E.C.D.;  

6.2 Formarea competenţelor de bază pentru toţi (copii, tineri, adulţi), astfel încât pregătirea 

profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă să se bazeze pe un edificiu cultural 

autentic;  

6.3 Asigurarea unor programe de educaţie recuperatorie pentru cei care se înscriu mai târziu 

în învățământul vocațional artistic;   

6.4 Facilitarea formării cadrelor didactice în spiritul formării pe tot parcursul vieţii;  

6.7 Formarea de deprinderi pentru societatea cunoaşterii;  

6.8 Asigurarea accesului tuturor la TIC;  

6.9 Creşterea recrutării pentru studii artistice în special muzicale;  

6.10 Utilizarea optimă a resurselor;  

6.11 Dezvoltarea infrastructurii, a dotării şi a formării profesionale prin proiecte europene.  

  
7. Fenomenul părăsirii timpurii a şcolii  

Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare este preocupat de fenomenul părăsirii timpurii a şcolii.  

În acest sens, pentru perioada următoare, îşi propune implementarea unor politici care să prevină 

şi să reducă situaţiile de abandon şcolar:  

  

7.1 Politici de prevenire  

7.1.1 Promovarea unor politici active de anti-segregare şi acordarea unui sprijin suplimentar 

elevilor din familii defavorizate;   

7.1.2 Sublinierea valorii diversităţii lingvistice şi sprijinirea acelor copii care au o altă limbă 

maternă în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor de limbă necesare procesului de învăţare;   

7.1.3 Implicarea mai intensă a părinţilor;   

7.1.4 Sporirea flexibilităţii şi permeabilităţii traseelor educaţionale;   

7.1.5 Consolidarea traseelor vocaţionale înalte calitativ şi sporirea atractivităţii şi flexibilităţii 

acestora.   
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7.2 Politici de intervenţie  

7.2.1 Transformarea şcolii în comunitate de învăţare;   

7.2.2 Perfectarea unor sisteme care să identifice primele semne de risc;  

7.2.3 O strânsă legătură cu părinţii şi cu alte organizaţii relevante din afara şcolii;  

7.2.4 Susţinerea şi sprijinirea continuă a eforturilor depuse de cadre didactice în munca lor cu 

elevii din grupele de risc.   

  

7.3 Politicile de intervenţie la nivel individual  

7.3.1 Mentoratul;   

7.3.2 Adaptarea predării în funcţie de nevoile elevilor;   

7.3.3 Consolidarea unui sistem de îndrumare şi consiliere;   

7.3.4 Asigurarea accesului la sprijin financiar pentru acei tineri a căror situaţie economică e 

posibil să aibă drept rezultat părăsirea timpurie a şcolii.   

  

7.4 Politici de compensare  

7.4.1 Asigurarea unor diferite căi de reintegrare în sistemul de educaţie şi formare profesională 

consacrat;   

7.4.2 Recunoaşterea şi validarea cunoştinţelor deja asimilate.   

  

8. Activitatea Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare  

  

Prin activitatea managerială Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare Mare va urmări  

realizarea prevederilor legislative referitoare la finalităţile învăţământului vocațional artistic,  

asigurarea condiţiilor optime desfăşurării procesului instructiv – educativ de învăţământ şi 

educaţie (curriculum).  

  

Preocuparea permanentă se va materializa în sensul de a asigura şi stimula,  în condiţiile 

prevăzute de lege:  

• Securizarea personalului prin continuitate si consecvenţa;  

• Încrederea reciprocă prin comunicare si  transparenţă;  

• Munca în echipă prin delegare de atribuţii;  

• Atmosferă detensionată prin cultura organizaţională;  

• Prestigiul personal şi al Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare prin  respectul demnităţii  

şi al personalităţii.   

  

Raţiunea de a fi a Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare constă în implementarea optimă şi 

oportună a strategiei naţionale de dezvoltare a învăţământului exprimată în Programul de 

Guvernare, concretizată în primul rând prin orientările, hotărârile, ordinele şi deciziile 

centralizate, dar şi în investigarea, identificarea, proiectarea, programarea, monitorizarea şi 

evaluarea nevoilor educaţionale în domeniul artistic.  

Strategia educaţională asumată îşi propune un management complex, competent şi activ, agresiv 

faţă de practicile rutiniere şi de rezistenţele la schimbare ale grupurilor de interese. Strategia 

managerială îşi propune investigarea, identificarea şi valorificarea resurselor materiale şi umane 

în domeniul vocațional artistic, a disponibilităţilor culturii organizaţionale şcolare şi 

comunitare, transformarea riscurilor, reţinerilor şi ameninţărilor în oportunităţi de dezvoltare 

instituţională a unităţii şcolare.   
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Managementul resurselor materiale şi financiare se va orienta cu prioritate spre amenajări, 

modernizări şi dotări ale spaţiilor existente, cu sprijin guvernamental şi local, pentru 

informatizarea instituţiei şi a procesului de învăţământ în special cu instrumente și materiale 

destinate învățământului vocațional artistic.   

Managementul resurselor umane va fi orientat spre formare managerială şi continuă, dezvoltare 

profesională, spre atragerea şi menţinerea de cadre calificate.   

Managementul instituţional va urmări evaluarea unităţii şi a personalului pe baza standardelor 

de performanţă şi a valorii adăugate reflectate în rezultatele obţinute de elevi pe parcursul 

învăţării şi la ieşirile din sistem.   

Prin componenta educativă, politica educaţională asumată îşi propune promovarea unui etos 

superior bazat pe cultivarea şi afirmarea valorilor democraţiei, toleranţei, comunicării şi 

cooperării, pe înţelegere şi respect reciproc, astfel ca mesajele identităţii culturale şi naţionale 

să se deschidă către şi să se integreze în structurile civilizaţiei şi culturii europene. Realizarea 

acestui deziderat porneşte de la formarea convingerilor şi comportamentelor care susţin 

convieţuirea intercomunitară, interetnică şi interreligioasă a tineretului şcolar. Politica 

educaţională îşi propune să acorde fiecărui tânăr şanse de educaţie şi instruire, de valorificare a 

achiziţiilor, capacităţilor şi competenţelor dobândite în şcoală în amplul proces de făurire de 

valori materiale şi spirituale ale vieţii moderne.   

Pentru realizarea obiectivelor strategice cuprinse în misiunea asumată, Liceul de Arte „Aurel 

Popp” Satu Mare formulează ca opţiuni strategice pornind de la o analiză de context, 

următoarele:  

 Dezvoltarea curriculară a învăţământului vocațional artistic prin depăşirea blocajului 

reformei curriculare la nivelul unităţii, catedrelor, comisiilor şi cadrelor didactice. 

Echipa managerială va investiga nevoile de dezvoltare profesională şi de formare 

continuă şi managerială a personalului didactic, şi prin studierea și promovarea 

programelor de formare continuă a CCD-ului, universităților și a altor centre de 

formare să ofere şanse de formare continuă şi de dezvoltare profesională tuturor 

cadrelor didactice;  

 Inspecţia la clasă a managerilor și a șefilor de comisii metodice va deveni principalul 

resort de investigare a nevoilor educaţionale, de monitorizare şi evaluare a 

procesului de învăţământ.   

 Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare va susţine parteneriatele curriculare ale 

unităţii de învăţământ cu organizaţiile, instituţiile şi agenţiile de profil. Cu deosebire 

se va acorda consultanţă, documentare şi informare pentru proiectarea 

curriculumului la decizia şcolii şi în special al celui opţional. Acesta din urmă va fi 

folosit ca mijloc de atragere a partenerilor locali în realizarea politicii educaţionale.   

 Strategia în domeniul resurselor umane va urmări ameliorarea şi anihilarea 

dezechilibrelor existente prin atragerea şi menţinerea de cadre calificate. Până la 

echilibrarea resurselor umane, determinată de scăderea demografică accentuată, se 

vor folosi ca elemente de reglare disponibilităţile pensionarilor calificaţi, ale 

angajaților din sistemul cultural;  

 Strategia de dezvoltare a bazei materiale va acorda prioritate dotărilor şi amenajărilor 

asigurând condiţiile de modernizare a procesului de învăţământ în vederea creşterii 

eficiente a acesteia şi în perspectiva integrării europene în care învăţământul 

vocațional artistic poate dobândi un avans considerabil. Execuţia bugetară va 
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asigura ritmicitatea cheltuielilor de personal, plata la timp a salariilor şi drepturilor 

băneşti ale personalului;  

 În domeniul relaţiilor comunitare politica educaţională urmăreşte investigarea 

concretă a intereselor comunităţii şi grupurilor, armonizarea acestora cu resursele 

umane ale şcolii, ameliorarea riscurilor şi transformarea ameninţărilor şi 

rezistenţelor în oportunităţi. Şcoala ca organizaţie trebuie să manifeste deschidere 

amplă şi susţinută spre nevoile educaţionale ale comunităţilor şi ale grupurilor de 

interes şi să solicite participarea acestora la programele educaţionale. În acord cu 

principiile memorandumului trebuie asigurată mobilitatea pregătirii profesionale a 

tinerilor, pe această cale, şcoala poate stimula educaţia permanentă şi poate 

implementa modalităţi de pregătire informale, inclusiv la distanţă;  

 În realizarea acestor cerinţe ale memorandumului asupra educaţiei şi în special a 

mobilităţii pregătirii şi a educaţiei permanente un rol deosebit de important revine 

consilierii şcolare şi profesionale care trebuie să se permanentizeze.   

 În asigurarea educaţiei pentru participarea activă a tineretului la viaţa comunitară se 

impune conlucrarea operativă a şcolii cu biserica şi cu instituţiile culturale şi sociale. 

Şi în această conlucrare un rol activ revine consilierilor şcolari, directorilor educativi 

şi consiliilor de adiministraţie. Acestea trebuie să promoveze o politică 

organizaţională de deschidere a şcolii spre nevoile comunităţii, să ofere acesteia 

serviciile solicitate şi să solicite din partea comunităţilor, grupurilor de interese, 

agenţilor economici, persoanelor eficiente sprijin pentru dezvoltarea instituţională a 

şcolii. În acest fel dezideratul autonomiei unităţii şcolare va dobândi temeiuri 

materiale şi morale mult mai solide;  

 Obiectivele strategice realizabile prin opţiunile prezentate se vor concretiza prin 

planuri şi programe operaţionale;  

  

9. Principii  

Activitatea Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare se va desfăşura pe baza următoarelor 

principii:  

9.1 Principiul nediscrimirării şi a egalităţii de şanse- se urmăreşte egalizarea şanselor de 

acces la învăţământul obligatoriu, asigurânde-se un standard optim, la nivelul 

drepturilor fundamentale ale copiilor; se are în vedere egalitatea de şanse în domeniul 

participării la formare profesională a cadrelor didactice;  

9.2 Principiul desegregării- se urmăreşte combaterea fenomenului de segregare la nivelul 

unităţii de învăţământ;  

9.3 Principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii- asigurarea cadrului necesar realizării 

educaţiei de bază pentru toţi copiii, în vederea combaterii analfabetismului şi creşterii 

şanselor de inserţie socio-profesională a acestora;  

9.4 Principiul abordării individualizate: se concentrează procesul de predare-învăţare 

centrate pe elev, conform nevoilor individuale şi a ritmului propriu de învăţare;  

9.5 Principiul solidarităţii: educarea copiilor în spiritul demnităţii, libertăţii, respectului faţă 

de semeni, acordându-se atenţie prioritară întăririi coeziunii sociale în abordarea 

problematicii referitoare la copil, cu referire specială la grupuri vulnerabile;  

9.6 Principiul consensualităţii- unirea eforturilor instituției cu cele ale altor factori interesați 

pentru creşterea actului educaţional şi dezvoltarea socio-profesională a tinerilor.  
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440114 Satu Mare P-ta Jean Calvin 10, Tel / fax 0261716123  

e-mail: licartasatumare@yahoo.com; www.aurelpoppsm.ro 

 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL 

pe ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

                               Catedra: Limba și literatura română și limba și literatura maghiară  

 

 

În anul școlar 2018-2019, la catedra de Limba și literatura română și limba și literatura maghiară 

și-au desfășurat activitatea următorii profesori: 

 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: Bonta Ileana 

Specializarea: limba română-limba rusă 

Grad didactic: I 

Încadrarea: Titular   
Vechimea în muncă: 19 ani  
Vechimea în învățământ: 19 ani 
Perioada evaluată:  2018-2019 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: Bokor Erika 

Specializarea: limba maghiară-teologie romano-catolică 

Grad didactic: definitivat 

Încadrarea: Titular   
Vechimea în muncă: 8 ani  
Vechimea în învățământ: 8 ani 
Perioada evaluată:  2018-2019 
 

Numele și prenumele cadrului didactic - Clițan Micșunica 

Specializarea - Limba și lit. română- Lb. și literatura rusă 

Grad didactic: II 

Încadrarea: Titular  
Vechimea in munca: 18 ani 
Vechimea in invatamant: 18 ani 
Perioada evaluată:  2018-2019 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: Costea Bianca  

Specializarea:română-etnologie  

Grad didactic: II 

Incadrarea: Titular  
Vechimea in munca: 11 ani 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/
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Vechimea in invatamant: 11 ani 
Perioada evaluată:  2018-2019 

 

Numele și prenumele cadrului didactic: Dobos-Lazăr Liliana-responsabil catedră  

Specializarea: română-engleză 

Grad didactic: I 

Încadrarea: Titular  
Vechimea in munca: 19 ani 
Vechimea in invatamant: 19 ani 
Perioada evaluată:  2018-2019 

 

 

 

 

 

 

În anul școlar 2018-2019 cadrele didactice care au făcut parte din catedra de limba și literatura 

română și limba și literatura maghiară au desfăşurat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în 

conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și conform fișei postului. 

 

La nivelul proiectării activității didactice, toate cadrele didactice au întocmit planificări 

anuale, calendaristice, semestriale, pe unități de învățare, respectând programele școlare și 

metodologiile în vigoare. Toate cadrele didactice au tehnoredactat și au predat la termenul stabilit aceste 

documente. Toate cadrele didactice au realizat planificarea specifică pentru programul extracurricular 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”, din cadrul săptămânii „Școala altfel”, de asemenea, au tehnoredactat 

și au predat la termen planificarea pentru programul extracurricular „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. 

Toate cadrele didactice au elaborat fişele de lucru  necesare bunei desfăşurări a demersului didactic, dar 

și testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și 

notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru 

a perfecționa demersul didactic. 

 

La nivelul realizării activităților didactice, toate cadrele didactice au aplicat diferențiat (în 

funcție de particularitățile clasei de elevi) metode tradiționale, active și interactive, în cadrul activităților 

de predare, învățare, evaluare. De asemenea, toate cadrele didactice au valorificat strategii diferențiate 

care asigură formarea competențelor specifice la limba și literatura română, precum și la limba și 

literatura maghiară și au utilizat toate mijloacele didactice/resursele materiale existente în școală, 

inclusiv resursele TIC. Strategiile didactice aplicate au fost axate pe dezvoltarea la elevi a deprinderilor 

de lucru individual și pe dezvoltarea muncii în echipe. Toate cadrele didactice au valorificat munca 

diferențiată în funcție de nivelul elevilor.  Rezultatele obținute la evaluările aplicate/realizate au fost 

comunicate și discutate cu elevii, profesorii diriginți, de asemenea au fost diseminate prin intermediul 

ședințelor cu părinții, publicații, sesiuni de comunicări. Cadrele didactice au fost implicate în activități 

extracurriculare și de voluntariat:  
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Prof.COSTEA BIANCA 

-participarea și desfășurarea de activități remediale în cadrul proiectului Rose, la clasele a IX-a; 

-coorganizator-activități extracurriculare, la nivel de catedră: Toamna poeților, 100 de ani de la Marea 

Unire,  

-activități dedicate nașterii marelui poet Mihai Eminescu, moment artistic Rapsodii de primăvară,  

activitate dedicată zilei de 8 martie; 

-organizarea de consultații la clasa a VIII a A, în vederea pregătirii examenului de Evaluare Națională, 

dar și pregătiri suplimentare cu elevii care au participat la concursuri; 
-participarea cu elevii la concursul județean de gramatică Limba noastră-i o comoară, la Negrești Oaș, la 
Olimpiada de limba și literatura română și Olimpiada Lectura ca abilitate de viață , la concursul de recitare din 
lirica eminesciană, desfășurat la Liceul Reformat, destinat claselor cu predare în limba minirităților; 

-organizarea de activități de voluntariat cu clasa a VIII a A la Creșa Socială Prichindel; 

Prof.CLIȚAN MICȘUNICA 

-Implicarea în acțiuni de voluntariat cu colectivul clasei XII- C la Casa de tip familial Ana, Satu Mare; 

-Participare cu elevii clasei a XII-a la Bursa locurilor de muncă; 

-Activităti educative din săptămâna Școala altfel; 

-Obiceiuri si tradiții din Ardeal- Expozitie cu obiecte confectionate de elevi, prezentare de costume populare, 

expozitie cu desene, etc  - activitate desfășurată la clasele VIB, VII B, VIII B; 

-Centenarul Marii Uniri - Martiri ai inchisorilor comuniste- Prezentari power point, prezentare de carte, 

documentare,etc- activitatea desfășurată la clasele X A si XII C; 

-Iubirea si natura -poezie si culoare- Prezentari power point, desene, concurs de recitare, etc- activitate desfășurată 

la cl. a X-a A; 

-Centenarul Marii Uniri -Masă rotundă - 100 de ani de la Marea Unire din 1918 – activitatea a avut loc în data de 

23 noiembrie 2018, în sala festivă a Liceului de Arte și a fost organizată de catedra de limba și literatura română; 

-au recitat elevii: Ștefan Ștreangău, clasa a XII-a C – În limba ta, de Grigore Vieru, Tătăran Ramona, 

clasa a XII-a C-Eu nu mă spăl de poporul meu, de N. Stănescu, Debocs Natanael, clasa a XII-a C- Fiul 

îngenuncheat, de Adrian Păunescu, (coord. prof. Micșunica Clițan), au realizat desene pe tema 

Centenarului elevii: Modac Victoria, Rus Andrei si Chînța Denis, din XII C, elevele Verdeș Loredana 

și Cârtiță Alina din clasa a X-a A au realizat o prezentare a vieții si activității lui I. Heliade Rădulescu;  

-Omagierea poetului George Bacovia – activitatea s-a desfășurat la clasele a X-a A și  a XII-a C – în data de 8 

octombrie 2018, elevii au recitat poezii, au cântat și au realizat desene inspirate din creația marelui poet; 

-Participare la Concursul Regional de creație, recitare și interpretare- Eminescu-gând purtat de dor- ediția a IX-a 

–Concurs organizat de Liceul Reformat Satu Mare, pentru elevii minorității maghiare; au recitat elevi din clasa a 

VII-a B: Szilagyi Matyas – Când amintirile..., de M. Eminescu, Reman Dorothya Sara- Doină (Ce stă vântul să tot 

bată), Olah Anna – Trebuiau să poarte un nume, de Marin Sorescu;  

-Participarea la acțiuni de voluntariat SNAC -colaborare cu Casa de tip familial Ana- activități comune realizate 

cu 20 de elevi voluntari din clasa a XII-a C. Activități realizate: 

Să ne bucurăm împreună de culorile toamnei -22 oct. 2018 -Creatii comune, expozitie cu desene, dovleci sculptati, 

jocuri 

Saptamana fructelor si a legumelor donate -12 nov. 2018-colectarea  legumelor şi a fructelor pentru copiii de la 

Casa de tip familial Ana,  pregătirea  unei salate de fructe în colaborare cu copiii de la centru 

Iată vin colindători – 10.dec. 2018 -confecţionarea unor ornamente pentru bradul de Craciun, realizarea unor 

felicitari, a unor scrisori pentru Moș Craciun, pictura de globuri, decupaje, spectacol de colinde realizat împreună 

cu copiii beneficiari, împărțirea de cadouri,etc. 

