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I.PREZENTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

1. DATE GENERALE: 

Denumirea şcolii: LICEUL TEHNOLOGIC „APOR PÉTER”  

Adresa şcolii: Târgu-Secuiesc, str. Școlii Nr. 11.,Cod.poștal: 525400, Covasna 

Telefon, fax: 0267/365045 

Limba de predare: Maghiară, Română 

     Structuri arondate: Nu este cazul 

2. SCURT ISTORIC AL ŞCOLII 

Trecutul liceului este strâns legat de educația agricolă profesională a regiunii Trei Scaune,care este situată în 

partea de sud-est a Transilvaniei. 

 Cursuri și traininguri au avut loc în agricultură din anul 1930, dar, instituționalizat, învățământul agricol din Târgu-

Secuiesc există numai din anul 1935, ca urmare a inițiativei Bisericii Catolice.  

De la reforma învățământului în 1948 școala agricolă se transformă în Școala tehnică agricolă.În 1966 se pun 

bazele școlii de agricultură, care va fi cunoscută sub numele de Liceul Agricol începând cu anul 1977. 

 Până în 1989, specificul agricol al școlii nu s-a schimbat. Schimbarea de regim politic a adus mari schimbări în 

viața instituției. În 1991 numele școlii se schimbă în Liceul „Apor Péter”, în 1993 denumirea școlii suferă o nouă 

schimbare devenind Grup Școlar Agroindustrial „Apor Péter”, începând cu anul 1996 apar profilele servicii și resurse 

naturale și protecția mediului.  

Numele școlii se mai schimbă de două ori în 2001 devine Grup Școlar „Apor Péter” și în 2012, schimbare care 

coincide cu numele actual , Liceul Tehnologic „Apor Péter”.  

  

3. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ŞCOLII 

         3.1. Tipul unităţii de învăţământ: 

1.  Liceu  

2. Şcoală profesională  
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3. Şcoală postliceală 

 

   3.2. Nivelurile de învăţământ existente în unitate: 

      1.Liceal        2. Postliceal   3. Profesional  

 

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

Pentru liceu: filieră tehnologică           

  Pentru profesional:domeniul:agricol, mecanic, turism si alimentatie 

  Pentru postliceal:domeniul:economic 

 

3.4. Detalii privind tipul unităţii de învăţământ 

  1. unitate pentru învăţământul de masă, public  

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

  1. public /confesional             

 

3.6. Alternative educaţionale în unitate: 

1. Învățământ tradiţional/confesional  

 

3.7. Formele de învăţământ din unitatea dvs.: 

 1. zi 

 2. seral 
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3.8. Aspecte privind organizarea procesului de învăţământ 

3.8.1 Structuri ale claselor/ grupelor după modul de funcţionare: 

            1. predare normală – nr. clase: 21 

 

3.9. Structuri ale unităţii în raport cu limba de predare din şcoală 

3.9.1  

1. Română   

  2. Maghiară       

   

  3.9.2 Limbi străine studiate în şcoală, pentru învățământul de masă  

  1. Engleza  

2. Germana     

 

  3.9.3 Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase bilingve : nu este cazul 

 

  

  3.9.4 Limbile de studiu pentru unităţile în care funcţionează clase cu predare intensive: nu este cazul 

    

3.10. Responsabilităţi în reţea  

3.10.1. Unitatea şcolară este: 

1. unitate coordonatoare  2 . unitate de sinestătătoare   

  

3.11. Servicii oferite 

3.11.1. Internat:      1.DA  2.NU    dacă DA, menţionaţi numărul locurilor de cazare:50  
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3.11.2. Cantină:      1.DA  2.NU   dacă DA, menţionaţi  

− numărul de locuri în sala de mese: 50  

− capacitatea de pregătire (bucătărie):50  

  

3.11.3. Bufet:        1. DA  2. NU   

          3.11.4. Cabinet de asistenţă medicală : 1. NU,   

3.11.5. Cabinet stomatologic : 1. NU      

3.11.6. Cabinet de asistenţă psihopedagogică : 1. NU    

•  încadrarea şcolii cu specialist (psiholog/ profesor defectolog/ logoped/ consilier etc):            

1. cu norma parţială  

 

3.12. Construcția școlară 

3.12.1. Vechimea şi calitatea construcţiei 

− Anul în care a fost dată în folosinţă: 1907 

− Construcţie din:  

1. zid din cărămidă    

2. Anul ultimei reparații capitale: 1997 

 

3.13. Unitatea funcţionează în: 

   clădire cu destinaţie de şcoală 

 

3.14. Construcția găzduiește 

− numai unitatea  noastră 

 