-Implicarea în organizarea, elaborarea de subiecte și evaluarea lucrărilor elevilor participanți la Olimpiada de limba 



  25 

și literatura română- faza pe școală și OLAV- faza pe școală; 

-La OLAV au participat 2 eleve din clasa a X-a A- Verdes Loredana și Cârtiță Alina, din clasa a X-a A; 

-Participarea în calitate de supraveghetor la OLLR- faza municipală;  

-Organizarea de simulări la clasele terminale- a XII-a C și a VIII-a B, în lunile decembrie și februarie;  

-Organizarea de consultații la clasele terminale- VIII-a B și XII C; 

-Participarea la Proiectul Rose -elaborarea planificării activităților, desfășurarea activităților din proiect cu elevi 

din clasele a X-a A, B și C, prin întâlniri săptămânale; 

-Participarea la Examenul Național de Bacalaureat 2019, în calitate de profesor asistent, la Centrul de Examen al 

Liceului Elisa Zamfirescu, Satu Mare; 

 

Prof. BONTA ILEANA  

Activități extracurriculare, sem I: 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba română – septembrie 2018; 

-promovarea studiului individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate; 

-activități de pregătire pentru simularea examenului de bacalaureat cu elevii claselor  a XI-a B si C; 

-pregătirea elevilor clasei a VI-a A pentru Evaluarea naţională; 

- pregătirea elevilor clasei a VII- a A pentru simularea examenului de Evaluare națională; 

-evaluarea lucrărilor elevilor, atât la evaluare națională, cât și la Bacalaureat, la simularea organizată în 

școală; 

-pregătirea elevlori pentru concursuri: ,,Literatura ca abilitate de viață”, -7 elevi -gimnaziu, 3 elevi liceu 

–faza pe şcoală,faza judeţeană; Olimpiada de lb. şi lit. română – faza pe școală,locală –eleva Sirger 

Claudia - VII A; Concursul interjudețean de creație 30 I 2019,,Eminescu-gând purtat de dor” -Orsos 

Kiara -cls IX B-Menţiune; 

Activități educative: 

-colaborator şi secretar la Revista SMarte -revista liceului ,,Aurel Popp”, Nr. 5; 

-20 septembrie 2018 -promovarea proiectului de lectură la nivel de școală ,,Un gând bună/o carte bună 

;  

-Organizarea unui Club de lectură - 20 elevi de gimnaziu și liceu; 

-5 octombrie 2018 Ziua educației –imaginea dascălului în literatură;  

-24 octombrie 2018 –Recital de poezie-G. Bacovia –elevi cls. XI B,C; 

-Masă rotundă,, 100 de ani de la reîntregirea neamului românesc”-1 dec. 2018; 

-Participarea cu clasa XI C la activitatea caritabilă ,,Târg de Crăciun”- 15 decembrie 2018; 

,,Vin colindătorii ,, 16. Dec 2018 - cls VI A,VII A -umblarea cu Vestea Bună la ,,Centrul de creație,, 

-Zilele revistei Cronograf –ed. a III-a –Dezbatere literară ,,Autorul şi opera.Contaminare 

biografică”elevi cls. XI C 

-am desfăşurat un proiect de voluntariat în colaborare cu Operation Cristmas Child intitulat  ,,Dragostea 

în cutie de pantofi,,ajutând astfel un grup de copii ce provin dintr-un mediu defavorizat(activitate 

realizată cu prof. Ion Florea, înv. Paul Elida, Laza Camelia)-14.12.2018; 

-În cadrul activităților ,,Școala Altfel ,,-28 .10 - 01. 11  2018: Sărbătoarea regală /Carte regală de bucate –

prezentare istorică,atelier culinar-dulciuri pentru regi şi curteni –CLS. IX B, XI B,C; activitate sportivă – plimbare 

cu caiacul –Lacul Pintea –Livada( cls. VI A,VII A,XI C, XI B); obiceiuri şi tradiţii din Ardeal –atelier, concurs 

VI,VII A, XI C; prezentarea Presei sătmărene – invitată prozatoarea Loredana Ştirbu-CLS.VI,VII A; Mari români 

care au făcut istorie în Franţa – joc de rol,confecţionare planşe VIA ,VII A; expoziţie de artă fotografică –Muzeul 

de Artă în colaborare cu Asociaţia Stea-fotograf –Aniţaş Vlad XI C; 
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Spectacol literar-artistic -,, Eminescu”, ianuarie  2019  

Activități extracurriculare din semestrul II:  

-vizită la Biblioteca județeană cu cls. VI  A -sala NAE IONESCU; 

-participarea cu cls. VII  A  la Ziua Culturii Naţionale şi laComemorarea poetului Mihai Eminescu la 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” și depunere de jerbe, 14 ianuarie 2019; 

-participarea la Olimpiada de limba română și OLAV, faza județeană în calitate de asistent, profesor pregătitor la 

Satu Mare; 

-Promovare SamStudia –Sala festivă -22 martie 2019-elevi clasa a XI a C; 

-Lansare de carte –Mircea Dinescu –Colierul din bomboane de colivă -16 VI 2019-participanţi elevi cls. 

IX A; 

-pregătirea elevilor pentru concursul judeţean de gramatică ,,Limba noastra-i o comoară ,, 27 IV 2019 –

Menţiune: Sirger Claudia,Melan Teodora –VII A; 

-profesor supraveghetor la OLLR ŞI OLAV-Etapa municipală; 

-activități -,,Tradiții și obiceiuri de Paște”, aprilie 2019 VI A,VII A; 

-coordonator la echipele de începători și avansați, evaluator la Olimpiada de argumentare și gândire critică 

,,Tinerii dezbat”, -faza județeană, naţională 2019;  

-Olimpiada națională de dezbateri ,,TINERII DEZBAT”, 

Faza judeţeană 5-6 IUNIE 2019 –Col. Naţ. ,,Mihai Eminescu,,-Satu Mare 

 -echipa începători: Nistor Minola (IX C)Ciorba Patrizia(IXC)Ardeleanu Mihai(XC)-Premiul II 

- echipa avansaţi: Terebeşi Anda (XIC) Sabău Narcisa(IXC) Kirila Vivien (IX C)-Premiul I 

Faza naţională 8-13 VII 2019 –Col. Naţ. ,,Gh. Cartianu,, –Piatra Neamţ 

- echipa avansaţi : Terebeşi Anda (XIC) Sabău Narcisa( IXC) Kirila Vivien ( IX C)  

  În perioada 8-13 VII 2019 –Piatra Neamț am fost membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de argumentare și 

gândire critică ,,Tinerii dezbat”, arbitru evaluator și coordonator al echipei de elevi de la Liceul de Arte ,,Aurel 

Popp” -faza națională 2019; 

- Concursul ,,RECITAȚIO,, - faza judeţeană -15 aprilie 2019-invitat special poetul Mircea Dinescu-elevi 

participanţi cls. VII A,IX B. 

-desfășurarea de activităţi de voluntariat SNAC la Casa Speranței din Mărtinești, județul Satu Mare; 

-coordonarea echipei de elevi voluntari din cls.aXI a C; 

 

Prof. DOBOS-LAZĂR LILIANA 

- momentul artistic „Toamna poeților”, 02.11.2018- ateliere de lucru tematice: atelier I-Leș Romina, 

David Andrea, Jiboc Raluca (XIA)-ilustrate, felicitări sugestive realizate în ton cu nuanțele autumnale; 

atelier II- Ioana Porumbăcean, Anda Porumbăcean (XIA)– proză experiment (pornind de la un citat 

având conotații autumnale, elevele își notează impresiile, trăirile în maniera prozei moderne, roman al 

experienței); atelier III-Torja Cristian, Turi Adelin(XIA) – realiarea unei selecții a celor mai frumoase 

maxime despre toamnă; atelier IV- From Lucian, Raita Erik(XIA) – colaj din frunze de toamnă; atelier 

V- Petruțiu Renata (XIA)-creație poetică modernă, vers liber inspirat de anotimpul toamna; atelier VI-

Doroghi Adelian, Ocolici Vasilica- pictură/desen inspirat de Rapsodiile de toamnă ale lui G. 

Topârceanu; 

- Masa Rotundă ,,100 de ani de la Marea Unire din 1918": recitare de creații de inspirație istorică, patriotică - 

Kuscuksuslu Irem , clasa a XI-a A - ,,Limba noastră cea română" de Grigore Vieru; prezentarea unor scriitori 

implicați în „Marea Unire din 1918”-Natalia Riţ, clasa a X-a C – prezentare Grigore Alexandrescu;  

-Omagierea romancierului Liviu Rebreanu – activitatea s-a desfășurat la clasa a XI-a A, în octombrie 2018; 
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-coordonarea revistei Liceului de Arte„Aurel Popp”Satu Mare, „SMarte”, Nr.5, implicarea în reclama 

popularizarea revistei, selectarea materialelor, prelucrarea, corectura articolelor, elaborarea de articole etc.   

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XII-a A și a XII-a B; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și 

completarea treptată a portofoliului fiecărui elev; 

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XI-a A; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și completarea 

treptată a portofoliului fiecărui elev; 

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XII-a A și a XII-a B; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și 

completarea treptată a portofoliului fiecărui elev; 

-Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”. Etapa pe școală(17 decembrie 2018)-implicarea în 

organizare, elaborarea de subiecte, bareme, corectarea lucrărilor, trecerea notelor în borderouri, 

comunicarea rezultatelor; 

-Olimpiadei de limba și literatura română. Etapa pe școlală(17 decembrie 2018); implicarea în 

organizare, elaborarea de subiecte, bareme, corectarea lucrărilor, trecerea notelor în borderouri, 

comunicarea rezultatelor; 

-planificarea, organizarea și coordonarea activităților din cadrul săptămânii „Școala altfel” 2018; 

-proiectul Rose –clasele a XII-a A, B, C; activitatea cu cele trei grupe: începători, medii, avansați; 

elaborarea planificărilor specifice, elaborarea structurii portofoliului elevului, elaborarea materialelor 

specifice, teste, fișe; realizarea rapoartelor de activitate (lunar); corectarea materialelor elevilor; 

completarea treptată a portofoliului elevului;  

-participarea la Consfătuirile școlare și cercurile pedagogice organizate în semestru I și în semestrul al 

II-lea al anului școlar 2018-2019; 

-Participarea ca evaluator la Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română, 02.03.2019; 

-Participarea ca evaluator la Concurs național interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”, 

30.03.2019; 

-pregătirea elevilor pentru olimpiadele de specialitate; 

-pregătirea elevilor pentru concursuri (stabilirea membrilor grupului de lucru și a temelor de cercetare, 

elaborarea, corectarea, finisarea și trimiterea lucrărilor): Concurs Interjudețean „Ioan Slavici-clasicul 

moralist”, ediția XVI;  Concurs Național „Mesajul meu antidrog”, ediția XVI;   

-pregătirea elevilor pentru concursuri (informare, documentare, selectare creații, respectare reguli de 

exprimare corectă, mișcare scenică etc): Concursul de recitări din lirica poeților sătmăreni„Recitațio”, 

ediția XIII;     

-organizarea simulărilor la clasele a XII-aA și a XII-a B, la nivel de clasă-elaborarea subiectelor, 

desfășurarea simulării, corectarea lucrărilor, realizarea interpretării rezultatelor; 

-evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat, 2019, la clasele a XII-a și a XI-a; 

-evaluator în Comisia de Bacalaureat-competențe lingvistice în limba română, iunie 2019; 

-evaluator – Proba scrisă, limba și literatura română Ea-Bacalaureat 2019, iulie 2019; 

 

 

Prof. BOKOR ERIKA 

În semestrul I 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba si literatura maghiara la Liceul tehnologic 
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„Emil Palade”; 

-în data de 19 octombrie participarea la Concursul de basme „Kriza János” organizat la Scoala 

Gimnaziala „Vasile  Lucaciu” Carei în calitate profesor pregătitor; 

-în data de 13 noiembrie participarea la Concursul de ortografie organizat la Colegiul National „Kölcsey 

Ferenc”; 

-în perioada 16-18 noiembrie participarea la Concursul de basme „Kriza János”, faza nașională organizat 

la Sfântu Gheorghe, în calitate de asistent, profesor pregătitor; 

-în data de 25.01.2019 participarea la Concursul de recitări „Egycsillagú Égbolt”, organizat la Colegiul 

National „Kölcsey Ferenc”, Satu Mare; 

În semestrul II: 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba și literatura maghiara la Scoala Gimnaziala 

Viile Satu Mare; 

-în 13.02.2019 participarea la Concursul de ortografie comemorare Csűry Bálint organizat la Școala 

Gimnazială Agris;  

-în 09.06.2019 participarea la Concursul de teatru, organizat la Halmeu; 

-organizarea și coordonarea consultațiilor la clasele VIII, XII; 

 

 

La nivelul evaluării rezultatelor obținute de elevi la învățătură, toate cadrele didactice de la 

catedra de limba și literatura română și limba și literatura maghiară au elaborat indicatori și descriptori 

de performanță pentru fiecare activitate de evaluare, au comunicat în scris baremele de corectare pentru 

probele/testele aplicate elevilor.  

 Cadrele didactice au aplicat teste inițiale: prof. Liliana Dobos-Lazăr-cls. XC, XB, XIA, XIIA, XIIB,  

prof. Micșunica Clițan-cls. VIB, VIIB. VIIIB, XA, XIIC; prof. Costea Bianca-cls. VA,VB, IXA, IXC, 

VIIIA; prof.Ileana Bonta-cls. IXB; prof. Bokor Erika-cls. VB, IXB. Toate cadrele didactice au elaborat 

teste inițiale, și baremele lor corespunzătoare, stabilind indicatori și descriptori de performanță adecvați 

fiecărui item. Au aplicat aceste teste inițiale la clase și apoi le-au evaluat conform baremului. Testele 

inițiale au fost interpretate, iar rezultatele au fost comunicate elevilor și părinților(în cadrul lectoratelor 

cu părinții și/sau individual).  

Cadrele didactictice care predau la clasele terminale au realizat simulări la nivel de clasă. 

Rezultatele simulărilor au fost discutate, analizate împreună cu elevii, de asemenea au fost diseminate 

la ședințele cu părinții. 

 În 12.03.2019 s-a desfășurat simularea examenului de Evaluare Națională, iar în 18.03.2019 s-a 

desfășurat simularea națională a examenului de Bacalaureat. La Liceul de Arte „Aurel Popp” această 

simulare la limba și literatura română a fost susținută de elevii claselor: VIIA((limba română, prof. Bonta 

Ileana), VIIB (limba română, prof.Micșunica Clițan), VIIB(limba maghiară, prof. Bokor Erika), VIIIA 

(limba română, prof. Bianca Costea), VIIIB(limba română, prof. Micșunica Clițan), VIIIB (limba 

maghiară, prof. Bokor Erika), XIA (limba română, prof. Liliana Dobos-Lazăr), XIB, XIC(limba română, 

prof. Bonta Ileana), XIB (limba maghiară, prof. Bokor Erika), XIIA, XIIB(limba română, prof. prof. 

Liliana Dobos-Lazăr), XIIC (limba română, prof. Micșunica Clițan), XIIB (limba maghiară, prof. Bokor 

Erika). În evaluarea acestor lucrări de simulare au fost cuprinși următorii profesori: 

-la clasa a VII-a A, B (limba română) - prof. Bianca Cosma, prof. Micșunica Clițan; 

-la clasa a VIII-a A, B (limba română) - prof. Bianca Cosma, prof. Micșunica Clițan; 
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-la clasa a XI-a A, B, C (limba română) – prof. Liliana Dobos-Lazăr, prof. Ileana Bonta; 

-la clasa a XII-a A, B, C (limba română) – prof. Liliana Dobos-Lazăr, prof. Ileana Bonta; 

-la clasa a VII-a B (limba maghiară) - prof. Bokor Erika, și un prof. de la altă școală; 

-la clasa a VIII-a B (limba maghiară) - prof. Bokor Erika, și un prof. de la altă școală; 

-la clasa a XI-a B(limba maghiară)- prof. Bokor Erika, și un prof. de la altă școală; 

-la clasa a XII-a B(limba maghiară)- prof. Bokor Erika, și un prof. de la altă școală;  

 Cadrele didactice implicate în evaluare, au corectat lucrările respectând baremele de notare emise 

diferențiat pe fiecare nivel de clasă și de materie, de Ministerul Educației Naționale, au predat lucrările 

și borderourile de specialitate completate corespunzător, la termen, comisiei de organizare. Rezultatele 

acestor simulări au fost discutate individual cu fiecare elev. Cadrele didactice au partipat la ședințele cu 

părinții elevilor care au susținut simularea, au realizat o prezentare sintetică, evidențiind punctele tari și 

punctele slabe ale pregătirii elevilor. Rezultatele au fost discutate, la cerere individual cu fiecare părinte. 

De asemenea, fiecare profesor a informat părinții și dirigintele clasei, cu privire la strategia de pregătire 

pe care o va aplica în continuare la clasele terminale. În urma susținerii simulărilor naționale la clasele 

VII, VIII, responsabilul de catedră, pe baza informațiilor transmise de fiecare profesor, a realizat un 

raport al simulării naționale la clasele a VII-a și a VIII-a, cuprinzând date statistice, probleme 

întâmpinate de elevi la simularea națională-diferențiat pe itemi, planul de măsuri remediale cu date și 

responsabili. Acest raport și procesul-verbal care dovedește prelucrarea și discutarea rezultatelor și a 

măsurilor la nivel de catedră au fost trimise, la termenul stabilit inspectorului de specialitate. Raportul a 

fost trimis și conducerii Liceului de Arte „Aurel Popp” și I.S.J Satu Mare. În urma susținerii simulărilor 

naționale la clasele XI, XII, responsabilul de catedră, pe baza informațiilor transmise de fiecare profesor, 

a realizat un raport al simulării naționale la clasele a XI-a și a XII-a, cuprinzând date statistice, probleme 

întâmpinate de elevi la simularea națională-diferențiat pe itemi, planul de măsuri remediale cu date și 

responsabili. Acest raport și procesul-verbal care dovedește prelucrarea și discutarea rezultatelor și a 

măsurilor la nivel de catedră au fost trimise, la termenul stabilit inspectorului de specialitate. Raportul a 

fost trimis și conducerii Liceului de Arte „Aurel Popp” și I.S.J Satu Mare. 

 În vederea unei bune pregătiri a elevilor pentru Examenul de Evaluare Națională, dar și pentru Examenul 

de Bacalaureat s-au organizat simulări și la nivel de clasă: 

-prof. Clițan Micșunica - simulări la clasele terminale- a XII-a C și a VIII-a B, în lunile: decembrie 2018 și 

februarie 2019; 

-prof. Dobos-Lazăr Liliana – simulări la clasele terminale-XIIA, XIIB, în lunile: decembrie 2018, martie 

2019, aprilie 2019; 

-prof. Bianca Costea-simulări la clasa VIIIA, în decembrie 2018, februarie 2019, martie 2019, mai 2019;  

Pentru aceste simulări, elevii au fost pregătiți permanent. Pregătirea pentru simulare, s-a realizat (la 

clasele de liceu) și prin activitățile din cadrul PROIECTULUI ROSE. Lucrările au fost elaborate 

respectând baremele de notare. Rezultatele acestor simulări au fost discutate individual cu fiecare elev. 

Rezultatele au fost disemniate și cu părinții. De asemenea, fiecare prof. a informat elevii, părinții și 

dirigintele clasei, cu privire la strategia de pregătire pe care am aplicat-o, în continuare, pentru 

Examenele Naționale.  

 Toate cadrele didactice care predau în cadul catedrei de limba și literatura română și limba și literatura 

maghiară, au promovat în rândul elevilor un sistem de autoevaluare specific materiei predate și s-au 

preocupat să realizeze, împreună cu elevii portofolii specifice disciplinei, care conțin instrumente de 
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studiu și evaluare necesare însușirii și aprofundării cunoștințelor la limba și literatura română, respectiv 

la limba și literatura maghiară. Aceste portofolii conțin, în general: teste de evaluare, fișe de lucru, 

sinteze, paralele, caracterizări de personaje-model etc. și reprezintă un instrument de lucru care se 

completează treptat. Astfel, portofolii s-au realizat la clasele: VIB, VIIB, VIIIB, XA, XIIC - prof. 