3.15. Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare: 

− număr total de clădiri: 5  
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− număr de clădiri care găzduiesc spații de învățământ: 2+1  

 

3.16. Suprafaţa desfășurată a clădirilor  

− suprafața totală: 5073 mp  

− suprafața sălilor de clasă : 1796,76 mp  

 

3.17. Prezenţa în unitate a următoarelor spaţii: 

• Spaţii de învăţământ: 

• 1. săli de clasă     2. Laboratoare  3. cabinete   4. sală de sport   5. ateliere şcolare  

 

3.18  Spații auxiliare 

 1. cancelarie  2. sală de bibliotecă  3. terenuri  de sport  

3. 19. Situaţia juridică a clădirilor în care funcționează unitatea şi a terenurilor aferente 

3.19.1. Unitatea funcţionează în:  

 1. spaţii închiriate   2. spaţii proprietate       3. spaţii mixte  4. spatii concesionate   

(încadrarea în una din cele patru categorii se va face pe baza unor acte doveditoare)  

Nr.CF vechi:1661  

Nr.topografic: 827/1/1, 827/2/1, 827/3/1, 827/4/1, 827/5/1, 828/1  

  

3.19.2. Pentru spaţiile proprii precizaţi dacă deţineţi documente de proprietate asupra:  

              3. 7 .2.1 - clădirilor: 1.Da                          2. Nu           3. Parțial  

                 3.7.2.2 - terenurilor:  1.Da                          2. Nu           3. Parțial  

3.20. Utilități 

3.20.1. Curent electric: 

• în localitate: 1.DA                

• în școală: 1.DA 
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3.20.2.  Apă 

• în localitate: 1. reţea stradală      

• în şcoală: 1. din reţeaua stradală în clădire  

 

3.20.3.  Closet 

1. cu apă curentă   2. latrină uscată vidanjabilă   3. latrină uscată nevidanjabilă     4. nu există  dacă există, 

precizaţi numărul de cabine: total: 32  din care  în stare corespunzătoare: 28  

 

3.20.4. Canalizare: 

• în localitate:  1. reţea stradală      

• în şcoală: 1. conectată la reţea stradală 

3.20.5. Sistem de încălzire 

• în şcoală:   1.sobe cu combustibil solid (lemne şi cărbuni)     2.sobe cu gaze                           

3. încălzire centrală  

3.20.6. Telefon: 

• în localitate: 1.Da       

• în școală: 1. Da  

 

3.20.7. Spațiu de gunoi amenajat:            1.Da  

3.21. Elemente de dotare 

3.21.1. Starea mobilierului şcolar: 1. stare bună    

3.21.2. Biblioteca școlară    1. Da  , cu 12.316  de volume: 

3.21.3. Dotarea cu calculatoare 

• număr total de calculatoare: 59 



9 
 

• număr de calculatoare utilizate de către elevi: 46 

• număr de laptopuri primite din proiectul ROSE: 80  

• utilizarea calculatorului de către administraţia şcolii: DA          

• există conectare la INTERNET:     DA          

3.21.4. Dotarea cu copiatoare: Da       

3.21.5. Număr de copiatoare:  2. 

3.22. Context geo- economic 

3.22.1 Caracteristici ale localității  

• Mediul de rezidenţă:    

- Urban      

• Dezvoltarea economică a zonei (declarata oficial): 

- zonă dezvoltată   

• Tipul localităţii unde este situată şcoala: 

- Oraş cu mai puțin de 50 mii locuitori 

 

3.23. Caracteristici ale școlii 

3.23.1. Poziţia unităţii în localitate  - Unitatea se află în  zonă centrală 

3.23.2. Accesul elevilor la unitatea de învăţământ (descriere): din strada Școlii nr. 11. 

3.23.3. Unitatea şcolarizează: 

• elevi din localitate – nr. elevi: 200  

• elevi din alte localităţi, care fac navetă zilnică – nr. elevi: 316 

• elevi din alte localităţi, care fac naveta săptămânal – nr. elevi: 32 

• elevi din alte localităţi care stau în gazdă sau la internat (nu fac naveta) – nr. elevi: 32 
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4.  RELAȚIA CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

              În decursul semestrului I. al anului școlar 2021-2022 unitatea noastră a colaborat în mod eficient cu adminstrația publică locală, 

cu Consiliul Local și cu Primăria Municipiului Târgu-Secuiesc. A fost o colaborare eficientă şi calitativă, care s-a derulat  şi prin 

intermediul  reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administraţie a liceului, doamna  consilier PAPP GYÖNGYIKE, 

dl.BISZAK LÁSZLÓ -ISTVÁN  și domnul consilier Dr. GÁSPÁR ZSOLT, respectiv prin intermediul reprezentantului Primarului în 