Micșunica Clițan; XB, XC, XIA, XIIA, XIIB, - prof. Liliana Dobos-Lazăr; VIA, VIIA, XIB, XIC - prof. 

Ileana Bonta; VA, IXC –prof. Costea Bianca; VB, VIB – prof. Bokor Erika.  

 În vederea pregătirii elevilor pentru Evaluarea Națională, respectiv pentru Examenul Național de 

Bacalaureat, încă de la începutul anului școlar 2018-2019 au fost organizate consultații: 

-la limba și și literatura română, prof. Micșunica Clițan – clasa VIIIB; 

-la limba și și literatura română, prof. Costea Bianca – clasa VIIIA; 

-la limba și și literatura maghiară, prof. Bokor Erika – clasa VIIIB; 

-la limba și literatura română prof. Liliana Dobos-Lazăr – la clasele XIIA, XIIB 

-la limba și literatura română prof. Micșunica Clițan – la clasele XIIC; 

-la limba și literatura maghiară prof. Bokor Erika – la clasa XIIB; 

Aceste consultații s-au ținut, în mod constant săptămânal, conform planificării fiecărui profesor. E foarte 

important de precizat că anul școlar pentru clasele a XII-a s-a terminat pe 31 mai 2019. În săptămânile 

următoare, până în 01 iulie 2019, când elevii au susținut proba scrisă la Bacalaureat 2019, profesorii 

care au predat la clasele terminale XIIA, XIIB, XIIC au organizat consultații cu elevii (atât la limba 

română, cât și la limba maghiară), aproape zilnic.    

  Pregătiri suplimentare s-au mai realizat în perioada premergătoare olimpiadelor și a concursurilor 

de specialitate, pe tot parcursul anului școlar 2018-2019. Acestea s-au desfășurat săptămânal, în funcție 

de posibilitățile oferite și de orarul elevilor. Toate cadrele didactice de la catedra de limba și literatura 

română și limba și literatura maghiară au derulat un program special de pregătire pentru olimpiadele și 

concursurile de specialitate în vigoare.  

   Începând cu anul 2018-2019 s-a implementat proiectul ROSE care vizează pregătirea 

suplimentară a elevilor, în vederea creșterii procentului de promovabilitate la Examenul Național de 

Bacalaureat. Astfel, în cadrul proiectului s-au desfășurat activități pregătitoare pe grupe de performanță 

(începători, medii, avansați). S-a stabilit ca un profesor să coordoneze activitatea unui nivel, astfel: la 

clasa a IX-a, prof. Bianca Costea, la clasa a X-a, prof. Micșunica Clițan, la clasa a XI-a, prof. Ileana 

Bonta, la clasa a XII-a, prof. Liliana Dobos-Lazăr. Activitățile s-au desfășurat după un orar anterior 

stabilit cu grupele de lucru. Fiecare profesor a întocmit o planificare specifică nivelului asociat, a 

elaborat materiale de lucru-fișe, teste etc., a discutat și a rezolvat împreună cu elevii aceste materiale. 

Profesorul coordonator a stabilit împreună cu elevii un portofoliu care s-a completat treptat. La sfârșitul 

fiecărei luni profesorul coordonator a elaborat un raport de activitate.      

În data de 03.06.2019 s-a desfășurat evaluarea competențelor lingvistice la limba și literatura 

română, profesori evaluatori la limba și literatura română fiind prof. Micșunica Clițan și prof. Liliana 

Dobos-Lazăr. În data de 04.06.2019 s-a desfășurat evaluarea competențelor lingvistice la limba maternă, 

profesori evaluatori au fost prof. Bokor Erika și un prof. de la o altă școală. 

 La proba scrisă a examenului de Bacalaureat 2019 (sesiunea iulie), au participat ca prof. evaluator:  prof. 

Liliana Dobos-Lazăr, prof. Bianca Costea la limba română, prof. Bokor Erika la limba maghiară. 
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Managementul clasei de elevi 

Prof. Micșunica Clițan a fost dirigintă la clasa a XII-a C. În calitate de dirigintă, s-a implicat în: 
activitatea colectivului de elevi, activitatea consiliului clasei, şedinţele cu părinţii, semestrial și ori de câte ori a 
fost cazul, activităţi educative și de consiliere, activităţi extracurriculare, în scoală și în afara acesteia. 
Prof. Micșunica Clițan a monitorizat: situaţia la învăţătură  a elevilor, menținând legătura cu profesorii care predau 

la clasă și cu părinții, frecvența elevilor, comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare și extraşcolare, 

participarea elevilor la  activităţi de voluntariat – parteneriat cu Casa de tip familial Ana.  

 

Prof. Micșunica Clițan a informat: elevii si părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii; elevii si părinţii acestora 

cu privire la reglementările referitoare la simulările și examenul de bacalaureat si cu privire la alte documente care 

reglementează activitatea si parcursul şcolar al elevilor; părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvența acestora la ore. Informarea s-a realizat în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată 

acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru și an şcolar, și ori de câte ori a fost nevoie.  

Ca dirigintă a clasei a VIII-a A, prof. Bianca Costea a realizat: consilierea permanentă a elevilor, tratându-

i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; a monitorizat şi 

atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială (rezultatele acestor 

activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora) a realizat programul de pregătire 

suplimentară cu elevii clasei a VIII a A, eficiența acestor activități s-a reflectat în rezultate bune; a organizat 

programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau dificultăți de învățare, urmărind 

îmbunătățirea ratei succesului școlar; a organizat (Programele de pregătire suplimentară, precum și activitățile de 

remediere școlară au fost desfășurate în școală).  

Ca dirigintă a clasei a XI-a C, prof. Ileana Bonta, la începutul anului școlar a realizat împreună cu elevii 

un regulament particular ce derivă din ROFUIP; pe parcursul activității de predare-învățare a monitorizat 

comportamentul elevilor și a rezolvat situațiile conflictuale când a fost cazul. În calitate de dirigintă a 

gestionat clasa și a motivat elevii prin exemple de bună practică, a organizat ședințe cu părinții elevilor 

clasei a XI-a C. Cunoscând foarte bine particularitățile psihologice ale elevilor, familiile lor,  prof. Ileana 

Bonta a reușit să mă implice mult în consilierea lor.  

Prof. Liliana Dobos-Lazăr a fost implicată în monitorizarea comportamentului elevilor din 

clasele la care a predat(XB. XC, XIA, XIIA, XIIB),  în gestionarea situațiilor problematice, a ținut 

permanent legătura cu dirigintele claselor la care a predat, cu părinții elevilor. A fost implicată în 

consilierea elevilor. În cadrul activităților școlare și extrașcolare a oferit elevilor exemple de bună 

practică –  prin conduita personală și profesională, prin activitățile din Săptămâna „Școala altfel”( mai 

exact prin invitații acestor activități), prin materialele publicate în revista SMarte pe care o coordonează 

Ca dirigintă a clasei a VIII-a B, prof. Bokor Erika a realizat un regulament particular al clasei, care derivă 

din regulamentul de ordine interioară. S-a implicat în monitorizarea comportamentului elevilor și a rezolvat 

situațiile conflictuale când a fost cazul. De asemenea, cunoscând foarte bine particularitățile psihologice 

ale elevilor, ale familiilor lor, prof. Bokor Erika a reușit să se implice mult în consilierea lor.  

 

 

La nivelul managementului carierei și al dezvoltării personale, toate cadrele didactice din 

cadrul catedrei de limba și literatura română și limba și literatura maghiară au participat la toate ședințele 

și activitățile catedrei, la activitățile metordice organizate de ISJ Satu Mare (cercurile pedagogice). 

Toate cadrele didactice din cadrul catedrei de limba și literatura română și limba și literatura maghiară 

și-au realizat și și-au actualizat continuu portofoliul personal, au contribuit la realizarea portofoliului 

catedrei și au avut o colaborare eficientă cu: părinții, elevii, colegii, direcțiunea liceului. Cadrele 
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didactice din cadrul catedrei de limba și literatura română și limba și literatura maghiară au participat la 

cursuri și programe de pregătire (prof. Bianca Costea- Marketingul educațional în activitatea didactică, 

Introducere în  ejobs, Evaluarea în procesul didactic, prof. Ileana Bonta- Metode și strategii inovative 

de predare a disciplinei- „Dezbateri, Oratorie și Retorică”, Curs „Cum să ieși învingător din conflicte”). 

De asemenea, prof. Micșunica Clițan și prof. Bianca Costea au susținut inspecția specială pentru 

obținerea gradului didactic I, în urma căreia celor două profesoare li s-a acordat Gradul didactic I. Toate 

cadrele didactice din cadrul catedrei de limba și literatura română și limba și literatura maghiară au 

participat la olimpiadele și concursurile locale de specialitate, în calitate de profesor supraveghetor, 

evaluator, ori de câte ori li s-a solicitat prezenţa. Toate cadrele didactice din cadrul catedrei de limba și 

literatura română și limba și literatura maghiară au respectat normele, procedurile de sănătate, securitate 

şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-se activ în crearea unei 

culturi a calităţii la nivelul Liceului de Arte „Aurel Popp” Satu Mare. 

 

 Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare. Fiecare cadru 

didactic și-a adus aportul la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii Liceului de Arte „Aurel 

Popp” Satu Mare, prin: 

 

Prof. Clițan Micșunica 

-promovarea imaginii școlii prin faptul că face parte din colectivul redacțional al revistei Liceului de 

Arte,  „SMarte”, implicându-mă în activitatea revistei; 

-publicarea de articole personale și ghidarea elevilor în scrierea unor articole pentru revistă; 

-participarea la activități și concursuri extrașcolare; 

 

Prof. Bonta Ileana 

-implicarea și susținerea activităţilor literare organizate de Cenaclul „Cronograf”; 

-colaborarea cu Biblioteca județeană și cu Asociația Scriitorilor de Nord Vest, Satu Mare; 

-participare cu elevii la activități culturale la nivel județean: lansări de carte, dezbateri, expoziții, 
concursuri de recitări, întâlniri cu scriitori sătmăreni; 

-participarea la activitățile de promovare a ofertei educaționale: Concert de Crăciun, distribuire pe 

facebook, participare la concursuri, recitaluri de poezie, articole de ziar; 

 

Prof. Costea Bianca 

-promovarea imaginii școlii prin participarea cu elevii, la diferite concursuri și activități extrașcolare; 
 
Prof.Dobos-Lazăr Liliana 
-coordonarea revistei școlii „SMarte”; 
-publicarea de materiale, articole în revistei școlii „SMarte”; 
-încurajarea elevilor în scrierea și publicare de articole în revistei școlii „SMarte”; 
-promovarea ofertei educaționale, a exemplelor de bună practică, a rezultatelor și preocupărilor elevilor de la 
Liceul de Arte„Aurel Popp”, prin revista „SMarte”; 
-dezvoltarea/inițierea de programe și parteneriate școlare; 
-implicarea în activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase din mediul 
școlar; 
-participarea la Târgul Educației; 
-implicarea elevilor în competițiile școlare, rezultatele elevilor; 
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-respectarea programului de lucru, programului seviciului pe școală, a normelor P.S.I; 
 
Prof.Bokor Erika 

-participarea la activitățile de promovare a ofertei educaționale: Concert de Crăciun, distribuire pe 

facebook, participare la concursuri. 

 
 

Conduita profesională este un aspect foarte important în meseria de dascăl. Astfel, toate cadrele 

didactice de la catedra de limba și literatura română și limba și literatura maghiară au adoptat atitudini 

și norme de comportament specifice profesiei (limbaj adecvat, ținută decentă, conduită ireproșabilă, 

respect față de conducere, elevi, părinții acestora, colegi etc.) și au respectat codul de etică profesională 

și procedurile și normele în vigoare. În desfășurarea procesului instructiv-educativ, cadrele didactice și-au 

îndeplinit obligațiile prevăzute în fișa postului și metodologia de evaluare, și-au exercitat atribuțiile de serviciu 

cu onestitate, corectitudine și loialitate, au respectat reglementările legale în vigoare și au acționat în conformitate 

cu cerințele activității. 

 

Parteneriate și colaborări încheiate. Și la această secțiune activitatea cadrelor didactice a fost 

foarte bogată, după cum urmează: 

-Parteneriat cu Colegiul Național „Ioan Slavici”(în cadrul concursului „Ioan Slavici – clasicul 

moralist”)- coordonator,prof. Liliana Dobos-Lazăr, și cadrele didactice, prof. Micșunica Clițan prof. 

Ileana Bonta, prof. Bianca Costea; 

-Parteneriat cu Școala Generală Nr.10 (în cadrul concursului „Gramatica – o carte de vizită”) - prof. 

Ileana Bonta; 

-Parteneriat cu Liceul Teologic Reformat (în cadrul concursului „Eminescu – gând purtat de dor”) – 

prof. Ileana Bonta, prof. Micșunica Clițan, prof. Bianca Costea; 

-Parteneriat de colaborare vizând acțiunea de voluntariat, încheiat cu Casa de tip familial Ana, Satu Mare -  

prof. Micșunica Clițan; 

-Parteneriat cu Școala din Budapesta,Ungaria, Kobanyai Szent Laszlo Altalanos în proiectul In the 

Bookmark Exchange Project 2018 – prof. Bianca Costea, prof. Dragomir Corina; 

-Parteneriat cu creșa socială Prichindel, pentru desfășurarea unor activități de voluntariat - prof. Bianca 
Costea; 

 

 

Implicarea în proiecte educative, activități extracurriculare. Fiecare cadru didactic s-a 

implicat în diverse proiecte educative și activități extracurriculare, după cum urmează: 

 

Prof. BONTA ILEANA  

- proiecte educaționale: ROSE;  ,,Toleranța între mit și realitate”; 

-Olimpiade: OLAV,OLLR, Olimpiada de argumentare „TINERII DEZBAT”, 

Activități extracurriculare, sem I: 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba română – septembrie 2018; 

-promovarea studiului individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate; 

-activități de pregătire pentru simularea examenului de bacalaureat cu elevii claselor  a XI-a B si C; 

-pregătirea elevilor clasei a VI-a A pentru Evaluarea naţională; 
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- pregătirea elevilor clasei a VII- a A pentru simularea examenului de Evaluare națională; 

-evaluarea lucrărilor elevilor, atât la evaluare națională, cât și la Bacalaureat, la simularea organizată în 

școală; 

-pregătirea elevlori pentru concursuri: ,,Literatura ca abilitate de viață”, -7 elevi -gimnaziu, 3 elevi liceu 

–faza pe şcoală,faza judeţeană; Olimpiada de lb. şi lit. română – faza pe școală,locală –eleva Sirger 

Claudia - VII A; Concursul interjudețean de creație 30 I 2019,,Eminescu-gând purtat de dor” -Orsos 

Kiara -cls IX B-Menţiune; 

Activități educative: 

-colaborator şi secretar la Revista SMarte -revista liceului ,,Aurel Popp”, Nr. 5; 

-20 septembrie 2018 -promovarea proiectului de lectură la nivel de școală ,,Un gând bună/o carte bună 

;  

-Organizarea unui Club de lectură - 20 elevi de gimnaziu și liceu; 

-5 octombrie 2018 Ziua educației –imaginea dascălului în literatură;  

-24 octombrie 2018 –Recital de poezie-G. Bacovia –elevi cls. XI B,C; 

-Masă rotundă,, 100 de ani de la reîntregirea neamului românesc”-1 dec. 2018; 

-Participarea cu clasa XI C la activitatea caritabilă ,,Târg de Crăciun”- 15 decembrie 2018; 

,,Vin colindătorii ,, 16. Dec 2018 - cls VI A,VII A -umblarea cu Vestea Bună la ,,Centrul de creație,, 

-Zilele revistei Cronograf –ed. a III-a –Dezbatere literară ,,Autorul şi opera.Contaminare 

biografică”elevi cls. XI C 

-am desfăşurat un proiect de voluntariat în colaborare cu Operation Cristmas Child intitulat  ,,Dragostea 

în cutie de pantofi,,ajutând astfel un grup de copii ce provin dintr-un mediu defavorizat(activitate 

realizată cu prof. Ion Florea, înv. Paul Elida, Laza Camelia)-14.12.2018; 

-În cadrul activităților ,,Școala Altfel ,,-28 .10 - 01. 11  2018: Sărbătoarea regală /Carte regală de bucate –

prezentare istorică,atelier culinar-dulciuri pentru regi şi curteni –CLS. IX B, XI B,C; activitate sportivă – plimbare 

cu caiacul –Lacul Pintea –Livada( cls. VI A,VII A,XI C, XI B); obiceiuri şi tradiţii din Ardeal –atelier, concurs 

VI,VII A, XI C; prezentarea Presei sătmărene – invitată prozatoarea Loredana Ştirbu-CLS.VI,VII A; Mari români 

care au făcut istorie în Franţa – joc de rol,confecţionare planşe VIA ,VII A; expoziţie de artă fotografică –Muzeul 

de Artă în colaborare cu Asociaţia Stea-fotograf –Aniţaş Vlad XI C; 

Spectacol literar-artistic -,, Eminescu”, ianuarie  2019  

 Activități din semestrul II:  

-vizită la Biblioteca județeană cu cls. VI  A -sala NAE IONESCU; 

-participarea cu cls. VII  A  la Ziua Culturii Naţionale şi laComemorarea poetului Mihai Eminescu la 

Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” și depunere de jerbe, 14 ianuarie 2019; 

-participarea la Olimpiada de limba română și OLAV, faza județeană în calitate de asistent, profesor pregătitor la 

Satu Mare; 

-Promovare SamStudia –Sala festivă -22 martie 2019-elevi clasa a XI a C; 

-Lansare de carte –Mircea Dinescu –Colierul din bomboane de colivă -16 VI 2019-participanţi elevi cls. 

IX A; 

-pregătirea elevilor pentru concursul judeţean de gramatică ,,Limba noastra-i o comoară ,, 27 IV 2019 –

Menţiune: Sirger Claudia,Melan Teodora –VII A; 

-profesor supraveghetor la OLLR ŞI OLAV-Etapa municipală; 

-activități -,,Tradiții și obiceiuri de Paște”, aprilie 2019 VI A,VII A; 



  35 

-coordonator la echipele de începători și avansați, evaluator la Olimpiada de argumentare și gândire critică 

,,Tinerii dezbat”, -faza județeană, naţională 2019;  

-Olimpiada națională de dezbateri ,,TINERII DEZBAT”, 

Faza judeţeană 5-6 IUNIE 2019 –Col. Naţ. ,,Mihai Eminescu,,-Satu Mare 

 -echipa începători: Nistor Minola (IX C)Ciorba Patrizia(IXC)Ardeleanu Mihai(XC)-Premiul II 

- echipa avansaţi: Terebeşi Anda (XIC) Sabău Narcisa(IXC) Kirila Vivien (IX C)-Premiul I 

Faza naţională 8-13 VII 2019 –Col. Naţ. ,,Gh. Cartianu,, –Piatra Neamţ 

- echipa avansaţi : Terebeşi Anda (XIC) Sabău Narcisa( IXC) Kirila Vivien ( IX C)  

  În perioada 8-13 VII 2019 –Piatra Neamț am fost membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de argumentare și 

gândire critică ,,Tinerii dezbat”, arbitru evaluator și coordonator al echipei de elevi de la Liceul de Arte ,,Aurel 

Popp” -faza națională 2019; 

- Concursul ,,RECITAȚIO,, - faza judeţeană -15 aprilie 2019-invitat special poetul Mircea Dinescu-elevi 

participanţi cls. VII A,IX B. 

-desfășurarea de activităţi de voluntariat SNAC la Casa Speranței din Mărtinești, județul Satu Mare; 

-coordonarea echipei de elevi voluntari din cls.aXI a C; 

 

 

Prof.CLIȚAN MICȘUNICA 

-Implicarea în acțiuni de voluntariat cu colectivul clasei XII- C la Casa de tip familial Ana, Satu Mare; 

-Participare cu elevii clasei a XII-a la Bursa locurilor de muncă; 

-Activităti educative din săptămâna Școala altfel; 

-Obiceiuri si tradiții din Ardeal- Expozitie cu obiecte confectionate de elevi, prezentare de costume populare, 

expozitie cu desene, etc  - activitate desfășurată la clasele VIB, VII B, VIII B; 

-Centenarul Marii Uniri - Martiri ai inchisorilor comuniste- Prezentari power point, prezentare de carte, 

documentare,etc- activitatea desfășurată la clasele X A si XII C; 

-Iubirea si natura -poezie si culoare- Prezentari power point, desene, concurs de recitare, etc- activitate desfășurată 

la cl. a X-a A; 

-Centenarul Marii Uniri -Masă rotundă - 100 de ani de la Marea Unire din 1918 – activitatea a avut loc în data de 

23 noiembrie 2018, în sala festivă a Liceului de Arte și a fost organizată de catedra de limba și literatura română; 

-au recitat elevii: Ștefan Ștreangău, clasa a XII-a C – În limba ta, de Grigore Vieru, Tătăran Ramona, 

clasa a XII-a C-Eu nu mă spăl de poporul meu, de N. Stănescu, Debocs Natanael, clasa a XII-a C- Fiul 

îngenuncheat, de Adrian Păunescu, (coord. prof. Micșunica Clițan), au realizat desene pe tema 

Centenarului elevii: Modac Victoria, Rus Andrei si Chînța Denis, din XII C, elevele Verdeș Loredana 

și Cârtiță Alina din clasa a X-a A au realizat o prezentare a vieții si activității lui I. Heliade Rădulescu;  

-Omagierea poetului George Bacovia – activitatea s-a desfășurat la clasele a X-a A și  a XII-a C – în data de 8 

octombrie 2018, elevii au recitat poezii, au cântat și au realizat desene inspirate din creația marelui poet; 

-Participare la Concursul Regional de creație, recitare și interpretare- Eminescu-gând purtat de dor- ediția a IX-a 

–Concurs organizat de Liceul Reformat Satu Mare, pentru elevii minorității maghiare; au recitat elevi din clasa a 

VII-a B: Szilagyi Matyas – Când amintirile..., de M. Eminescu, Reman Dorothya Sara- Doină ( Ce stă vântul să 

tot bată), Olah Anna – Trebuiau să poarte un nume, de Marin Sorescu;  

-Participarea la acțiuni de voluntariat SNAC -colaborare cu Casa de tip familial Ana- activități comune realizate 

cu 20 de elevi voluntari din clasa a XII-a C. Activități realizate: 

Să ne bucurăm împreună de culorile toamnei -22 oct. 2018 -Creatii comune, expozitie cu desene, dovleci sculptati, 

jocuri 

Saptamana fructelor si a legumelor donate -12 nov. 2018-colectarea  legumelor şi a fructelor pentru copiii de la 

Casa de tip familial Ana,  pregătirea  unei salate de fructe în colaborare cu copiii de la centru 
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Iată vin colindători – 10.dec. 2018 -confecţionarea unor ornamente pentru bradul de Craciun, realizarea unor 

felicitari, a unor scrisori pentru Moș Craciun, pictura de globuri, decupaje, spectacol de colinde realizat împreună 

cu copiii beneficiari, împărțirea de cadouri,etc. 

 

 

Prof.COSTEA BIANCA 

-participarea și desfășurarea de activități remediale în cadrul proiectului Rose, la clasele a IX-a; 

-coorganizator-activități extracurriculare, la nivel de catedră: Toamna poeților, 100 de ani de la Marea 

Unire,  

-activități dedicate nașterii marelui poet Mihai Eminescu, moment artistic Rapsodii de primăvară,  

activitate dedicată zilei de 8 martie; 

-organizarea de consultații la clasa a VIII a A, în vederea pregătirii examenului de Evaluare Națională, 

dar și pregătiri suplimentare cu elevii care au participat la concursuri; 
-participarea cu elevii la concursul județean de gramatică Limba noastră-i o comoară, la Negrești Oaș, la 
Olimpiada de limba și literatura română și Olimpiada Lectura ca abilitate de viață , la concursul de recitare din 
lirica eminesciană, desfășurat la Liceul Reformat, destinat claselor cu predare în limba minirităților; 
-organizarea de activități de voluntariat cu clasa a VIII a A la Creșa Socială Prichindel; 

Prof. DOBOS-LAZĂR LILIANA 

- momentul artistic „Toamna poeților”, 02.11.2018- ateliere de lucru tematice: atelier I-Leș Romina, 

David Andrea, Jiboc Raluca (XIA)-ilustrate, felicitări sugestive realizate în ton cu nuanțele autumnale; 

atelier II- Ioana Porumbăcean, Anda Porumbăcean (XIA)– proză experiment (pornind de la un citat 

având conotații autumnale, elevele își notează impresiile, trăirile în maniera prozei moderne, roman al 

experienței); atelier III-Torja Cristian, Turi Adelin(XIA) – realiarea unei selecții a celor mai frumoase 

maxime despre toamnă; atelier IV- From Lucian, Raita Erik(XIA) – colaj din frunze de toamnă; atelier 

V- Petruțiu Renata (XIA)-creație poetică modernă, vers liber inspirat de anotimpul toamna; atelier VI-

Doroghi Adelian, Ocolici Vasilica- pictură/desen inspirat de Rapsodiile de toamnă ale lui G. 

Topârceanu; 

- Masa Rotundă ,,100 de ani de la Marea Unire din 1918": recitare de creații de inspirație istorică, patriotică - 

Kuscuksuslu Irem , clasa a XI-a A - ,,Limba noastră cea română" de Grigore Vieru; prezentarea unor scriitori 

implicați în „Marea Unire din 1918”-Natalia Riţ, clasa a X-a C – prezentare Grigore Alexandrescu;  

-Omagierea romancierului Liviu Rebreanu – activitatea s-a desfășurat la clasa a XI-a A, în octombrie 2018; 

-coordonarea revistei Liceului de Arte„Aurel Popp”Satu Mare, „SMarte”, Nr.5, implicarea în reclama 

popularizarea revistei, selectarea materialelor, prelucrarea, corectura articolelor, elaborarea de articole etc.   

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XII-a A și a XII-a B; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și 

completarea treptată a portofoliului fiecărui elev; 

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XI-a A; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și completarea 

treptată a portofoliului fiecărui elev; 

-organizarea și desfășurarea consultațiilor pregătitoare pentru Simularea Examenului de Bacalaureat, martie, 2019, 

la clasa a XII-a A și a XII-a B; elaborarea de materiale specifice, fișe recapitulative, fișe de lucru; elaborarea și 

completarea treptată a portofoliului fiecărui elev; 
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-Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”. Etapa pe școală(17 decembrie 2018)-implicarea în 

organizare, elaborarea de subiecte, bareme, corectarea lucrărilor, trecerea notelor în borderouri, 

comunicarea rezultatelor; 

-Olimpiadei de limba și literatura română. Etapa pe școlală(17 decembrie 2018); implicarea în 

organizare, elaborarea de subiecte, bareme, corectarea lucrărilor, trecerea notelor în borderouri, 

comunicarea rezultatelor; 

-planificarea, organizarea și coordonarea activităților din cadrul săptămânii „Școala altfel” 2018; 

-proiectul Rose –clasele a XII-a A, B, C; activitatea cu cele trei grupe: începători, medii, avansați; 

elaborarea planificărilor specifice, elaborarea structurii portofoliului elevului, elaborarea materialelor 

specifice, teste, fișe; realizarea rapoartelor de activitate (lunar); corectarea materialelor elevilor; 

completarea treptată a portofoliului elevului;  

-participarea la Consfătuirile școlare și cercurile pedagogice organizate în semestru I și în semestrul al 

II-lea al anului școlar 2018-2019; 

-Participarea ca evaluator la Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română, 02.03.2019; 

-Participarea ca evaluator la Concurs național interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”, 

30.03.2019; 

-pregătirea elevilor pentru olimpiadele de specialitate; 

-pregătirea elevilor pentru concursuri (stabilirea membrilor grupului de lucru și a temelor de cercetare, 

elaborarea, corectarea, finisarea și trimiterea lucrărilor): Concurs Interjudețean „Ioan Slavici-clasicul 

moralist”, ediția XVI;  Concurs Național „Mesajul meu antidrog”, ediția XVI;   

-pregătirea elevilor pentru concursuri (informare, documentare, selectare creații, respectare reguli de 

exprimare corectă, mișcare scenică etc): Concursul de recitări din lirica poeților sătmăreni„Recitațio”, 

ediția XIII;     

-organizarea simulărilor la clasele a XII-aA și a XII-a B, la nivel de clasă-elaborarea subiectelor, 

desfășurarea simulării, corectarea lucrărilor, realizarea interpretării rezultatelor; 

-evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat, 2019, la clasele a XII-a și a XI-a; 

-evaluator în Comisia de Bacalaureat-competențe lingvistice în limba română, iunie 2019; 

-evaluator – Proba scrisă, limba și literatura română Ea-Bacalaureat 2019, iulie 2019; 

 

Prof. BOKOR ERIKA 

În semestrul I 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba si literatura maghiara la Liceul tehnologic 

„Emil Palade”; 

-în data de 19 octombrie participarea la Concursul de basme „Kriza János” organizat la Scoala 

Gimnaziala „Vasile  Lucaciu” Carei în calitate profesor pregătitor; 

-în data de 13 noiembrie participarea la Concursul de ortografie organizat la Colegiul National „Kölcsey 

Ferenc”; 

-în perioada 16-18 noiembrie participarea la Concursul de basme „Kriza János”, faza nașională organizat 

la Sfântu Gheorghe, în calitate de asistent, profesor pregătitor; 

-în data de 25.01.2019 participarea la Concursul de recitări „Egycsillagú Égbolt”, organizat la Colegiul 

National „Kölcsey Ferenc”, Satu Mare; 

În semestrul II: 

-participarea la Consfătuirea metodică a profesorilor de limba și literatura maghiara la Scoala Gimnaziala 
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Viile Satu Mare; 

-în 13.02.2019 participarea la Concursul de ortografie comemorare Csűry Bálint organizat la Școala 

Gimnazială Agris;  

-în 09.06.2019 participarea la Concursul de teatru, organizat la Halmeu; 

-organizarea și coordonarea consultațiilor la clasele VIII, XII; 

 

 Premii obținute prin participarea la concursuri și olimpiade. Toate cadrele didactice au pregătit 

elevi pentru olimpiadele și concursurile de specialitate, obținând cu elevii, următoarele rezultate: 

 

Prof. BONTA ILEANA 

Nume și prenume Clasa Concurs / olimpiada Locul desfasurarii Data Premiul 

obtinut 

 

Orsos Kiara  IX. B faza județeană Liceul Reformat  31.01.2019 Menţiune 

 

Sirger Claudia  VII A Concurs judeţean de 

gramatică,,Limba 

noastră-i o comoară”  

Liceu Teoretic 

Negreşti 

27.04.2019 Menţiune 

Melan Teodora VII A Concurs judeţean de 

gramatică ,,Limba 

noastră-i o comoară” 

Liceu Teoretic 

Negreşti 

27.04.2019 Menţiune 

Echipa –începători 

: 

Nistor Minola 

Ciorbă Patrizia 

Ardeleanu Mihai 

 

IX C 

IX C 

XC 

Olimpiada naţională 

de argumentare şi 

gândire critică 

,,Tinerii dezbat,,– faza 

județeană 

Colegiul Naţional 

,,Mihai Eminescu,, 

5.06.2019 Premiul II  

Echipa avansaţi : 

Terebesi Anda 

Sabău Narcisa 

Kirila Vivien 

 

 

XI C 

IXC 

IXC 

Olimpiada naţională 

de argumentare şi 

gândire critică – Faza 

Județeană 

Colegiul Naţional 

,,Mihai Eminescu,, 

6.06.2019 Premiul I  

Echipa avansaţi : 

Terebesi Anda 

Sabău Narcisa 

Kirila Vivien 

 

XI C 

IXC 

IXC 

Olimpiada naţională 

de argumentare şi 

gândire critică – Faza 

Naţională 

Colegiul naţional 

,,Gheorghe 

Cartianu,,-Piatra 

Neamţ  

8-13 

07.2019 

Premiul de 

participare 

 

Prof.CLIȚAN MICȘUNICA 

 

Nume și prenume Clasa Concurs / 

olimpiada 

Locul desfasurarii Data Preniul 

obtinut 
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Szilagyi Matyas VII-B Eminescu-gând 

purtat de dor 

Liceul Reformat 

Satu Mare 

Februarie 

2019 

Mențiune 

 

 

 

 

Prof.COSTEA BIANCA 

 

Nume și prenume Clasa Concurs / 

olimpiada 

Locul desfasurarii Data Preniul 

obtinut 

Gruia Maia VIIIA Olimpiada de Limba 

și literatura română 

Etapa județeană 

 

Liceul Teoretic 

German Johan 

Etinger 

4 .03.2019 Mențiune I 

Groza Andrea VA Concursul de 

gramatică Limba 

noastră-i o comoară 

Etapa județeană 

Liceul teoretic 

Negrești Oaș 

23.04.2019 Mențiune I 

 

 

 

Prof. BOKOR ERIKA 

 

Nume si prenume Clasa Concurs / olimpiada Locul desfasurarii Data Preniul 

obtinut 

 

Nichita Sulyok 

Viktoria 

VII 

B 

Concurs Scoala Gimnaziala 

“Vasile Lucaciu” 

Carei 

19.10.2018 Locul I. 

Echipa de teatru 

“Maszk 

IXB Concurs Halmeu  Locul II 

 

 

Prof. DOBOS-LAZĂR LILIANA 

 

Nume și 

prenume 

 

Clas

a 

Concurs / olimpiada Locul desfasurarii Data Preniul 

obtinut 

Szekely Vivien XC Concurs 

Interjudețean „Ioan 

Slavici-clasicul 

moralist” 

Colegiul Național 

„Ioan Slavici”-Satu 

Mare 

23.05.2019 Premiul special 

pentru 

originalitate, 

creație literară, 

liceu 
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Tivadar Lorena XC Concurs 

Interjudețean „Ioan 

Slavici-clasicul 

moralist” 

 

Colegiul Național 

„Ioan Slavici”-Satu 

Mare 

23.05.2019 Premiul I, 

creație literară 

liceu 

Natalia Riț XC Concurs 

Interjudețean „Ioan 

Slavici-clasicul 

moralist” 

Colegiul Național 

„Ioan Slavici”-Satu 

Mare 

23.05.2019 Premiul I, eseu, 

liceu 

Szekely Vivien XC Concurs Național 

„Mesajul meu 

antidrog”, ediția XVI 

Centrul de 

prevenire, evaluare 

și consiliere 

antidrog, Satu Mare 

 

30.05.2019 Premiul III, 

eseu, liceu 

Natalia Riț XC Concurs Național 

„Mesajul meu 

antidrog”, ediția XVI 

 

 

Centrul de 

prevenire, evaluare 

și consiliere 

antidrog, Satu Mare 

 

30.05.2019 Mențiune, 

eseu, liceu 

Gabriela Pop XC Concurs Național 

„Mesajul meu 

antidrog”, ediția XVI 

Centrul de 

prevenire, evaluare 

și consiliere 

antidrog, Satu Mare 

 

30.05.2019 Mențiune, 

eseu, liceu 

Terebeși 

Carmen 

XC Concurs Național 

„Mesajul meu 

antidrog”, ediția XVI 

Centrul de 

prevenire, evaluare 

și consiliere 

antidrog, Satu Mare 

 

30.05.2019 Mențiune, 

eseu, liceu 

Minola Raskov XC Concursul de recitări 

din lirica poeților 

sătmăreni„Recitațio”

, ediția XIII 

Teatrul de Nord, 

Satu Mare 

15.04.2019 Premiul II 

 

 

În anul școlar  2018-2019, cadrele didactice ale catedrei de Limba și literatura română și limba 

și literatura maghiară au participat la diverse cursuri de formare: 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Perioada Denumirea cursului Furnizor Locul desfasurarii 
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COSTEA BIANCA 17.04-8.05 

2019 

Marketingul educațional în 

activitatea didactică 

CCD Colegiul Economic 

„Gheorghe 

Dragoș” 

 Noiembrie 

2019 

 Introducere în  ejobs CCD CCD 

 

 Noiembrie 

2019 

Evaluarea în procesul 

didactic 

CCD CCD 

 

BONTA ILEANA Mai 2019 Conferință de inteligență 

emoțională „Cum să ieși 

învingător în conflicte” 

 

Alt 

furnizor 

decât  

I.S.J/ 

C.C.D 

 

 06.02.2019

-

23.02.2019 

Metode și strategii inovative 

de predare a disciplinei- 

„Dezbateri, Oratorie și 

Retorică” 

ARDOR Casa Corpului 

Didactic, Baia  

Mare 

 

 

Alte atribuții ale cadrelor didactice. Cadrele didactice de la catedra de limba și literatura 

română și limba și literatura maghiară au făcut parte, în cursul anului școlar 2018-2019, dintr-un număr 

mare de comisii: 

 

BONTA ILEANA 

Comisia pentru organizarea simulării Examenelor Naționale –evaluator Decizia nr. 106/6.03/2018 

Comisia de evidența și gestionarea, manualelor școlare  Dec. Nr. 91/1.11.2018 

Comisia diriginților –numire Decizia Nr. 40 7.09.2018 

Profesor Voluntar SNAC Deciziua Nr. 72/7.09.2018 

Comisia de inventariere anuală a patrimoniului Decizia Nr. 63/1.09.2018 

Comisia pentru organizarea programului „Școala altfel”. 

Comisia pentru realizarea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. 

Responsabil clădirea C – comisia pentru organizarea serviciului pe școală. 

Membru-comisia pentru organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare. 

Evaluator- comisia pentru organizarea și susținerea examenelor de încheiere de situație/corigență, 2018-

2019. 

Evaluator – Simulare Bacalaureat-limba și literatura română, 2019. 

 

 

CLIȚAN MICȘUNICA 

Secretar în comisia de abateri disciplinare 

Membru – CEAC 

Membru – Comisia de revizuire a R. O. I. 

Evaluator – Simulare Evaluare Națională-limba și literatura română, 2019. 
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Evaluator – Comisia de Bacalaureat-competențe lingvistice în limba română 

Profesor Voluntar SNAC 

 

 

COSTEA BIANCA 

Membru – Comisia pentru proiecte și programe educative 

Membru – Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii școlii și implicarea instituției în proiecte 

și programe instituționale 

Evaluator – Simulare Evaluare Națională-limba și literatura română, 2019 

Evaluator- comisia pentru organizarea și susținerea examenelor de încheiere de situație/corigență, 2018-

2019. 

Evaluator – Proba scrisă, limba și literatura română Ea-Bacalaureat 2019 

 

 

DOBOS-LAZĂR LILIANA 

Secretar consiliu profesoral. 

Membru-comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală. 

Membru-comisia pentru organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare. 

Membru-comisia pentru curriculum. 

Membru-comisia de selecționare anuală a documentelor create, ce urmează a fi eliminate sau arhivate; 

Membru-comisia pentru organizarea serviciului pe școală; 

Evaluator – Etapa județeană a olimpiadei de limba și literatura română 

Evaluator – Concurs național interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească” 

Evaluator – Simulare Bacalaureat-limba și literatura română, 2019 

Evaluator – Comisia de Bacalaureat-competențe lingvistice în limba română, 2019; 

Evaluator – Proba scrisă, limba și literatura română Ea-Bacalaureat 2019 

Evaluator- comisia pentru organizarea și susținerea examenelor de încheiere de situație/corigență, 2018-

2019. 