Consiliul de Administrație , d-ul  TÓTH ÁRPÁD referent superior . În genreral se poate afirma că administrația publică locală se implică 

în mod activ și eficeint în sprijinirea activității educaționale, prin asigurarea unor fonduri pentru administrarea clădirilor, pentru buna 

desfățurare a activității zilnice. Totodată , prin reprezentanții amintiți, administrația locală ne sprijină în rezolvarea unor probleme 

apărute în actul educațional, prin implicarea în dotarea unității, prin sprijin în elaborarea unor proiecte, și astfel în acest semestru am 

putut rezolva toate problemele ivite. Consiliul Local ne a sprijinit în toate demersurile noastre, ne-a asigurat fondurile financiare 

necesare, şi  tot timpul am fost la curent cu măsurile luate de autorităţile locale. Astfel putem afirma că în acest semestru al anului școlar 

2020-2021, am avut o colaborare eficientă cu adminsitrația publică locală.  

 

 

5. RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 

              În cadrul liceului a funcţionat și în semestrul I. al anului școlar 2021-2022,  Comitetul de părinţii, care a desfăşurat o activitate 

bună în sprijinirea efortului conducerii liceului şi a cadrelor didactice de a asigura o activitate educaţională calitativă şi eficientă. 

Şedinţele cu părinţii au fost ţinute în mod regulat, conform unui grafic elaborat şi aprobat, cu tematică aleasă şi aplicată. Președintele 

Comitetului de părinți la nivel de liceu a fost doamna Susarenco Emilia, care a colaborat foarte bine și eficient atât cu președinții 

comitetelor de părinți pa clase, cât și conducerea liceului, cu diriginți și cadre didactice.  Putem afirma că în cadrul liceului  nostru există 

o colaborare foarte bună cu părinţii elevilor. Totodată liceul nostru, am avut o colaborare eficientă și cu comunitatea locală, respectiv 

cu alte organizații nonguvernamentale  din oraș și din județi, credem noi, eficient, cu fundaţii , care prin sprijinul logistic sau financiar 

ne-au ajutat în activitatea noastră zilnică. Liceul dispune  de o fundaţie proprie , Asociația “Apor Péter”, prin care am desfășurat și  

sperăm că și  în anul şcolar viitor vom  desfășura activități educative, pentru a crește nivelul educațional din unitatea noastră. 
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6. ORGANIGRAMA LICEUL TEHNOLOGIC APOR PETER- TÂRGU SECUIESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DIAGNOZA UNITĂȚII 

1. Date referitoare la resursele umane: 
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1.1. Cadre didactice: 

1.1.1. Situația încadrării 

Modul de încadrare  Învățământ 

preșcolar  

Învățământ 

primar  

Învățământ 

gimnazial  

Învățământ  

liceal  
Total  

Nr. total cadre 

didactice, din care:  
0  0  0  48 48 

cu normă întreagă  0  0  0  28 28 

cu normă parţială  0  0  0  20 20 

 

 

Modul de încadrare  Învățământ 

preșcolar  

Învățământ 

primar  

Învățământ 

gimnazial  

Învățământ  

liceal  
Total  

Nr. total cadre 

didactice, din care:  
0  0  0  48 48 

Titulari  0  0  0  27 27 

Detaşaţi din altă unitate  
0  0  0  0 0 

Detașați în altă unitate  0  0  0  0 0 

Suplinitori calificaţi  0  0  0  15 15 

Profesori asociați  0  0  0  1 1 

Pensionari  0  0  0  4 4 

Suplinitori necalificaţi  0  0  0  1 1 

 

 

 

 

 

1.1.2. Situația gradelor didactice 

 Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 
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Debutanţi 0 0 0 11 11 

Definitivat 0 0 0 13 13 

Grad didactic II 0 0 0 7 7 

Grad didactic I 0 0 0 17 17 

Total 0 0 0 48 48 

 

 

1.1.3. Situația cadrelor didactice în funcție de vechime 

Anul şcolar 

Pe grupe de vechime 

Sub 5 

ani 

Între 

5-10 ani 

Între 

10-15 

ani 

Între 

15-20 

ani 

Între 

20-25 

ani 

Între 

25-30 

ani 

Între 

30-35 ani 

Peste 

35 ani 
Total 

Învățământ preșcolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Învățământ primar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Învățământ gimnazial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Învățământ liceal 11 3 9 9 10 0 2 4 48 

Total 11 3 9 9 10 0 2 4     48 

 

   

 