 

 

 

 

           Responsabil catedră, 

Dobos-Lazăr Liliana
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440114 Satu Mare P-ta Jean Calvin 10, Tel / fax 0261716123  

e-mail: licartasatumare@yahoo.com; www.aurelpoppsm.ro 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

Catedra ……Matematica si stiinte 

Numele și prenumele șefului de catedră 

Goja Constanta 

 

Componența catedrei: 

Szigethy Eniko-matem. titular 

Ligeti Csilla-biol. titular 

Sasaran Mariana-biol. titular 

Rosu Daniela-fizica titular 

Mares Georgeta-chimie-fizica, titular 

Damian Ana-TIC,titular 

Goja Constanta-matem, titular 

 

Activități de perfecționare: 

La nivel de I.S.J./ C.C.D. …………………………………………………… 

1. Cursul de formare Securitate și sănătate în muncă /lunar-Mares. G 

 

Altele de cât organizate de I.S.J/ C.C.D 

Participare la intalnirea de proiect Erasmus „Teachers Out, Learners In „-Italia sept.-Goja 

C. 

 

Activități educative desfășurate: 

 

1. Acțiuni de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile:oct,dec –Mares, Ligeti 

 2.Activități științifice dedicate Zilei Mondiale a Științelor; 14.11.2018…Mares G…… 

3.Pregătirea elevilor pentru EN cls.VI……Mares G, Rosu D, Sasaran M, Ligeti 

C………………… 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/
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4. Realizarea de planșe din materiale reciclabile și realizarea unei mini 

expoziții……Mares, Ligeti… 

5. Activități dedicate Zilei Educației, Zilei Mondiale a Curățeniei, Zilei Mobilității, Ziua 

Alimentației.Mares, Ligeti 

6. Lansarea invitației pentru implicarea în activitățile ecologice din anul școlar 

2018/2019, Labirintul Reciclării, Mares , Ligeti 

7. Pregatirea suplimentara pentru concursul de matematica „ Ioan Chindris”-Goja  

 8.Pregătirea suplimentara a elevilor pentru EN cls.VIIIa-Szigethy, Goja 

9. Selectarea și pregătirea suplimentarǎ a elevilor pentru concursuri școlare-toti membrii 

catedrei 

10. Participarea cu cate o echipa din clasele a Va A si a VIa A la toate  intalnirile din 

cadrul concursului „ Matematica si mediul”-Goja , Sasaran-Februarie-iunie 

12.Organizarea unei dezbateri non-formale intre parinti, elevi, profesori pe tema „ 

Adolescentii si timpul liber”-Goja 

 13. Formarea grupului de voluntari SNAC-Goja, Mares 

14. Participare la olimpiada si concursul „Zrinyi I”-sectia maghiara-Szigethy 

 

Activități extrașcolare: 

1.Încheierea acordului de parteneriat cu Asociația Medicală Dr. Rațiu.-Mares G: S C 

Alpin Recycling SRL-Ligeti; initiator al parteneriatului transfrontalier cu Colegiul 

Sarospatak-Ungaria-Damian; acord de parteneriat cu Asociația STEA-Goja 

2. Activități de voluntariat SNAC: lunar-Mares, Goja 

3. Festivalul Voluntariatului, oct.-Mares, Goja 

4. Participare la Festivitatea de premiere a participanților la Proiectul de educație 

ecologică Cel mai tare la reciclare 2017/2018, 13.oct.2018. Luna Șes-Mares, Ligeti 

5.Participare la activități: antidrog, de orientare turistică, acordare de prim ajutor, tras la 

țintă cu pistolul, darț. Octombrie-Mares, Ligeti 

6.Vizită la Stația de epurare a apei: gimnaziu-liceu-Mares, Ligeti 

7. Vizită la Muzeul de Istorie-Mares, Ligeti 

8.Participare la Concertul de Crăciun al Liceului de Arte Aurel Popp-toti membrii 

catedrei 

9.Incurajarea elevilor și implicarea efectivă în scrierea de articol pentru Revista Școlii.-

Mares, Ligeti, Goja 

10. Săptămîna legumelor și fructelor donate-Mares, Goja 

11. Dragoste în cutie de pantofi-Mares, Ligeti 

12. Promovarea ofertei educationale la Tȃrgul educației-Ligeti 
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13. Participare in calitate de asistent la concursul de matematica Lumina Math-Goja, 

Szigethy 

14. Excursie cu elevii clasei a Xa C la Brasov-Castelul Bran-Goja 

15.Excursie cu elevii clasei a IXa B la Baia Mare-Szigethy 

Rezultate la diferite concursuri 

 

Mentiune Junjan Oana clasa a Va A la concursul judetean de matematica „ Ioan 

Chindris”organizat de Sc.Gimn. „Grigore Moisil”-Goja 

Diplomă de Participare la Proiectul de Educație ecologică Cel mai tare la reciclare.-Mares 

Mentiune Junjan Oana-Toduț Alexandra( cls Va A) -etapa judeteana a concursului „ 

Matematica si mediul”- Goja, Sǎsǎran 

Diplomǎ de participare- Grebur Patricia, Gecse Bettina( cls. A Via A)-etapa jud. a 

concursului „ Matematica si mediul”- Goja, Sǎsǎran 

 

Întâlniri/ întruniri/ mese rotunde organizate la nivel de catedră: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

Alte aspecte importante: 

1.Întocmirea și predarea la termen a documentelor școlare solicitate –toti membrii 

catedrei 

2.Participare la ședințele de Cons.Prof, Consfătuire și Cerc pedagogic de specialitate- toti 

membrii catedrei 

3.Implicare în rezolvarea problemelor disciplinare la clasa ; comunicare cu diriginții și 

ținerea legăturii cu părinții-toti membrii catedrei 

4.Selectarea variantei de manual pentru clasa a VI a-toti membrii catedrei 

5.Întocmitrea necesarului pentru laboratorul de Chimie/Fizică/Biol; preocupare pentru 

păstrarea și dezvoltarea bazei materiale.-Mares, Ligeti, Sasaran, Rosu  

6. Întocmirea de materiale electronice toti membrii catedrei 

 

 

Data:……16.06.2019……………. 

 

 

Șef de catedră: 

………Goja Constanta……….  
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440114 Satu Mare P-ta Jean Calvin 10, Tel / fax 0261716123  

e-mail: licartasatumare@yahoo.com; www.aurelpoppsm.ro 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE OM ȘI SOCIETATE 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

În cursul anului școlar 2018 – 2019, catedra Om și Societate a Liceului de Arte ”Aurel Popp” 

Satu Mare, a derulat o serie de activități educative. 

Scopul tuturor activităților a fost dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Componența catedrei: 

1. Bako Etelka Anna - Profesor religie reformată 

2. Balog Andras Gyula - Profesor Educație Fizică și Sport 

3. Cuțin Bianca Laura – Profesor Psiholog 

4. Dragoș Ana Dumitrița - Profesor istorie (secția română) – responsabil comisie 

5. Fărcășanu Teodor - Profesor Educație Fizică și Sport 

6. Fărcășanu Ramona - Profesor Educație Fizică și Sport 

7. Habuczki Jozsef Robert - Profesor socio-umane (secția maghiară) 

8. Hevelin Laszlo Roland - Profesor socio-umane (secția maghiară) 

9. Mark Anna Blanka - Profesor geografie 

10. Molnar Mariana Gabriela – Profesor religie romano-catolică 

11. Mihali Nicoleta Mihaela – Profesor consilier 

12. Suto Kalman Zsolt - Profesor istorie (secția maghiară) 

13. Toma Alin - Profesor religie ortodoxă 

 

 

1. Proiectarea activităţii 

 S-au întocmit planificările calendaristice şi s-au elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare. 

 S-au predat la termen aceste documente școlare. 

 S-au elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic. 

 S-au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de 

rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic. 

 S-a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word și Excel 

2. Realizarea activităților didactice 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/


  47 

 predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare. 

 în procesul instructiv-educativ s-au utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile. 

 S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de istorie atât pentru 

dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice.  

 S-au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi 

pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi. 

 S-a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de 

către elevii noștri pe parcursul anului şcolar. 

 

3. Evaluarea rezultatelor învățării 

 S-au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 

evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 

cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au 

fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă 

permanentă a procesului instructiv-educativ. 

 S-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode 

clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, 

proiecte şi portofolii.  

 S-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în 

vigoare. 

 S-a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor mei, cât și părinților acestora. 

 S-a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 S-a realizat consilierea permanentă a elevilor mei, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi 

ca membri ai grupului social care este clasa de elevi. 

 S-a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra 

randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al clasei. 

 Profesorii diriginți au realizat o serie de activități cu clasa: activități sportive, de socializare, 

vizite, activități de informare, sensibilizare și conștientizare a populației școlare, cu privire la 

efectele medico-psiho-sociale ale consumului de canabis din cadrul campaniei ”Pot Altfel” 

organizată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare, participare la 

prezentarea ofertei educaționale a Universității ”Vasile Goldiș”. 

 

5. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 S-a participat la consiliile profesorale organizate în şcoală. 

 S-a participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Satu Mare, cu inspectorii de specialitate. 

 S-a avansat în gradul didactic. 

 S-a colaborat activ cu ISJ Satu Mare, ca membri ai Comisiei pentru organizarea și desfășurarea 

Olimpiadei județene de Istorie. 

 S-a participat, în calitate de asistenți și evaluatori, la desfășurarea examenului de bacalaureat. 
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 Existența unei relaţii de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii şi părinţii acestora. 

 S-a realizat şi actualizat portofoliile personale ori de câte ori au apărul modificări şi noi achiziţii 

profesionale.   

 S-au realizat consultații în vederea pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat la disciplina 

istorie și geografie. 

 S-a participat, în calitate de supraveghetor, la testarea națională a elevilor de clasa a VI-a. 

 S-a participat la Cercurile pedagogice. 

 

Dragoș Dumitrița – profesor de istorie, responsabil catedră. 

 a participat, în data de 23 noiembrie la simpozionul ”Un omagiu al dascălilor sătmăreni pentru 

Marea Unire, în Anul Centenarului”, organizat de Inspectoratul Județean Satu Mare și Casa 

Corpului Didactic. 

 În noiembrie a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de istorie. 

 A folosit prezentări power point și jocuri online la clasa a V-a 

 A pregătit elevii claselor terminale pentru examenul de bacalaureat, proba E c) -istorie, prin 

predarea materiei, rezolvarea unor subiecte de bacalaureat. 

 În 16 și 18 ianuarie a realizat o simulare a examenului de bacalaureat la clasa a XII-a 

 A participat ca asistent la concursul LuminaMath 

 Vizită la sinagogă cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului din România în data de 9 

octombrie 2018 cu clasa a XI-a C. 

 20 septembrie 2018 – socializare, activități sportive, celebrarea Centenarului cu clasa a X-a 

A, la Centrul de Agrement al DJST Satu Mare. 

 S-a implicat în organizarea concertului ”100 de ani în 100 de minute” 

 A făcut parte din comisa de întocmire a orarului pe școală 

  A desfășurat activități în cadrul Proiectului ROSE 

  A informat membrii catedrei în legătură cu noutățile existente 

  Este dirigintă la clasa a X-a A 

  Face parte din Comisia de Curriculum 

  Face parte din Comisia pentru promovarea imaginii școlii 

  Face parte din Comisia de mobilitate  

  Face parte din Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare 

  Face parte din Comisia diriginților 

  Face parte din Comisia privind constituirea comisiilor metodice 

 A organizat cercul pedagogic al profesorilor de istorie – secția liceu în data de 5 aprilie. 

 A participat, în calitate de evaluator și asistent la desfășuarea examenului de bacalaureat, 

sesiunea iulie 2019. 

 a contribuit la școlarizarea la domiciliu a unei eleve din clasa  a XI A 

 Și-a susținut lucrarea de gradul I în data de 16 mai 2019. 

 A participat la cursul de formare ”Managament și consiliere în cariera didactică” în perioada 

13-18 aprilie 2019. 

 

Cuțin Bianca Laura – Profesor Psiholog a participat la: 

 „Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

 „Săptămâna inimilor darnice” 
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 Activități de voluntariat cu elevii clasei a XI-a A, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară (parteneriat cu Centrul Social ”Prichindel” Satu Mare) 

 Organizarea Festivalului Voluntariatului Satu Mare 

 Organizarea Târgului Educației Satu Mare 

 Organizarea evenimentului de promovare a serviciilor educaționale, sociale și medicae 

oferite copiilor și tinerilor din județul Satu Mare - ”Alături de tine...” 

 Organizarea Campaniei de Orientare Școlară și Profesională ”Îmi construiesc viitorul” 

 Organizarea Concursului ”Exploratori în lumea emoțiilor” – nivel județean 

 Cursuri de Educație parentală 

Situaţie premii obţinute la participări concursuri 

 

Nume si prenume Clasa Concurs / olimpiada Locul 

desfasurarii 

Data Preniul 

obtinut 

Danea Cristina a XII-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 mențiune 

Fărcaș Bianca a XII-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 mențiune 

Hotea Emilia a X-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 Premiul II 

Nica Alexandra a IX-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 mențiune 

Kirila Vivien a IX-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 Premiul II 

Rozsa Raluca a IX-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Satu Mare – 

faza județenă 

11.04.2019 Premiul I 

Rozsa Raluca a IX-a ”Ia atitudine! Spune NU 

drogurilor!” 

Hunedoara – 

faza 

interjudețeană 

06.2019 Premiul I 

Cîrtiță Alina a X-a ”STOP  Bullying-ului 

(Spune NU intimidării) 

Satu Mare – 

faza județeană 

05.2019 Premiul I 

Bumbar Cristina a X-a ”STOP  Bullying-ului 

(Spune NU intimidării) 

Satu Mare – 

faza județeană 

05.2019 Premiul II 

Verdeș Loredana a X-a ”Mesajul meu antidrog” Satu Mare – 

faza județeană 

20.05.2019 Premiul III 

Hotea Emilia a X-a ”Mesajul meu antidrog” Satu Mare – 

faza județeană 

20.05.2019 Premiul I 

Cîrtiță Alina a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare – 

faza județeană 

07.05.2019 Premiul III 

Rozsa Raluca, 

Sabău Alexandra, 

Kirila Vivien, 

 Pop Daniel 

a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare – 

faza județeană 

07.05.2019 Premiul I 

Bumbar Cristina a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare – 

faza județeană 

07.05.2019 Premiul I 

Sabău Alexandra a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare – 

faza județeană 

 

07.05.2019 Premiul II 
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Participarea la cursuri de formare 

 

Perioada Denumirea cursului Furnizor Locul desfasurarii 

23-24. 11. 2019 ”Connecting Therapies – 

Cnferințe Internațională a 

Metodelor Regionale de 

Abilitare și Reabilitare a 

copiilor” 

Centrul Fericitul 

Scheffler Janos 

Satu Mare 

20.11.2018 – 

20.12.2018 

”Evaluare și dezvoltare 

personală a copiilor și 

elevilor” 

Asociația 

GO_AHEAD 

Satu Mare 

9-10.01.2019 ”Lions Quest – Aptitudini 

pentru adolescență” 

Lions România Satu Mare 

2018-2019 Program postuniversitar de 

formare și dezvoltare 

profesională ”Mentor” (480 

ore – 60 credite) 

Universitatea din 

Oradea 

Satu Mare 

23.11 – 

03.12.2018 

”Modalități de integrare a 

elevilor cu dificultăți de 

învățare în școlile de masă” 

(24 ore) 

CCD Satu Mare Satu Mare 

15.04 – 

14.05.2019 

”Marketing educațional în 

activitatea didactică” (32 ore) 

CCD Satu Mare Satu Mare 

8-9.05.2019 Conferința internațională 

”Educație de calitate pentru 

toți!” 

Caritas Satu Mare Satu Mare 

 

 

 Responsabil al Comisiei Metodice a profesorilor consilieri  

 Responsabil Cerc Pedagogic – profesori consilieri 

 Studiul privind „Situația copiilor cu părinți plecați în străinătate – Satu Mare, 2018” 

 Coautor Broșura „Șansele copiilor” 

 Studiul privind ”Opțiunile școlare ale elevilor – învățământ liceal și profesional” – 

decembrie 2018 

 Membru în Comisia de evaluare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în clasa 

pregătitoare 

 Membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul CJRAE Satu 

Mare 

 Membru în Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE Satu 

Mare 

 Articol ”Școala sătmăreană” – ”Evaluarea psihosomatică a copiilor” 

 Membru în Comisia de monitorizare a funcțiilor sensibile din cadrul CJRAE Satu Mare  

 Evaluator în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în 

profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă din cadrul concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – sesiunea mai-iunie 2019 
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 Coautor al Broșurii ”Admiterea în învățământul liceal și profesional 2019 – județul Satu 

Mare” 

 Membru în Compartimentul de Educație parentală din cadrul CJRAE Satu Mare 

 Parteneriat interșcolar ”Arta ne unește” (Liceul de Arte ”Aurel Popp” și Liceul Tehnologic 

”Elisa Zamfirescu”) 

 

Bako Etelka Anna – profesor religie reformată 

- În 31 octombrie a celebrat Ziua Reformației (realizarea de desene, expoziții, lucrări 

manuale)  

- A respectat programul de lucru și serviciu pe școală 

- A participat la consiliile profesorale, programul Școala Altfel și, în calitate de asistent, la 

desfășurarea examenului de bacalaureat. 

 

Balogh Andras Gyula – profesor Educație Fizică și Sport 

 A participat la campionatul județean de fotbal clasele V-VIII 

 A participat la competiții interșcolare: 

o  Ștafeta I-II Campionat interșcolar (Școala Altfel) 

o Handbal II-IV Sportul pentru toți 

o Baschet interclase IX-XII B 

o Pentatlon I-IV 

o Cupa Moș Nicolae cls V-VIII (fotbal, handbal, baschet, atletism) 

 

Fărcășanu Teodor – profesor Educație Fizică și Sport 

 a obținut diplomă de participare la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Etapa Municipală – 

Fotbal – Licee 2018-2019 – Sala de Sport de la Colegiul Tehnic ”Unio-Traian Vuia” Satu Mare 04-

06.12.2018  și la Olimpiada Națională a Sportului Școlar sau Olimpiada gimnaziilor din 7 noiembrie 

2018. 

 a organizat în cadrul săptămânii Școala Altfel o excursie cu caiacul pe lac la Livada – Lacul lui 

Pintea  în data de 31.10.2018      

  a participat la Colocviul pentru gradul I la Cluj Napoca în data de 02 februarie 2019. 

 A obținut diverse premii în urma participării la concursuri: 

- Concursul ”Cu viața mea apăr viața” desfășurat în data de 10.05.2019 la S.Gimn.O.Goga – 

Elevii:  Kirila Vivien, Nuegrean Alex, Couti Ferencz, Cuciulean Laurențiu au obținut 

premiul II 

- La concursul ”Atletism”, desfășutat în data de 11.06.2019, la Stadionul Olimpia, eleva Balog 

Bianca, a obținut locul I la viteză și locul II la rezistență., iar Clipaci Zina a obținut locul III 

la rezistență 

Fărcășanu Ramona  

 a primit diplomă de participare la Competiția de fotbal, ciclu primar, din cadrul O.N.S.S din data 

de 09.11.2018. 

Mark Anna Blanka – profesor geografie 

 este înscrisă pentru obținerea gradului didactic I la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de 

geografie, secțiaa maghiară, cu lucrarea „Analiza eficienței utilizării, materialelor didactice 

digitale în predarea geografiei”, promoția 2018-2020. 

 A utilizat frecvent materiale digitale (programul INTUITEXT, prezentări PP, jocuri interactive 

on-line, jocuri cartografice) în predarea geografiei la toate clasele.  
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 A pregătit elevii claselor terminale pentru examenul de bacalaureat, proba E D)-geografie, prin 

predarea materiei, rezolvarea unor subiecte de bacalaureat, utilizarea unor prezentări PP pentru 

aprofundarea materiei învățate, pentru a crește atât gradul de promovabilitate la bacalaureat 

cât și rezultatele obținute la materia predată. 

 participarea la ultima etapă a proiectului Erasmus + „Teachers out, learners in” prin 

diseminarea rezultatelor acesteia la Consfătuirea județeană de geografie, organizată în 

septembrie, 2018. 

 participarea ca asistent la concursul LuminaMath 

 invitarea la ora de dirigenție a reprezentatului unei asociații ce promovează viața sănătoasă, 

participarea la prezenatarea interactivă „Gândește cutezător” 

 participarea cu clasa a VII A la o prezentare Antidrog, organizată de doamna consilier, 

Nicoleta Mihali 

 participarea cu clasa a VI B la concertul Kalaka, organizarea unor activități de teambuilding 

pentru clasa VI B, respectv a unei acțiuni cu scopul de a promova alimentația sănătoasă 

 a colaborat eficient cu consilierul, medicul Liceului de Arte, a invitat persoanele 

menționate la orele de consiliere și dezvoltare personală 

 a colaborat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și familie, împreună cu care a derulat    

proiectul „Împreuna pentru o sănătate mai buna”  in cadrul orei de consiliere  

 a  participat cu clasa a VI-a B la un concert susținut de formația Kalaka, a organizat activități 

de combaterea violenței, de promovare a unui stil  sănătos de viață, de management a 

situațiilor conflictulae –oră susținută de consilierul Liceului, a invitat medicul și asistentul 

medical a Liceului la orele de consiliere și dezvoltare personală pentru a discuta despre 

dezvoltarea fizică a elevilor; 

 a vizitat cu elevii clasei VI B vagonul Holocaustului, a organizat activități de team building 

în afara școlii, a organizat o excursie pt clasa a VI-a B pe vârful Ignis, județul Maramureș, în 

data de 11.06.2019 

 a fost membră în diferite comisii: Comisia de control managerial intern, Comisia pt. 

Frecvență, combaterea absenteismului, Comisia de inventariere, Comisia de mobilitate  

 a contribuit la școlarizarea la domiciliu a unei eleve din clasa  a XI A 

 a participat, ca asistent, la derularea concursului de matematică Luminamath și la Concursul 

de  Geografie “Terra”, faza județeană 

 

Mihali Nicoleta Mihaela – Profesor consilier 

 a participat la Cursul”Aptitudini pentru adolescență” 

 a organizat următoarele activități: 

 Voluntariat- resursă pentru comunitate 

2018 

 Asociația ”Stea” 

 Proiect ”Adolescent responsabil”  Inspectoratul de poliție al Județului 

Satu Mare 

 Educație juridică ”Traficul și consumul 

ilicit de droguri, precum și operațiuni cu 

produsele susceptibile de  a avea efecte 

psihoactive” 

 Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu 

Mare 

 Drepturile și libertățile fundamentale ale 

omului 

 Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu 

Mare 
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 Fii inteligent, mănâncă sănătos  Asociația pentru sănătate, educație și 

familie 

 Program național ”Școala altfel”  Asociația eLiberare 

 

 a obținut Diploma pentru participarea și promovarea proiectului ”Voluntariat- resursă pentru 

comunitate” 

 A semnat protocoale de colaborare cu, Asociația Stea, CPECA, IPJ Satu Mare, Asociația eLiberare , 

Poliția de Proximitate , Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu Mare  

 A realizat toate activitățile prevăzute în protocoale de colaborare  

 A făcut recomandări către alte instituții DGSPAC  

 Am publicat articol în revista școlii ”Etapele în psihoterapia adleriană ” 

Face parte din : 1 Membră în Comisia de cercetare disciplinară privind abaterile disciplinare ale 

elevilor/ personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

2. Membră în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței; 

3. Membră în Comisia pentru frecvență, combaterea și a abandonului școlar; 

4. Membră în Comisia privind numirea comisiilor care răspund de pregătirea și organizarae 

programului pentru săptămâna ”Școala altfel” și sunt coordonator SNAC 

 A participat la diferite activități locale cu elevii, Promovarea voluntariatului, Promovarea ofertei 

educaționale ;  Campania de promovare a Liceului de Arte ”Aurel Popp”;Participarae cu elevii la un 

eveniment al Comunității ”Alături de tine”  

  Program educațional implementat în colaborare cu cadrele didactice/ diriginții,„Stop Bulyng-ului” ;  

 A colaborat cu alte instituții ( Poliția de proximitate, IPJ Satu Mare, Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu 

Mare, penitenciarul Satu Mare )  

 A participat la activităţi de instruire, simulare de incendii, am semnat documentele privind protecţia 

muncii şi PSI  

 S-a implicat activ în buna desfășurare a activității de consiliere, am comunicat foarte bine cu secretariatul, 

biblioteca, serviciul contabilitate, serviciul administrativ, alte comisii din şcoală,  

      am respectat termenele stabilite în vederea realizării atribuţiilor ce îmi revin în fişa postului  

 A participat la programe de perfecţionare: 

 

-  Curs ”Aptitudini pentru adolescență”, organizat de Lions Quest 

 

- Caravana  Națională Nivea, aprilie, 2019; 

- Promovarea instituțiilor de învățământ superior, Facultatea de Arhitectură și Urbanism - 

Timișoara           

- Mesajul meu antidrog- ed. A XVI-a; 

- Voluntariat- resursă pentru comunitate 201 , Asociația ”Stea” 

- Proiect ”Adolescent responsabil” Inspectoratul de poliție al Județului Satu Mare 

- Educație juridică ”Traficul și consumul ilicit de droguri, precum și operațiuni cu 

produsele susceptibile de a avea efecte psihoactive,   Parchetul de pe lângă  Tribunalul 

Satu Mare  

- Drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu 

Mare 

- Fii inteligent, mănâncă sănătos, Asociația pentru sănătate, educație și familie 

- Program național ”Școala altfel” Asociația eLiberare , 

- Prevenirea Bullying-ului în mediul școlar, IPJ Satu Mare  
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- Raspunderea penală în cazul consumului/ traficului de droguri ,IPJ Satu Mare + 

Penitenciarul Satu Mare+ Poliția de Proximitate 

           Consilierea școlară prin mijloace artistice în vederea participării la ” Mesajul meu antidrog- ed. 

A XVI-a”;, Participare la faza națională a Concursului ” Mesajul meu antidrog- ed. A XVI-a”, iunie 

2019- obținerea locului I. 

 a realizat activități de consiliere individuală, colectivă și de grup  

 a realizat activități de consiliere cu părinții, am participat la ședințe cu părinții, inclusiv la ședința 

Comitetului de părinți pe școală, unde a avut o intervenție cu un material de actualitate ptr elevi, 

”Absenteismul școlar ” 

 a organizat și participat la numeroase acţiuni de voluntariat(  SNAC, .Participare la Festivalul 

Voluntariatului, Implicare în Săptămâna fructelor/ legume doante, .Implicare în Campania ”Eu 

dăruiesc”- cadouri , cu ocazia sărbătorilor de iarnă,+  8 activități distractive,  educative și suportive 

la Casa de tip familial ”Maria Petkovics    

   este coordonator SNAC  

 

Molnar Mariana Gabriela profesor religie romano-catolică 

 În perioada 11-13 octombrie 2018 a participat la întîlnirea anuală a profesorilor de religie 

romano-catolică din județ, la Centrul Spiritual Sfântul Ignațiu din Socond. 

 În 25 noiembrie 2018 a participat la concursul de Cântări liturgice ”Az Úristent magasztalom” 

ca membru în comisia de organizare și desfășurare al concursului. 

 În luna noiembrie a participat la Cercul pedagogic organizat la Liceul Teologic Romano-Catolic 

”Josephus Calasantius” din Carei. 

 În 26 ianuarie 2019 a participat cu elevii Janicskó Blanka, Erdei Alexa si Schwarkopf Tamás din 

clasa a II-a B și cu desenele elevilor din clasele pregătitoare și clasa a-I-a la Concursul de desene 

„Sfântul Luca”, concurs județean organizat la Școala Gimnazială nr. 10 Satu Mare. 

 În luna decembrie a participat cu corul elevilor la concertele de crăciun organizate la Biserica 

Adormirea Maicii Domnului din Satu Mare și la Târgul de Crăciun/ 

 

 În luna martie a participat la olimpiada de religie romano-catolică, faza județeană ca profesor 

pregătitor și profesor evaluator. Eleva Pék Petra din clasa a IX-a B a obținut locul 7, premiul 

mențiune. 

 

 

 În perioada 8-17 aprilie 2019 a participat la programul de formare ”Implementarea 

activităților didactice centrate pe elevi, în cadrul orelor de religie” organizat de CCD 

”Dariu Pop” Satu Mare. 

 

 

 În perioada 23-26 aprilie 2019 a participat la Olimpiada de religie romano-catolică, faza 

națională oraganizată la Sfântu Gheorghe ca profesor evaluator. 

 

 

 În 25 mai 2019 a fost membru în juriu la concursul ”Bibliaismereti vetélkedő” organizat la 

Școala Gimnazială Turulung. 
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 În 6 iunie 2019 a fost membru în comisia de evaluarea a profesorilor de religie romano-catolică 

care au susținut ore în vederea prezentării la examenul de titularizare. 

 

o Orele au fost susținute la Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc” Satu Mare. 

 

Suto Kalman Zsolt –a realizat următoarele activități: 

 Vizionare film – dezbatere (DIE WELLE) – 28–29 octombrie 2018 (clasele IX. B, X. B, XI. B, 

XII. B) 

 Dezvoltare personală – dezbatere (AGRESIVITATEA) – 31 octombrie–1 noiembrie 2018 (clsele 

V. B, VI. B, VIII. B) 

 Vizită la sinagoga din Satu Mare cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului – 9 

octombrie 2018 (clasa a XII-a B) 

 Comemorarea Revoluției Maghiare din 1956 – 22 octombrie 2018 (clasele VII. B, VIII. B, IX. B, 

XI. B) 

 Comemorarea Revoluției Române din 1989 – 10 decembrie 2018 (clasa a XI.-a B) 

 s-a calificat cu o echipă formată din 3 elevi ai clasei a VII-a B la etapa finală a concursului 

internațional de istorie „ÉVSZÁZADOK ÖRÖKSÉGE”,  care va avea loc pe 13 aprilie 2019 în 

Ungaria 

 - în data de 02 aprilie 2019, cu elevii claselor a VII-a B și a VIII-a B a vizitat expoziția vagonului 

de deportare a Fundației Marșul Vieții la Gara CFR Satu Mare; 

 - în data de 04 iunie 2019, cu elevii clasei a VIII-a B a organizat o vizită la Judecătoria Satu Mare, 

unde ne-au fost prezentate instituția și sistemul judiciar românesc;  

 - în data de 11 iunie 2019 am participat ca profesor însoțitor la excursia organizată pe Vârful Igniș 

de dirigintele clasei a VI-a B, Mark Anna Blanka; 

 - a participat, în calitate de evaluator, la desfășurarea examenului de bacalaureat 2019  

Rezultate la diferite concursuri: 

 - locul I. Obținut de echipa alcătuită din Kécz Tímea, Réman Dorottya Sára și Szilágyi Mátyás 

din clasa a VII-a B, în etapa regională a concursului „ÉVSZÁZADOK ÖRÖKSÉGE”; 

 - locul IV. Obținut de echipa formată din Kécz Tímea și Szilágyi Mátyás din clasa a VII-a B, la 

Olimpiada județeană de istoria și tradițiile minorității maghiare din România; 

  

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii unității școlare 

 ca profesori supraveghetori, s-a participat la derularea sesiunilor de simulări și a competențelor 

pentru examenul de bacalaureat. 

 S-au respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul 

şcolii noastre. 

 S-a mobilizat și pregătit elevii pentru Zilele Porților Deschise ale liceului nostru. 

 S-a participat, în calitate de supraveghetor, la testarea națională a elevilor de clasa a VI-a. 

 Dragoș Dumitrița a făcut parte din Comisia de inventariere a patrimoniului cu ocazia predării-

primirii gestiunii. 

 Dragoș Dumitrița și Mark Anna Blanka au făcut parte în calitate de membri ai comisiei de 

mobilitate de la nivelul unității de învățământ 

 A semnat protocoale de colaborare cu, Asociația Stea, CPECA, IPJ Satu Mare, Asociația eLiberare , 

Poliția de Proximitate , Parchetul de pe lângă  Tribunalul Satu Mare  

 A realizat toate activitățile prevăzute în protocoale de colaborare  

 A făcut recomandări către alte instituții DGSPAC  
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 S-a  publicat articol în revista școlii ”Etapele în psihoterapia adleriană ” 

programului pentru săptămâna ”Școala altfel” și sunt coordonator SNAC 

s-a  participat la diferite activități locale cu elevii, Promovarea voluntariatului, Promovarea ofertei 

educaționale ;  Campania de promovare a Liceului de Arte ”Aurel Popp”;Participarae cu elevii la un 

eveniment al Comunității ”Alături de tine”  

  Program educațional implementat în colaborare cu cadrele didactice/ diriginții,„Stop Bulyng-ului” ;  

 S-a colaborat cu alte instituții ( Poliția de proximitate, IPJ Satu Mare, Parchetul de pe lângă  Tribunalul 

Satu Mare, penitenciarul Satu Mare )  

 

7. Conduita profesională 
În ceea ce privește conduita personală, consider că s-a manifestat deschidere și real interes în 

gestionarea problemelor întâmpinate, atât în activitatea de predare cât și în cea prin care s-a dorit binele 

școlii.    

De asemenea, consider că a existat o relație foarte bună, de colaborare şi comunicare permanentă cu 

colegii, conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii şi părinţii acestora. 

 

8. Parteneriate și colaborări încheiate 

 Activități de voluntariat cu elevii clasei a XI-a A, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 

Comunitară (parteneriat cu Centrul Social ”Prichindel” Satu Mare) 

 Parteneriat interșcolar ”Arta ne unește” (Liceul de Arte ”Aurel Popp” și Liceul Tehnologic 

”Elisa Zamfirescu”) 

 a colaborat cu Asociația pentru Sănătate, Educație și familie, împreună cu care a derulat    

proiectul „Împreună pentru o sănătate mai bună”  în cadrul orei de consiliere  

 

9.Implicarea in proiecte educative, activitati extracurriculare 

 Mark Anna Blanka – A participat la activitățile proiectului Erasmus + Teachers Out, Learners 

In 

10. Situaţie premii obţinute la participări concursuri 

 

Data Premiul Nume si prenume Clasa Concurs / olimpiadă Locul 

desfășurăr

ii 

 Mențiune Danea Cristina a XII-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 

 Mențiune Fărcaș Bianca a XII-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 

 II Hotea Emilia a X-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 

 Mențiune Nica Alexandra a IX-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 

 II Kirila Vivien a IX-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 
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 I Rozsa Raluca a IX-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Satu Mare 

– faza 

județenă 

 I Rozsa Raluca a IX-a ”Ia atitudine! Spune 

NU drogurilor!” 

Hunedoara 

– faza 

interjudețe

ană 

 I Cîrtiță Alina a X-a ”STOP  Bullying-ului 

(Spune NU 

intimidării) 

Satu Mare 

– faza 

județeană 

 II Bumbar Cristina a X-a ”STOP  Bullying-ului 

(Spune NU 

intimidării) 

Satu Mare 

– faza 

județeană 

 III Verdeș Loredana a X-a ”Mesajul meu 

antidrog” 

Satu Mare 

– faza 

județeană 

 I Hotea Emilia a X-a ”Mesajul meu 

antidrog” 

Satu Mare 

– faza 

județeană 

 III Cîrtiță Alina a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare 

– faza 

județeană 

 

 

 

I 

 

 

Rozsa Raluca, 

Sabău Alexandra,  

Kirila Vivien, 

 Pop Daniel 

a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare 

– faza 

județeană 

 I Bumbar Cristina a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare 

– faza 

județeană 

 II Sabău Alexandra a X-a „Exprimă-te liber!” Satu Mare 

– faza 

județeană 

 I Kecz Timea, 

Reman Dorottya 

Sara și Szilagyi 

Matyas 

a VII-a 

B 

”EVSZAZADOK 

OROKSEGE” 

Ungaria 

 IV Kecz Timea și 

Szilagy Matyas 

a VII-a 

B 

”EVSZAZADOK 

OROKSEGE” etapa 

regională 

 

 IV Kecz Timea și 

Szilagy Matyas 

a VII-a 

B 

Olimpiada județeană 

de istoria și tradițiile 

minorității maghiare 

din România; 
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 II Kirila Vivien, 

Nuegrean Alex, 

Couti Ferencz, 

Cuciulean 

Laurențiu 

a IX-a 

A/ C 

”Cu viața mea apăr 

viața” 

 

11.06.2019 I Viteză 

II 

Rezistență 

 Balog Bianca  ”Atletism” Șc. O. 

Goga 

11.06.2019 III Zina Clipaci  ”Atletism” - 

 Mențiune Eleva Pék Petra IX B Olimpiada de religie 

romano-catolică-faza 

județeană 

 

Iunie 2019 I   ”Mesajul meu 

antidrog” 

 

  

11. Participarea la cursuri de formare 

Perioada Denumirea cursului Furnizor Locul desfasurarii 

23-24. 11. 2019 ”Connecting Therapies – 

Cnferințe Internațională a 

Metodelor Regionale de 

Abilitare și Reabilitare a 

copiilor” 

Centrul Fericitul 

Scheffler Janos 

Satu Mare 

20.11.2018 – 

20.12.2018 

”Evaluare și dezvoltare 

personală a copiilor și 

elevilor” 

Asociația 

GO_AHEAD 

Satu Mare 

9-10.01.2019 ”Lions Quest – Aptitudini 

pentru adolescență” 

Lions România Satu Mare 

2018-2019 Program postuniversitar de 

formare și dezvoltare 

profesională ”Mentor” (480 

ore – 60 credite) 

Universitatea din 

Oradea 

Satu Mare 

23.11 – 

03.12.2018 

”Modalități de integrare a 

elevilor cu dificultăți de 

învățare în școlile de masă” 

(24 ore) 

CCD Satu Mare Satu Mare 

15.04 – 

14.05.2019 

”Marketing educațional în 

activitatea didactică” (32 ore) 

CCD Satu Mare Satu Mare 

8-9.05.2019 Conferința internațională 

”Educație de calitate pentru 

toți!” 

Caritas Satu Mare Satu Mare 

13-18.04.2019 ”Management și consiliere în 

cariera didactică„ 

CCD Satu Mare Satu Mare 

8-17.04.2019 ”Implementarea activităților 

didactice centrate pe elevi, în 

cadrul orelor de religie” 

CCD Satu Mare Satu Mare 

 ”Aptitudini pentru 

adolescență„ 

 Satu Mare 
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Aprilie 2019 ”Caravana Națională Nivea”  Satu Mare 

 ”Promovarea instituțiilor de 

învățământ superior„ 

 Satu Mare 

 ”Mesajul meu antidrog”  Satu Mare 

 ”Voluntariat- resursă pentru 

comunitate 2018 , Asociația 

”Stea” 

 

 Satu Mare 

 ”Proiect ”Adolescent 

responsabil” Inspectoratul de 

poliție al Județului Satu 

Mare” 

 

 Satu Mare 

 

 

”Educație juridică ”Traficul și 

consumul ilicit de droguri, 

precum și operațiuni cu 

produsele susceptibile de   

a avea efecte psihoactive,   

Parchetul de pe lângă  

Tribunalul Satu Mare ” 

 

 Satu Mare 

 ”Drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului, 

Parchetul de pe lângă  

Tribunalul Satu Mare” 

 

 Satu Mare 

 ”Fii inteligent, mănâncă 

sănătos, Asociația pentru 

sănătate, educație și familie” 

 

 Satu Mare 

 ”Program național ”Școala 

altfel” Asociația eLiberare” 

 Satu Mare 

 ”Prevenirea Bullying-ului în 

mediul școlar, IPJ Satu 

Mare ” 

 

 Satu Mare 

 ”Raspunderea penală în cazul 

consumului/ traficului de 

droguri ,IPJ Satu Mare + 

Penitenciarul Satu Mare+ 

Poliția de Proximitate„ 

 Satu Mare 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Responsabil catedră: Dragoș Ana Dumitrița 

 

Semnătura  
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440114 Satu Mare P-ta Jean Calvin 10, Tel / fax 0261716123 

 

e-mail: licartasatumare@yahoo.com; www.aurelpoppsm.ro 
 

RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL 

 
CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

AN ȘCOLAR 2018/2019 

Componenţa catedrei de limbi moderne: 

 
Nr. 