   1.1.4. Raportul număr elevi/ număr personal didactic:  

 

An şcolar Nivel Nr. cadre didactice Nr. elevi 
Număr elevi/cadru 

didactic 

2021-2022 

Preșcolar 0 0 0 

Primar 0 0 0 

Gimnazial 0 0 0 

Liceal 27 244 9.03 

Profesional 18 273 15.16 

Postliceal 3 32 10.66 

TOTAL 48 548 11.41 
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1.1.5. Indicatori de performanţă pentru cadre didactice: 

 

Ciclul 
Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 

Învățământ 

liceal 
Total 

Nr. gradaţii de merit în plată 1 0 0   

Calificative anuale (nr.) în 

urma evaluării activității din 

anul școlar 2020-2021 

S B FB S B FB S B FB S B FB S B FB 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 48 

 

 

1.1.6. a. Participări la cursuri de formare: 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr.credite 

1. Kozma Imre Geografie 

• Control și monitorizare în 

educație 

 

CCD Bistrița-

Năsăud 

90 de ore, 22 CPT 
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2. 
Kovacs 

Beata 

Limba și 

literatura română 

– Limba și 

literatura engleză 

• Fenomenul violenței 

Prevenirea și combaterea 

bullyingului în instituțiile de 

învățământ 

Asociația Catharsis, 

Târgu Mureș 

CCD Covasna 

”Csutak Vilmoș” 

15 CPT 

15 CPT 

3. 
Kremmer 

Teodora 

Limba și 

literatura română 

– Limba și 

literatura franceză 

• ”DARE – Dezvoltare 

personală pentru copii și 

adolescenți” 

• Programul de formare 

pentru constituirea 

Corpului de profesori 

evaluatori pentru 

examenele și concursurile 

naționake (CPEECN) 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

 

 

Asociația Catharsis, 

Târgu Mureș  

 

 

MEC 

 

 

 

CCD Covasna 

15 CPT 

 

 

 

15 CPT 

 

 

 15 CPT 

 

4.  Hodor Klara Economie 

• Moza- utilizarea tablei 

interactive 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

 

 

 

CCD Covasna 

20 ore 

 

 

 15 CPT 
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• Folosește tabla interactivă 

virtuală Vboard 

 

12 ore 

5.  

Ruszka 

Maria 

Magdolna 

Limba și 

literatura 

maghiară 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

 

CCD Covasna 60 ore, 15 CPT 

 

6.  Soare Alina 

Economia 

comerțului 

turismului 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

• Educația remedială: 

instrumente și soluții 

pentru îmbunătățirea 

accesului la educație 

Predarea online – Bune practici din 

Bruxelles 

CCD Covasna 60 ore, 15 CPT 

21 CPT 

 

 

 

 

8 ore 

7. Lazar Zsolt Biologie 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

• Tehnologie și inovare în 

agricultură, 01-08.04.2022 

• Agricultura ecologică, 01-

08.04.2022 

Curs de pregătire de acordare a 

Primului ajutor 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

 

 

 

 

12 ore 
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8. Lazar Kinga 

Management și 

marketing 

/Finanțe Bănci 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

Curs de pregătire de 

acordare a Primului ajutor 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

12 ore 

9.  
Csavar 

Magda 

Managementul 

dezvoltării şi 

amenajării rurale 

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 

 

10. Daczo Aliz  

• Folosirea utilă, creativă, 

sigură a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

 

 

        

 

1.1.6 b. Participanți la cursuri de formare – TOTAL 

 

 

 

1.1.6. c. Situația obținerii celor 90 de credite profesionale transferabile, în ultimii 5 ani: 

Anul școlar/ 

Ciclu 

Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 
Învățământ liceal Total 

Nici un curs - - - 38 38 

1 curs  - - 4 4 

2 cursuri - - - 2 2 

3 cursuri - - - 3 3 

Mai mult de 3 

cursuri 

- - - 1 1 
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Nivel Nr. cadre didactice care au obținut în ultimii 5 ani: 

0 credite 1-89 credite 90 de credite și peste 

Învățământ 

preșcolar 

   

Învățământ 

liceal 

13 8 18 

TOTAL 13 8 18 

 

1.2. Personal nedidactic:      

 

1.3. a. Personal auxiliar: 

 

Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați 

Administrator financiar  1  

Administrator patrimoniu  1  

Secretar  2  

Informatician  1  

Pedagog   1  

Bibliotecar  0,5  

Total  6,50  

 

 

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

Denumirea postului Nr. posturi/ număr angajați 

Portar  3 

Îngrijitor -I. 5,5 

Muncitor-III 9 

Total 17,5 
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1.4. Elevi  

1.4.1. Efective elevi / clase/sfârșitul anului: 

 

Clasa  Nr. grupe/ clase  Efectiv total copii/ elevi  

  Secția maghiară  Secția  

română  

Secția maghiară  Secția  

română  

Total învățământ preșcolar           

Grupa mică          

Grupa mijlocie          

Grupa mare          

Total învăţământ primar           

clasa pregătitoare          

I          

II          

III          

IV          

 

Total învățământ gimnazial           

V          

Ciclul/ 

Nr .participanți 

Învățământ 

preșcolar 

Învățământ 

primar 

Învățământ 

gimnazial 
Învățământ liceal Total 

Nici un curs 0 0 0 1 1 

1 curs 0 0 0 1 1 

2 cursuri 0 0 0 2 2 

3 cursuri 0 0 0 1 1 

Mai mult de 3 cursuri 0 0 0 0 0 
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VI          

VII          

VIII          

Total învățământ profesional   10 0  273 0  

Anul I  4  0  109 0  

Anul II  3  0  81  0  

Anul III  3  0  83 0  

Total învăţământ liceal teoretic  0  0  0  0  

Clasa a IX-a – zi          

Clasa a X-a – zi          

Clasa a XI-a – zi          

Clasa a XII-a –zi          

Total zi          

Clasa a IX-a – seral          

Clasa a X-a – seral          

Clasa a XI-a – seral          

Clasa a XII-a – seral          

Clasa a XIII-a – seral          

Total seral          

Clasa a IX-a – frecvență redusă          

Clasa a X-a – frecvență redusă          

Clasa a XI-a – frecvență redusă          

Clasa a XII-a – frecvență redusă          

Clasa a XIII-a – frecvență redusă          

Total frecvență redusă  0  0  0  0  

Total învăţământ liceal tehnologic  
4  4  112 78 

Clasa a IX-a – zi  1  1  26 26 

Clasa a X-a – zi  1  1  30 28 

Clasa a XI-a – zi  1  1  29 12 
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Clasa a XII-a –zi  1  1  27 12 

Total zi  4  4  112 78 

Clasa a IX-a – seral  0  0  0  0  

Clasa a X-a – seral  0  0  0  0  

Clasa a XI-a – seral  1  28  

Clasa a XII-a – seral  0 0  0  0  

Clasa a XIII-a – seral  1  0  25  0  

Total seral  2  0  53 0  

Clasa a IX-a – frecvență redusă          

Clasa a X-a – frecvență redusă          

Clasa a XI-a – frecvență redusă          

Clasa a XII-a – frecvență redusă          

Clasa a XIII-a – frecvență redusă          

Total frecvență redusă          

Total învăţământ postliceal  1  1  0  32  

Anul I  0  0  0  0  

Anul II  0  1  0  32  

Anul III  0  0  0  0  

Total postliceal  1 1  0  32 

TOTAL GENERAL  16 5 438 110 
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1.4.2. Numărul/ procentul elevilor cu nevoi educative speciale: 0 elevi la liceu, 12 elevi la profesionala(4,39%) 

 

1.4.3. Frecventarea cursurilor de către elevi/sfârșitul anului 

Ciclul  
Nr. total 

elevi  

Nr. total  

absenţe  

Nr. absenţe 

motivate  

Nr. absenţe 

nemotivate  

Nr. mediu  

Absențe 

nemotivate/ elev  

Nr/ elevi care nu au 

frecventat  

puțin/ deloc școala  

Învățământ 

profesional  

273  18675 4861 13814 50,62/elev 61 

Învățământ  

liceal  

275  12771 4861 7910 28/elevi 31 

Total  548 31446 6174 12449 22.71/elevi 92 

 

 

1.4.4. Indicatori de calitate pentru elevi: 

Rezultate școlare: 

Indicatori de calitate  %  

  Ciclul    

Învățământ 

primar  

Învățământ 

gimnazial  

Învățământ liceal  Învățământ 

profesional  
Total  

Promovabiliţate  -  -  79.27% 94.13% 86.67% 

Elevi repetenţi  -  -  28 11  39 

Situaţie şcolară neîncheiată/ 

abandon  
-  

-  
6 10 16 

Elevi cu nota scăzută la 

purtare  
-  

-  
41 113 154 
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Situaţia statistică la sfârşitul anului școlar 2021-2022 

 

                  Prin rezultatele obţinute de elevii noştri la învăţătură şi la activitățile şcolare şi extraşcolare , considerăm că calitatea 

predării, monitorizată şi analizată periodic de comisia de asigurare a calităţii, şi de directorul liceului prin asistenţa la ore, a fost bună, 

şi toate cadrele didactice, maiștrii instructor au încercat şi cred că au reuşit să asigure predării calitate şi eficienţă maximă.  