Crt. 

Numele şi 

prenumele 

Specialitatea Vechimea Grad 

didactic 

Obs. 

1. Dragomir 

Corina Florica 

Limba şi literatura română - 

Limba şi literatura franceză 

10 II, înscrisă 

la gradul I 

Titular 

2. Kovacs Judit Limba şi literatura maghiară- 

Limba şi literatura engleză 

23 I Titular 

3. Pop Chioran 

Alina 

Literatura universală - Limba 

engleză 

9 Definitivat, 

înscrisă la 

gradul II 

Suplinitor 

4. Vekas Benjamin Limba şi literatura germană- 

Limba si literatura engleză 

13 Gradul II, 

înscris la 

doctorat 

Titular 

I. Proiectarea activităţii: 

 
Fiecare membru al catedrei a respectat atât programa şcolară cât şi normele de elaborare  a 

documentelor de proiectare, a elaborat la timp planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare, 

adoptând de fiecare dată planificările la particularităţile clasei de elevi. Resursele TIC au fost 

utilizate în activitatea de proiectare. La nivelul catedrei s-au realizat o mulţime de activităţi 

extracurriculare: vizită la Biblioteca Judeţeană, Bookmark Exchange 2018, celebrarea a 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/


  61 

109 ani de la naşterea dramaturgului francez de origine română, Eugen Ionescu, elevii au 

confecţionat sub îndrumarea profesorilor diriginţi obiecte pentru Târgul de Crăciun. 

II. Realizarea activităţilor didactice 

 
În cadrul catedrei de limbi moderne, activităţile s-au derulat conform planului managerial, 

atingându-se toate obiectivele propuse. Procesul de predare s-a desfăşurat conform programei 

şcolare, planificărilor şi tuturor documentelor în vigoare. Am utilizat resursele materiale din 

unitatea de învăţământ ( cd-player, laptop, videoproiector). Am aplicat metode diferenţiate, în 

funcţie de particularităţile elevilor. Metodele interactive, centrate pe elev l-au implicat activ, în 

propriul proces de învăţare. Am diseminat, evaluat şi valorizat fiecare activitate realizată de-a 

lungul anului şcolar 2018-2019, sub forma rapoartelor de activitate înregistrate la secretariat. 

La începutul anului şcolar a avut loc testarea iniţială a elevilor. În urma analizării acestor 

teste s-a constatat un nivel scăzut de cunoştinţe, fie din cauza faptul că mulţi elevi nu au studiat 

limba străină ( mă refer la mulţi elevi din clasele de-a IX-a, care în gimnaziu au studiat limba 

germană şi nu franceză) şi am stabilit un plan de măsuri remediale  care a fost aplicat de către toţi 

membrii catedrei. 

Activităţile comune ale catedrei au fost şedinţele de catedră desfăşurate lunar, în care au 

fost discutate problemele apărute pe parcursul acestui an şcolar şi modul de realizare a obiectivelor 

cuprinse în planul de muncă al catedrei. 

Cadrele didactice din catedră au folosit tehnologia ( internetul, video proiectorul, 

casetofonul) în scopul de a crea un mediu favorabil de învăţare, în vederea eficientizării procesului 

de predare-învăţare-evaluare şi exploatării posibilităţilor oferite de tehnica de ultimă oră, acest fapt 

reflectându-se în rezultatele elevilor obţinute la sfârsitul semestrului. 

Se constată o notare ritmică la disciplinele de limbi străine, la toate clasele. La orele de 

limbi străine au fost folosite metode atractive şi materialul didactic din dotare.  Profesorii diriginţi 

au confecţionat cu elevii materiale didactice, au lucrat pe echipe pentru a le dezvolta spiritul de 

conlucrare, comunicare şi ajutor reciproc, iar elevii au realizat proiecte în care şi-au valorificat 

imaginaţia şi creativitatea, utilizând limbile străine mai uşor şi eficient. Membrii 
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catedrei au utilizat metode de autoevaluare a elevilor, a evaluărilor formative şi a feed-back-ului 

pentru optimizarea procesului de învăţare, evaluări în grup şi pe perechi, teste iniţiale, teste 

sumative, orale şi scrise. Au urmărit progresul elevilor- invidual şi la nivel de clasă prin: probe de 

evaluare pe unităţi de invatare, probe de evaluare sumativă, evaluări finale, jocuri didactice, 

competiţii pe diferite teme. S-a constatat o notare ritmică la disciplinele de limbi străine la toate 

clasele. 

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019 fiecare profesor i-a încurajat pe elevi să pună 

intrebări, să participe la discuţii, să-şi formeze răspunsurile, să colaboreze eficient, să-şi însușească 

și să se comporte conform valorilor educației, să se ajute reciproc și să se respecte unii pe altii, 

încercând să asigure un echilibru între activităţile şcolare şi extraşcolare ale elevilor. Au fost 

selecţionat elevii capabili de performanţă, stabilindu-se un grafic de pregătire suplimentară a 

acestora. 

Săptămâna „Școala altfel” a fost și ea un bun prilej de a desfășura diverse activități legate 

de îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice și exersarea acestora prin activități interactive 

(brainstorming, jocuri didactice). Tot în cadrul acestei săptămâni s-au desfășurat activități legate 

de cultura anglofonă respectiv francofonă, elevii participând cu entuziasm la aceste activități. În 

data de 6 septembrie am efectuat inventarul patrimoniului cabinetului de limbi străine, procesul 

verbal aferent aflându-se la dosarul catedrei. 

La acest capitol aş dori sa amintesc difeitele activități ale catedtrei de limbi moderne care s- au 

desfășurat în anul şcolar 2018-2019: 

 S- a marcat Ziua Europeană a Limbilor (26 septembrie, manifestările desfășurându-se la 

nivel de clasa 

 S-a marcat Ziua Mondială a Educației în data de 5 octombrie, prin difeite activități de 

brainstormoing și discuții la nivel de clasa 

 S-au administrat și au fost evaluate testele de evaluare inițiale, întocmindu-se un plan de 

remedierea situației 

 S-au marcat Halloween, Crăciunul (serbări, Târgul de Crăciun, elevii au confecţionat 

diferite obiect care ulterior au fost vândute în cadrul Târgului de Crăciun 
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 S-a marcat Valentine´s Day si Ziua Internaţională a Francofoniei 

 
III. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 
La nivelul catedrei de limbi au fost elaborate şi administrate elevilor subiecte şi bareme de 

evaluare pentru teste iniţiale, semestriale, finale. S-a desfăşurat şi o simulare a Competenţelor 

lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională la nivelul claselor terminale. Am asigurat 

transparenţa în privinţa criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor diverselor activităţi 

de evaluare. 

Am promovat în rândul elevilor, un sistem de autoevaluare şi interevaluare, din dorinţa  de 

a-i face pe elevi să fie mai autonomi, mai siguri pe ei. 

IV. Managementul clasei de elevi 

 
În acest an şcolar, Pop-Chioran Alina a fost diriginte la clasa a IX-a C, iar Dragomir Corina 

diriginte la clasa a V-a A. Fiecare membru al catedrei a stabilit un cadru adecvat pentru 

desfăşurarea activităţilor, a realizat un regulament particular al clasei şi a gestionat situaţiile 

conflictuale apărute. 

V. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

 
În acest an şcolar, fiecare membru al catedrei a participat la următoarele programe de 

formare: 

Dragomir Corina: 

 
10-12 mai 2019 , „Aptitudini pentru adolescenţă”, curs organizat de CCD Satu Mare în 

colaborare cu Lions Quest. 

Kovacs Judit: 

 
29.11 2018- 14.12.2018 „ Abilitate curriculară- limbi moderne”CCD Satu Mare 

17.01.2019, „10 moduri de a face lecţii video interesante” National Geographic Learning 

26. 03.201, 9 „Ceea ce spunem şi cum spunem contează” ....... Mire Anderson, ASCD.ORG 

 
28.03.2019, „Ajutarea elevilor în dezvoltarea gândirii critice la ora de limba engleză”, National 

Geographic Learning 
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25. 04. 2019, „Actualizaţi-vă predarea, înţelegerea şi neuroştiinţa”, ASCD.ORG 

 
25. 04. 2019, „Obţinerea obiceiului de a citi „ de Ceri Jones, British Council, 

 
05.06.2019, Seminarul „Încredere în sine în şcoala” Asociaţia Adventure Life de Simona Cliff, 

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare. 

Pop Chioran Alina: 

 
05.06.2019, Seminarul „Încredere în sine în şcoală” Asociaţia Adventure Life de Simona Cliff, 

Colegiul Naţional „Ioan Slavici” Satu Mare. 

Vekas Benjamin: 

 
29.11 2018- 14.12.2018 „ Abilitate curriculară- limbi moderne”CCD Satu Mare 

 
VI. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare 

 
Fiecare profesor din cadrul catedrei a promovat pozitiv imaginea unităţii şcolare prin 

pregătirea, participarea şi obtinerea de către elevii capabili de performanţă a unor rezultate 

excepţionale la concursuri/olimpiade şcolare. Vekas Benjamin a făcut parte din echipa care a 

desfăşurat proiectul Erasmus Plus „Teachers out, learners in”, proiect desfăşurat în perioada 

octombrie 2016- octombrie 2018. 

Profesorii catedrei de Limbi moderne au publicat articole în revista  şcolii “ SMarte”,  nr.5 

sau au coordonat lucrările unor elevi, apărute în aceeaşi revistă. 

Elevii talentaţi au participiat la concursul de muzică în limba franceză “Chants sons sur 

scene”şi la alte concursuri şi competiţii şcolare unde au putut să îşi ilustreze creativitatea şi 

imaginaţia. 

 

 

 
VII. Conduita profesională 

 
Fiecare membru al catedrei de limbi moderne a manifestat atitudini şi norme de 

comportament specifice profesiei pe care o desfăşoară. Codul de etică profesională a fost respectat 

în totalitate. 

VIII. Parteneriate şi colaborări încheiate 
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Dragomir Corina a încheiat două parteneriate, unul cu Colegiul Naţional Ioan Slavici, în 

cadrul proiectului „Concurs de creaţie literară în limba franceză, Primavara scrisului”, iar cel de- 

al doilea cu o şcoala din Budapesta, Ungaria „Kobanyai Szent Laszlo Astalanos Iskola”, în cadrul 

proiectului Bookmarks Exchange 2018. 

Vekas Benjamin a fost implicat în proiectul Erasmus Plus „Teachers out, learners in”. 

 
IX. Situaţie premii obţinute la concursuri/ olimpiade 

 

Nume şi 

prenume 

Clasa Concurs/olimpiadă Locul 

desfăşurării 

Data Premiul Profesor 

îndrumător 

Hadhazi 

Marton 

a VII- 

a B 

Olimpiada de limba 

engleză - faza 

judeţeană 

Satu Mare, 

Şcoala 

Gimnazială 

„Ion 

Creangă” 

09.03.2019 II Vekas 

Benjamin 

Nistor 

Minola 

a IX-a 

C 

Olimpiada 

Naţională  de 

argumentare, 

dezbatere şi gândire 

critică „Tinerii 

dezbat” 

Satu Mare Mai 20119 II Pop 

Chioran 

Alina 

Ciorba 

Patrizia 

a IX-a 

C 

Olimpiada 

Natţonală  de 

argumentare, 

dezbatere şi gândire 

critică „Tinerii 

dezbat” 

Satu Mare Mai 2019 II Pop 

Chioran 

Alina 

Gruia 

Maia 

a 

VIII-a 

A 

Olimpiada de limba 

engleză - faza 

judeteana 

Satu Mare, 

Şcoala 

Gimnazială 

Mai 2019 III Pop 

Chioran 

Alina 
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   „Ion 

Creangă” 

   

Ardeleanu 

Alex 

a X-a 

C 

Olimpiada 

Naţională  de 

argumentare, 

dezbatere şi gândire 

critică „Tinerii 

dezbat” 

Satu Mare, 

 
Colegiul 

National 

Mihai 

Eminescu 

Mai 2019 II Pop 

Chioran 

Alina 

Marincus 

Myriam 

a IX-a 

A 

Concursul 

„Prietenii limbii 

franceze” 

Oradea 13.04.2019 III Dragomir 

Corina 

Le printemps de 

l`écriture 

Valence 17.04- 

05.05.2019 

II  
 

Dragomir 

Corina 

Olimpiada 

Naţională 

Bistrita 22- 

26.04.2019 

Mentiune 

speciala 

Dragomir 

Corina 
 

 

Barkasz 

Erik 

a VI-a 

A 

 Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

Menţiune Dragomir 

Corina 

Mânzăraru 

Valentina 

a VI-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

Menţiune Dragomir 

Corina 

Maşnita 

Ruth 

a VI-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

II Dragomir 

Corina 

Pop 

Alicia 

a VI-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

Braşov 
31 mai 

2019 

I Dragmir 

Corina 
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cuvinte şi 

culoare” 

Basile 

Vanessa 

a V-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

I Dragomir 

Corina 

Groza 

Andrea 

A V-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

III Dragomir 

Corina 

Santa 

Denisz 

a V-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

I Dragomir 

Corina 

Toduţ 

Alexandra 

a V-a 

A 

Concursul 

Judeţean 

„Pace  în 

cuvinte şi 

culoare” 

Braşov 
31 mai 

2019 

II Dragomir 

Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satu Mare, Responsabil catedră, 

 
12.08.2019 Prof. Dragomir Corina Florica 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

A. Managementul comisiei metodice 

Pe parcursul anului şcolar 2018/2019 , comisia metodică a învăţătorilor şi –a propus 

următoarele obiective: 

-Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale); 

-Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ; utilizarea de strategii activ-

participative; 

-Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;  

-Organizarea de activităţi extracurriculare; 

-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

-Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii, teste; 

-Colaborarea şcoală-familie. 

Planificarea și proiectarea unităților de învățare s -au făcut ținându-se cont de precizările  

făcute in ghidurile metodologice și respectându-se planurile cadru și   programele școlare. 

Schemele orare au fost bine întocmite respectțnd caracteristicele colectivului de elevi cu 

care se lucrează și reflectând nevoile clasei. 

Planificările au fost corect întocmite,  personalizate, ele  reflectă specificul clasei la care 

se lucrează ținându –se cont de caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de 

cunostinte, priceperi si deprinderi. 

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce și-au 

planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de 

învăţământ,  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea 

didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care 

există între  obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare 

şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat 

relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de 

învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. 

Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă  

a mecanismelor intelectuale ale acestora, cadrele didactice au  adoptat  strategii de provocare şi 

dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în 
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direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea un ei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare,  problematice.  

Analizând activitățile desfășurate la clasă  în cadrul comisiei metodice se constată 

urmatoarele aspecte: 

-Pregătire  foarte bună din punct de vederea științific și metodic pentru activitate; 

-Temele abordate la lectie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut in planificarea 

calendaristică și în proiectarea unitătii de învățare; 

-Există corelație între tema lecției, obiective, sarcini de învățare și strategii didactice folosite; 

-Sarcinile de învățare sunt diverse permițând elevilor să aplice în contexte cât mai variate ceea 

ce elevii au învățat; 

-Sunt integrați în activitate toți elevii din clasă; 

-Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându -se preocupare pentru exersarea 

depinderilor de muncă independentă . 

-Preocupare pentru realizarea feed -back-ului ; 

-Se folosesc forme diferite de organizare a colectivului , insistându-se pe activitatea în echipă si 

exersarea depinderilor de comunicare în situații diverse; 

-Pe tot parcursul activității se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fișe de munca independenta, evaluarea orală, analiza 

produselor activității elevilor, portofoliul etc. 

-Se integrează în lecție material didactic confecționat dar și material didactic din școala ; 

-Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei 

nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de 

programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte 

învăţarea. 

În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat : 

-Programe artistice-serbări şcolare (Ziua Mondială a Muzicii, Ziua Educației, Sfântul Martin, 

Crăciun, Bal mascat, Ziua Copilului  sfârșit de an şcolar.  

Toate clasele au participat  și la acțiuni de voluntariat: Săptămâna legumelor și fructelor 

(23.11.2018), Pregătirea pentru Târgul de Crăciun (15-12-2018), Târgul de Crăciun (20-12-

2018), Dragoste împachetată într-o cutie de pantofi (17-12-2018), Balul Primăverii (12-05-

2019) 

La  următoarele concursuri școlare învățătoarele au participat ori ca membru în comisia de 

organizare, ori membru juriu, ori profesor pregătitor: 

 -Concursul internațional de matematică „Zrinyi Ilona” 

 -Concursul de interpretare poezii „Petőfi Sándor”, ,,Kányádi Sándor’’, Vidám Versek 

Versmondó Versenye 
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 Concurs internațional de limba maghiară , gramatică:  Míg megnövök 

 -Concursul de povești „Mesék szárnyán” 

 -Concursul Național de ortografie „Fürkész” 

 -Concursului național de interpretare  cântece populare „Őszirózsa”, Timișoara 

 Concurs Interjudețean Varadinum. Secțiunea Ilustrații legend- Oradea 

 Concurs de desen Interjudețean Împreună de Paște- Secțiunea desen/ felicitare- 

Hunedoara 

 Concurs Mandala -Cluj Napoca 

 Concursul Sportiv „Napsugár Öttusa”-faza jud 

 -Concursul  internațional de interpretare poezii “Kardos Albert”, Debrecen 

 -Concursul de interpretare poezii și proză “Kölcsey Ferenc” 

 -Concursul național de interpretare  cântece populare Őszirózsa ,  

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s –a 

centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându -se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin 

raportarea problematicii la experienţele copiilor. 

S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează 

optimizarea desfășurării procesului instructiv-educativ:ű 

 

- Rolul evaluării inițiale 

 

- Rolul lecturii la clasele primare 

- Educația și dezvoltarea personalității 

- Rolul şi importanţa strategiilor didactice interactive       

- Violența–o lecție ce nu trebuie învățată 

 

 

Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care  cuprinde: planuri cadru pentru fiecare 

clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi proiectarea 

unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi formativă. 
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Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa managerială.  

În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  

Împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică (prezentarea de exemple de bună 

practică, interasistențe, activității demonstrative).  

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată (toate 

cadrele didactice care predau la ciclul primar sunt titulare în școală și au gradul didactic I). 

B. Eficacitatea educaţională 

Evaluarea a fost gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică 

asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Evaluarea sumativă 

a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 

C. Managementul calităţii 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire -formare şi curriculum. 

Înnnvățătoarele la ciclul primar secția maghiara au pus un accent mai mare pe învăţarea 

în clasă, s-a creat un climat favorabil învăţării , elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de 

viitorul lor, s –au  stimulat elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare  care 

să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală. 

 

                                                        Întocmit, 

                                         Responsabil de comisie metodică, 

                                                     Prof.înv.primar Daraban Bernadett 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE 

AL CATEDREI DE TEORIE MUZICALĂ 

 

 
Disciplinele cuprinse în catedra de teorie muzicală sunt: educaţie muzicală, teorie-solfegiu-dicteu, istoria 

muzicii, armonie, forme, cor şi orchestră. În cadrul acesteia şi-au desfăşurat activitatea următorii profesori: 

Sacalîş Monica, Florea Ion, Poti Boglár, Mészáros Gergely, Săveanu Oltea şi Cuzdriorean Rodica.  