Rezultatele elevilor consemnate în procesul verbal al Consiliului Profesoral de la sfârșitul  anului școlar 2021-2022, arată că 

activitatea didactică a fost eficientă.  

 La începulului anului școlar 2021-2022 au fost înscriși în total: 548 elevi.  

Cea mai mare medie la nivel de liceu pe anul școlar 2020-2021. este 10,00 .din cl.a X-a R. ( Dimian Emilia)  

         

1.5. Situația mișcării elevilor și a promovabilității pe anului școlar 2021-2022 se prezintă astfel: 

 

Clasa . 

Situația mobilității elevilor 
Promovabilitate pe tranșe de medii 

 

Înscriși 

la 

început 

de an 

școlar 

Existenți 

la sf. de 

sem.II. 

Plecați 

în 

sem. 

II. 

Veniți 

în 

sem. 

II. 

Promovați 

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

IX.A 24 26 0 2 24-100% 0 1 11 11 3 0 

IX.R. 27 26 2 1 23/82,14 1 9 6 5 2 1 

X.A 30 27 3 0 27/100% 0 1 11 12 3 0 

X.R. 28 28 0 0 23/82.14% 1 8 6 5 2 1 

XI.A 29 28 1 0 28/100% 0 0 9 17 2 0 

XI.R. 12 12 0 0 11/91.66% 0 3 4 4 0 0 

XII.A 29 27 2 0 27/100% 0 5 10 11 1 0 

XII.R 11 12 0 1 12/100% 0 0 3 6 3 0 

TOTAL 190 186 8 4 175/94.08% 2 27 60 71 16 1 

XI. 28 28 0 0 15-53.57% 1 13 1 0 0 0 
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Seral 

XIII. 

Seral 

25 25 0 0 13-52% 0 4 8 1 0 0 

TOTAL 53 53 0 0 28-52.83% 1 17 9 1 0 0 

IX.A. 

prof. 

30 30 0 0 26-86.66% 3 8 13 2 0 0 

IX.B. 

prof. 

28 30 0 2 27-90% 1 8 13 3 0 0 

IX.C. 

prof. 

26 26 0 0 24-92.3% 1 2 4 11 6 0 

IX.D.  

Prof. 

25 25 0 0 22-88% 1 7 5 8 1 0 

X.A 

 prof. 

26 27 1 2 25-92.59% 0 10 11 4 0 0 

X.B  

prof. 

25 26 0 1 23-88.46% 0 8 12 3 0 0 

X.C  

prof. 

30 30 1 1 29-96.66% 0 3 16 9 1 0 

XI.A 

prof. 

26 26 0 0 25-96,15% 0 1 18 6 0 0 

XI.B 

prof. 

27 27 0 0 26-96,15% 0 0 19 6 1 0 

XI.C. 

prof. 

30 30 0 0 30-100% 0 7 4 17 2 0 

TOTAL 273 277 2 6 257/92.77% 6 54 117 69 11 0 

Anul II. 

postliceal 

32 32 0 0 15-46.87% 0 0 5 8 2 0 

TOTAL 32 32 0 0 15-46.87% 0 0 5 8 2 0 

TOTAL 548 545 10 10 475/87.15% 19 98 191 149 29 1 
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1.5.1. Situaţia privind rezultatele la examenul de Bacalaureat: 2022  

 

Total elevi clasa a XII/ XIII-a, din care:  64 

Prezentaţi la examen  17 

Admişi   4 

Respinşi   13 

Promovabilitate  23.52% 

 

 

1.5.2. Rezultate ale elevilor din claselor terminale zi și seral: 

 

Rezultate la învăţătură – clasa a XII-a/Zi: 

 

Clasa 
Total 

elevi 

din care Promovați cu: 

Corigenți Promovați 
Medii 5-

5,99 

Medii 6-

6,99 

Medii 7-

7,99 

Medii 8-

8,99 
Medii 9-10 

XII 39 0 39 0 5 13 17 4 

 

Rezultate la învăţătură – clasa a XIII-a/Seral: 

 

 

Clasa 
Total 

elevi 

din care Promovați cu: 

Corigenți Promovați 
Medii 5-

5,99 

Medii 6-

6,99 

Medii 7-

7,99 

Medii 8-

8,99 
Medii 9-10 

XIII 25 12 13 0 4 8 1 0 
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1.5.3. Situaţia privind rezultatele la simularea județeană a probelor  examenului de Bacalaureat: 

 

                       Rezultate la simularea examenului de bacalaureat:2022 

 

Sem. I.  

Anul şcolar 2021-2022 
Disciplina 

Total elevi clasa a XII/XIII-a 64 , din 

care: 

Lb. și lit. 

română 
Matematică 

Geografie/ 

Biologie 
Lb. și lit. maghiară 

Prezentaţi la examen 30 29 29 18 

Admişi  4 1 13 12 

Respinşi  26 28 16 6 

Promovabilitate % 13.33% 3.44% 44.82% 66.66% 

 

 

 

1.5.4.Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare  

 

                Pe parcursul al anului școlar 2021-2022  elevii din centrul nostru financiar  au participat la olimpiadele in cadrul ariei 

curiiculare Tehnologii. 

 

Rezultatele a olimpiadei din cadrul ariei curriculare Tehnologii- faza judeteana 

 

Economic, 
administrativ, comerț 

XII  
Susarenco V. Ana-
Maria 

Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

59.00 
Soare Alina 
Mátyás Erika 
Harai Klára 

I 

Economic, 
administrativ, comerț 

XII  Dézsi I. Petra 
Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

55.00 
Soare Alina 
Mátyás Erika 
Harai Klára 

II 

Agricultură/Creșterea 
animalelor 

XII Kocsis R. Roland 
Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

88.00 
Constantinescu 
Herman          

I 
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Agricultură/Creșterea 
animalelor 

XI 
Handra E.B. Szilárd 
Álmos 

Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

84.00 
Constantinescu 
Herman         Lázár 
Zsolt 

II 

Agricultură/Creșterea 
animalelor 

XII Ráduly  G. Kinga 
Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

84.00 
Constantinescu 
Herman   

II 

Agricultură/Creșterea 
animalelor 

XI 
Hajdu A. Szilvia 
Erzsébet 

Liceul Tehnologic "Apor Péter" 
Târgu Secuiesc 

80.00 
Constantinescu 
Herman 
Lázár Zsolt 

III 

 

Rezultatele a olimpiadei din cadrul ariei curriculare Tehnologii- faza națională 
  

Hajdu A. Szilvia Erzsébet clasa XI l mențiune 

Kocsis R. Roland clasa XII locul II 

 

III. ANALIZA ISTITUȚIONALĂ A CENTRULUI FINANCIAR DE LA SLICEUL TEHNOLOGIC APOR PETER DIN 

TÂRGU-SECUIESC 

 

 Programe guvernamentale de dotare a şcolilor în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ (ultimii 4 ani):  

                   Liceul este cuprins în programa guvernamentală de dotare și sprijin a școlilor, din fornduri europene, proiectul ROSE. 

Acesta este un proiect, cu fonduri europene , perioada  de implementare fiind de 4 ani, iar proiectul a început la anul 2018, prelungit cu 

1 an , până 2023.. Proiectul nostru cu titlul  ” Tu contezi! ”, a intrat la categoria grant mare, și are o valoare a finanțării de 688.217  Ron. 

Prin acest proiect se prevede participarea elevilor  la cursuri de remediere, de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, 

mai ales la disciplinele de examen cu probleme. Totodată proiectul asigură și participarea elevilor la treninguri de dezvoltare a 

personalității lor, la activități de însușire a unor tehnici de autocunoaștere, la vizitarea centrelor universitare pentru o mai bună orientare 

profesională, de alegere a meseriei pe care doresc să o urmeze Totodată liceul se poate dota cu mobilier și alte obicete, mijloace de 

învățământ performante. Din perspectiva activităților desfășurate, a rezultatelor obținute și a dotării efectuiate considerăm că proiectul 

este unul benefic pentru  unitatea noastră.  

 

 IV. PARTENERIATE EDUCAȚIONALE, PROIECTE, PROGRAME 
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Programe şi proiecte de investiţii în care a fost cuprinsă unitatea de învăţământ : 

 

Finanţare prin: Suma 

MEN 0 

Buget  local 0 

Venituri proprii 0 

Venituri din sponsorizări 0 

Alte – se menționează: 

     M.A.D. R.                            

 

Anul 2020: 175.000 lei 

Anul 2021: 250.000 lei 

                                         Anul 2022:153.000 lei 

 

 

 

 

Facilităţi pentru elevi:  

 

 

 

 

 

 

 

Programe, proiecte şi parteneriate educaţionale:  

Proiectul „HATÁRTALANUL GÁBOR ÁRON SZÜLŐFÖLDJÉN!” în parteneriat cu:   

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

Bani de liceu 10 

Burse de merit 3 

Burse de studii 29 

Burse pentru bolnavi 4 

Bursă pentru orfani 13 

Bursă profesională 260 



29 
 

a. Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és                 Kollégiuma, 

Orosháza, Ungaria.  

b. FM Kelet – magyarországi Agrár Szakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium Szakközépiskola éa 

Kollégium, Jánoshalma, Ungaria  

c. Kempelen Farkas Képesség és Tehetségfejlesztő Alapitvány Gimnázium, Technikum Szakkepző Iskola és 

Kollégium -Komárom.  