În ceea ce priveşte proiectarea activităţii, membrii catedrei au respectat programa şcolară şi au pregătit 

elevii pentru: diversele verificări, examene, ori teze (la clasele cu specializarea teoretică, dar şi la celelalte);  

probele de aptitudini (la clasele I şi a IX-a); atestat (la clasa a XII-a), obţinând rezultate foarte bune. 

Dintre activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar s-au remarcat concertele realizate de orchestra 

liceului (dirijori prof. Florea Ion şi prof. Rodica Cuzdriorean), cât şi de corul Excelsior al liceului (dirijor prof. 

Mészáros Gergely). Astfel, s-au realizat concerte deosebite cu prilejul diferitelor ocazii precum: sărbătoarea 

Crăciunului, ziua de 1 decembrie, festivitatea de absolvire a claselor a XII-a, etc. Aceste manifestări artistice au 

demonstrat calitatea actului educativ a profesorilor dirijori şi au valorificat imaginea liceului. 

Pe lângă acestea, membrii catedrei au participat la cursuri de formare specializate (studii de doctorat – 

prof. Poti Boglár şi prof. Sacaliş Monica), dar şi la diverse concursuri, obţinându-se rezultate deosebite precum:  

- participarea la Concursul Naţional „Margareta Sterian”, Buzău, unde eleva Dan Jennifer din clasa a IV-

a A a obţinut Premiul I la secţiunea teorie-solfegiu-dicteu, prof. Monica Sacalîş (1-3 martie 2019) 

- Concursul Naţional de Teoria Muzicii „Victor Ceaicovski”, Bucureşti, unde eleva Dan Jennifer din clasa 

a IV-a A a obţinut Menţiune, prof. Monica Sacalîş (9-10 mai) 

- participarea la Concursul de Cântece populare Punkosdrozsa în cadrul Liceului Reformat din Satu Mare, 

unde eleva Kécz Ágota din clasa a V-a B a obţinut locul III şi Badar Henrieta din clasa a VI-a B a obţinut 

Premiu special, prof. Poti Boglár (24 mai 2019). 

 

 

 

     Data                                                                          Semnătura 

                                                                               Prof. Monica Sacalîş 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

CATEDRA DE COARDE 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 
Catedra de Coarde este alcătuită din următoarele clase: 

- Clasa de Vioară coordonată de profesorii: Man Mircea, Dumitru Dorin, Topan Alexandra, Bertok 

Adalbert, Bartha Gyongyi, Cuzdriorean Rodica, Răceu Luminița, Zăgrean Bianca, Urs Lidia, Butyka 

Aliz, Kovacs Emoke, Czinzel Ingrid. 

- Clasa de Chitară coordonată de prof. Junjan Cristina 

- Clasa de Violă coordonată de prof. Budean David 

- Clasa de Contrabas coordonată de prof. Simo Peter 

- Clasa de Harpă coordonată de prof.  

 

             În ceea ce privește proiectarea activității , membrii catedrei au respectat programa școlară și au pregătit 

elevii pentru verificări și examene, probele de aptitudini (la clasele IX), atestat (la clasa XII), obținând rezultate 

bune și foarte bune. 

            Elevii de la clasa de vioară au desfășurat o activitate bună la clasă. Au avut o frecvență bună la cursuri 

și au participat la audițiile catedrei. De asemenea o parte din elevii clasei de vioară fac parte din orchestra 

simfonică a liceului cu care, în luna noiembrie au participat la concertul dedicat Centenarului Marii Uniri 

desfășurat la Casa Meșteșugarului. În cadrul acestui concert elevii: Voropciuc Petrișor, Rusu Thais, Opre 

Teodora și Ciupac Ionuț au participat ca soliști. 

            În luna decembrie elevii de la clasa de vioară care fac parte din orchestra simfonică a liceului au participat 

la Concertul de Crăciun desfășurat la Biserica Adormirea Maicii Domnului, iar în cadrul acestui concert elevii: 

Molnar Jeno, Opre Teodora, Rusu Thais au participat ca soliști. 

           De asemenea elevii de la clasa de vioară care fac parte din orchestra simfonică a liceului au participat și 

la Concertul de sfârșit de an, iar în cadrul acestui concert eleva Maia Gruia a participat ca solistă. 

           Elevii catedrei de vioară au participat și la diverse concursuri și olimpiade, obținându-se rezultate 

deosebite precum: 

- Concursul Național de Interpretare – Oradea: Molnar Jeno locul I,  Kozma Mate – Mențiune, Jejeran 

Kitty – Mențiune. 

- Concursul Național de Interpretare Viva la Musica – Zalău: Molnar Jeno – locul I, Opre Teodora – 

locul III, Kozma Mate – locul II, Jejeran Kitty – Mențiune. 

- Festivalul Bach – Concurs de Interpretare: Molnar Jeno – premiu de excelență, Opre Teodora – premiu 

de excelență 

- Olimpiada Națională, faza zonală, Satu Mare: Voropciuc Petrișor – premiul III 

 

               Elevii clasei de vioară au susținut și numeroase recitaluri în cadrul liceului, printre care amintim 

recitalul comun dedicat Centenarului, recitalul de Crăciun, recitalul de absolvire a elevilor Opre Teodora și 

Ciupac Ionuț, recitalul de catedră a prof. Bartha Gyongyi, recitalul de catedră a prof. Topan Alexandra, recitalul 

elevilor claselor I.  

              Elevii de la clasa de chitară pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au pregătit și au realizat obiectivele 

propuse.  Au contribuit la promovarea imaginii școlii prin participare la Târgul Educației, Târgul de Crăciun, 

Târgul de Paște. 

              În data de 3 iunie 2019 au participat la producția de clasă, în cadrul căreia au evoluat pe scenă toți copii 

de la catedra prof. Junjan Cristina.  

              De asemenea elevii de la catedra de chitară au participat și la verificările și examenele de sfârșit de an, 

unde au avut rezultate bune. 
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              Elevii de la clasa de violă pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au pregătit și au realizat obiectivele 

propuse, au avut o frecvență bună la clasă, au participat la verificările și examenele de sfârșit de an, unde au 

avut rezultate bune. 

              Elevii de la clasa de contrabas și-au însușit programa școlară corespunzătoare anului de studiu în care 

se află, au avut o frecvență bună la clasă, s-au pregătit și au realizat obiectivele propuse. De asemenea elevii fac 

parte din orchestra simfonică a liceului, cu care au participat la concertele mai sus amintite. Au participat la 

verificările și examenele de sfârșit de an, unde au avut rezultate bune. 

              Clasa de harpă este formată din 2 eleve, care pe parcursul anului școlar 2018-2019 s-au pregătit și au 

realizat obiectivele propuse. Au participat la recitalele catedrei de coarde, precum și la exemnul de sfârșit de an, 

unde au obținut rezultate bune. 

               În concluzie, obiectivele pe plan artistic și educativ pe anul școlar 2018-2019 au fost atinse.  

                                               

                                                                          Șef catedră, 

                                                                          Prof. Topan Alexandra 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

Catedra de Suflători și Percuție 

Numele și prenumele șefului de catedră 

   Voropciuc Petru Marius 

Componența catedrei: 

- Clasa de flaut coordonată de  prof. Sabo Marcel  

- Clasa de clarinet coordonată de prof. Voropciuc Petre 

- Clasa de oboi coordonată de prof. Topan Horaţiu   

- Clasa de trompetă coordonata de prof. Luţai Alexandru şi Florea Ion 

- Clasa de corn şi trombon , coordonată de prof. Pitic Ioan şi Radion Gheorghiță 

- Clasa de fagot, coordonată de Mihalca Csongor 

- Clasa de percuţie coordonată de prof. Bârsan Maria 

 

Activități de perfecționare: 

La nivel de I.S.J./ C.C.D 

Prof. Voropciuc Petru Marius - înscris la Gradul I 

Activități educative desfășurate: 

  Participarea elevilor în orchestra școlii: 

  - Flaut- 

     Mark Hencz –clasa a XI-a    

     Mărincuș Miriam- clasa a IX-a 

     Kovacs Levente – clasa a VI-a B 

     Hencz Marc  clasa a XI-a , Mărincuș Miriam clasa aIX-a , Berkeszi Boglarka cls. a VIII-a și 

Kovacs Levente  fac parte din orchestra simfonică a liceului cu care,  în luna noiembrie , 28 au 

participat la concertul dedicate Centenarului  Marii Uniri desfășurat la Casa Meșteșugarului iar 

decembrie au participat la  concertul de Crăciun desfășurat  la Biserica “Adormirea Maicii 

Domnului”.  

     Elevul Kurti Robert din clasa a X-a la saxofon, a participat ca solist la Concertul de Crăciun. 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/
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       Elevii Kurti Robert, Vancea Florin , Hosu Patrik și Orțan David au participat cu cvartetul 

de saxofoane la concertul dedicat centenarului  Marii Uniri. 

 

 

 

 -Clarinet- 

     Hosu Patrik-clasa a XI-a  

     Robaș Răzvan- clasa a XI-a 

     Orțan David –clasa a X-a 

     Vancea Florin- clasa a XII-a 

Orţan David  -clasa X a-, Tărţan Alexandru şi Tăut Alex din clasa aVII-a, Robaş Răzvan din 

clasa a XI-a , participă la –Concertul dedicat centenarului Marii Uniri. 

Toți elevii clasei de clarinet participă la audiția catedrei de Suflători-Percuție desfășurată în data 

de 7 noiembrie în sala Jean Monnet. 

     Hosu Patrick, Robaş Răzvan şi Vancea Florin fac parte din Orchestra Liceului de Artă “Aurel 

Popp”. 

        Elevii Hosu Patrick din cls. a XI-a , Orțan David clasa a X-a , Robaș Răzvan clasa a XI-a 

și Vancea Florin din cls. a XII-a au participat la Concertul dedicat Centenarului Marii Uniri 

desfăşurat la Casa Meşteşugarului în cvartetul de clarinet. 

       Elevul Tărțan Alex din clasa a VII-a a participat ca solist în cadrul Concertului dedicate 

Centenarului Marii Uniri 

 -Oboi- 

    Banciu Patrik- clasa a IX-a 

    Buhai Giulian-clasa a X-a 

Elevii Buhai Giulian și Banciu Patrik  fac parte din orchestra liceului cu care au  participat atăt 

la concertul  dedicate Centenerului Marii Uniri cât și la Concertul de Crăciun de la Biserica 

“Adormirea Maicii Domnului” . 

    Elevii catedrei de oboi au particiat la audiția catedrei de Suflători – Percuție desfășurat la data 

de 7 noiembrie. 

 

 -Percuție- 

    Torja Cristian –clasa a XI-a 

    Ghilea George –clasa a XII-a 

   Elevii Abumadi Giorgio clasa aIV-a, Donca David clasa a V-a,  Torja Cristian clasa a XI-a -

în calitate de solist - și Ghilea George clasa a XII-a  au participat la Concertul dedicat 

Centenarului Marii Uniri desfășurat la Casa Meșteșugarului. 

 De asemenea , elevii Torja Cristian clasa a XI-a și Ghilea George clasa a XII –a  au participat 

la Concertu de Crăciun. 

 

 -Trompetă- 
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      Elevii  Man Beniamin clasa a IX-a , Nagy Barbara clasa a VIII-a , Szabo Szabolcs clasa a 

VIII-a B  şi Berende Daniel clasa a X-a  fac parte din orchestra liceului , cu care au participat la  

concertul dedicat  Centenarului Marii Uniri și Concertul de Crăciun. Elevii Mărincuș  Cadmiel 

clasa a VII și Berende Daniel clasa a X-a  au fost soliști în cadrul concertului de Crăciun.  Elevii 

acestei catedre s-au  prezentat foarte bine la verificarea de sfârșit de semestru 

     Mărincuș Cadmiel –clasa a VII-a 

     

 

 

     Nagy Barbara- clasa a VIII-a B 

     Szabo Szabolcs -clasa a VIII-a B 

     Man Beniamin-clasa a IX a 

     Berende Daniel- clasa a X-a 

     

 

 

Activități extrașcolare: 

       Elevii Tăut Alexandru și Nori Pietro au participat la Concertul de Colinde de la Casa de 

Cultură. 

 

 

Întâlniri/ întruniri/ mese rotunde organizate la nivel de catedră: 

    În data de 7 noiembrie catedra de Suflat și Percuție a organizat o audiție ,la care au participat 

elevii de la toate instrumentele din catedră. 

Alte aspecte importante: 

   Toți  elevii  şi-au însuşit programa şcolară corespunzatoare anului de studiu în care se află 

fiecareț 

Data: 

 

 

Șef de catedră: 

                                                                                         Voropciuc Petru Marius 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

SEMESTRUL I – AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

Catedra: Arte Plastice 

Numele și prenumele cadrului didactic: Kiraly Gabriela 

Specializarea: Pictura 

Grad didactic: I 

 

 

Diriginte la clasa: X.B 

Componența catedrei (vă rugăm să înșirați clasele/ elevii la care predați) 

IX.B, X.B, XI.A, XI.B, XII.A, XII.B  

Activități de perfecționare: 

La nivel de I.S.J./ C.C.D. Nu 

Altele de cât organizate de I.S.J/ C.C.D 

Nu 

Activități educative desfășurate: 

100 de ani in 100 de minute, 28 Noiembrie 2018 

 

 

Activități extrașcolare: Excursie tematica cu clasa X.B la Cluj Napoca; 

- Realizarea unui afis cu eleva Nagy Tude (cls XII.B Grupa Grafica) pentru activiteatea 

Cafeneua Publica - desfasurata in Sala festiva Jean Monet  

- Realizarea unui afis pentru Politia Satu Mare cu elevele Ardelean Alessadra, Porumbacean 

Anda si Ioana(cls. XI.A Grupa Grafica) 

- Pregatirea 3 elevi penrtu Concursul national de grafica Fantasticul din mine si dinafara 

mea organizat de Liceu de Arta Sabin Dragoi Arad(premiul I, premiul II ) 

- Pregatirea a 17 elevi- Grupa grafica, penrtu realizarea portretelor personalitatilor Marii 

uniri, inramarea si montarea expozitiei din 28 noiembrie la Casa Mestesugarior 100 de ani 

in 100 de minute 

- Realizare a 170 de decoratiuni pentru brad cu clasa X.B alaturi de colega mea Berciu Lola 

cu cls.IX.A 

- Am coordonat eleva Nagy Tune in realizarea de 13 linogravuri cu portretul lui Mihai 

Eminescu 

mailto:licartasatumare@yahoo.com
http://www.aurelpoppsm.ro/
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- Am pregatit 3 eleve pentru concursul regional Mihai Eminescu organizat de Liceul 

Reformat Satu Mare(premiul II, mentiune) 

Rezultate la diferite concursuri: 

-Concurs national de graficaFantasticul din mine si din afara mea: 

Kenezi Emese XI.B Premiul I 

Nagy Tunde XII.B Premiul II 

-Concurs Eminescu, sectiune arta: 

Kenezi Emese cls.XI.B-Premiul II 

Lukacs Vivien cls.X.B Mentiune 

Întâlniri/ întruniri/ mese rotunde organizate la nivel de catedră: 

- 26 Septembrie 2018 

- 2 Octombrie 2018 

- 8 Noiembrie 2018 

Alte aspecte importante: 

 

 

 

 

 

Data: 

9.02.2019 

 

 

 

Semnătura: 

……………………………………. 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

Catedra de canto 

 

 

Profesorii catedrei de canto: Boroș Marius, Dragoș Teodora, Keresztes Călin, Goia Camelia, Pap Beata. 

Toți profesorii și-au realizat planificările calendaristice și au obținut cu elevii rezultate deosebite la 

examenele semestriale și anuale. 

 

Prof. Marius Boroș a avut elevi cu calificative foarte bune și rezultate deosebite la examenele 

semestriale și anuale. 

A realizat planificările calendaristice, a întocmit planurile de lecție.  

Toți elevii clasei a XII-a de la secția canto au susținut examenul de atestat.  

Aceste aspecte confirmă interesul pentru școală și munca asiduă desfășurată în cadrul orelor de Canto. 

Elevii clasei de canto prof. Boroș au participat la diverse recitaluri, concerte de colaborare (colaborarea 

cu Liceul de Muzică, Cluj Napoca), lansări de carte, expoziții, colaborări cu Episcopia Ortodoxă a 

Maramureșului și Sătmarului: 

Martie – Aprilie Recitaluri de pregătire pentru Olimpiada de Muzică 

22-26 aprilie, Participarea cu doi elevi la Olimpiada Națională de Muzică 

26 aprilie, Mențiune cu elevul Nori Luca 

20 mai, Recital de absolvire clasa XII 

31 mai Examenul de Atestat 

Iunie  Ziua porților deschise 

4 Iunie, Recitalul anual al clasei de canto 

Prof Boroș a obținut titlul de doctor în muzică. 

De asemenea  prof. Boroș a colaborat cu revista Liceului. 

Prof. Boroș a efectuat ore suplimentare în calitate de voluntar cu elevii care au participat la Olimpiada 

Națională. A participat la diverse cursuri de formare continuă.  

 

 

 

Prof. Dragoș Teodora 

Și-a îndeplinit cu mare conștiinciozitate obligațiile prevăzute în fișa postului. 

A realizat programe deosebite. Elevii pregătiți la clasa de canto a Prof. Dragoș sunt pregătiți și motivați. 

În cadrul săptămânii „Școala altfel” a vizionat diverse opere și filme. 

29 noiembrie Recital cu ocazia Zilei Naționale a României 

decembrie Recitalul de Crăciun al Liceului de Arte „Aurel Popp”, Biserica ortodoxă, Adormirea Maicii 

Domnului 

decembrie Recital de Crăciun la Liceul de Arte Aurel „Popp” 

ianuarie Examen semestrial 

Recitalul anual de clasă 

Iunie Examen Anual 

 

Prof. Keresztes Călin 

Și-a îndeplinit cu mare conștiinciozitate obligațiile prevăzute în fișa postului. 

A realizat programe deosebite. Elevii pregătiți la clasa de canto a Prof. Keresztes sunt pregătiți și 

motivați. În cadrul săptămânii Școala altfel au vizionat diverse opere și filme, au învățat un repertoriu divers. 

29 noiembrie Recital cu ocazia Zilei Naționale a României 
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decembrie Recitalul de Crăciun al Liceului de Arte „Aurel Popp”, Biserica ortodoxă, Adormirea Maicii 

Domnului 

decembrie Recital de Crăciun la Liceul de Arte  

ianuarie Examen semestrial 

mai Recitalul anual de clasă 

iunie Examenul anul  

 

Prof. Goia Camelia 

Și-a îndeplinit cu mare conștiinciozitate obligațiile prevăzute în fișa postului. 

A realizat programe diverse și deosebite. Elevii pregătiți la clasa de canto a Prof. Goia sunt pregătiți și 

motivați. În cadrul săptămânii Școala altfel au vizionat diverse opere și filme, au învățat un repertoriu variat. 

 

decembrie Recitalul de Crăciun al Liceului de Arte „Aurel Popp”, Biserica ortodoxă, Adormirea Maicii 

Domnului 

decembrie Recital de Crăciun la Liceul de Arte Aurel „Popp” 

ianuarie Examen semestrial 

Recitalul anual de clasă 

Iunie Examen Anual 

 

Prof. Pap Beata 

Și-a îndeplinit cu mare conștiinciozitate obligațiile prevăzute în fișa postului. 

A realizat programe deosebite. Elevii pregătiți la clasa de canto a Prof. Pap sunt pregătiți și motivați. În 

cadrul săptămânii Școala altfel a vizionat diverse opere și filme, au învățat un repertoriu divers. 

 

decembrie Recitalul de Crăciun al Liceului de Arte „Aurel Popp”, Biserica ortodoxă, Adormirea Maicii 

Domnului 

ianuarie Examen semestrial 

24 mai Recital de Absolvire 

31 mai Atestat profesional 

iunie, Examenul anual al Catedrei de Canto 

 

Șef catedră: Boroș Marius 

 

 

 