- Excursii și vizite cu scop didactic pentru schimb de experiență în cadrul școlilor participante   

- USAMV București – promovarea facultăților universității în rândul elevilor liceului      

- Acord de cooperare Poliția Târgu Secuiesc   

- Contract de colaborare Universitatea Sapientia Târgu Mureș   

  

Participarea la programe şi proiecte comunitare:   -  

  

6.1.Proiecte de finanţare derulate prin ME/  IŞJ/  Consiliul local:   

               -  Proiect Rose  

    

V. PROMOVAREA IMAGINII INSTITUȚIEI  

- prezentarea ofertei educaționale în Mass-Media locală (presă, radio, televiziune)  

- pliante de prezentare conținând oferte educaționale  

- întâlniri anuale cu elevii absolvenții a claselor a VIII-a din zona Târgu Secuiesc  

 

 

VI. RAPOARTE COMISII DE LUCRU 

VI.1. Raport de activitate formarea și perfecționarea cadrelot didactice în anul școlar 2021-2022 
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Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2021 – 2022 s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial 

al comisiei, Planului operațional şi a obiectivelor propuse de Liceul Tehnologic ”Apor Peter”, Târgu Secuiesc.  

Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 s-a axat pe orientarea demersului didactic şi educaţional, pe următoarele priorităţi strategice: 

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ; 

3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala noastră şi spre performanţă; 

4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învățare. 

Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu și cumulativ de 

actualizare şi de dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi unele în 

concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie. Dezvoltarea profesională și evoluția în carieră a cadrelor 

didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Realizări Observaţii 

1. I. LEGISLAŢIE 

a. Documentare 

Asigurarea unităţii de învăţământ cu 

legislaţie şcolară nou apărută 

b. Cunoaștere 

c. Aplicare 

- Inventarierea legilor şi actelor normative existente în mapa de 

documentare 

- Prezentarea noutăţilor în domeniul legislativ ;  

- Actualizarea inventarului legilor şi actelor normative existente în 

mapa de documentare. 
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 -Prelucrarea legilor şi actelor normative care reglementează sistemul 

de învătământ în consiliul profesoral la nivelul unităţii de învăţământ 

sau, dupa caz, în cadrul colectivelor metodice. 

-Studierea noutăţilor în domeniul legislativ. 

 - Evaluarea periodica a modului în care este aplicată legislaţia şcolară 

în vigoare 

 II.CURRICULUM 

1. Asigurarea calitaţii 

a.  Sporirea calităţii proiectării 

b. Organizarea şi conducerea 

operaţională a activităţilor curriculare la 

nivelul unităţilor de învăţământ. 

c. Optimizarea procesului de 

îndrumare-control – evaluare la nivelul 

unităţii de învăţământ 

- Completarea dosarelor cu documentele curriculate oficiale nou 

apărute, cu titlurile manualelor auxiliare curriculare aprobate de 

M.E.C. 

- Realizarea unor instumente necesare evaluării activităţii cadrelor 

didactice (fişe de evaluare a responsabilului colectivului metodic. 

- Fişa de evaluare a cadrului didactic 

-Evaluarea eficienţei şi eficacităţii acţiunilor de perfectionare şi 

dezvoltare profesională de la nivelul colectivelor metodice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PERFECŢIONARE 

1.Formarea curentă 

a.  Perfecţionarea personalului prin 

- Stimularea participării cadrelor didactice cu o bogată experienţă şi 

rezultate deosebite la catedră, la activităţi de cercetare pe probleme de 

didactică aplicată şi managementul calităţii. 

 



32 
 

intermediul centrelor de formare 

continuă 

b.  Perfecţionarea personalului prin 

intermediul cercurilor pedagogice şi 

CCD 

2.Perfecţionarea prin grade didactice 

a. Programarea şi desfăşurarea 

inspecţiilor curente 

b. Inscrierea cadrelor didactice la 

definitivat 

sau grade 

3. Formarea personalului prin 

conversie 

şi reconversie profesionala 

Dezvoltarea profesională prin conversie 

şi 

reconversie 

4. Formarea personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

- Stabilirea nevoii de de perfecţionare pentru anul şcolar 2020-2021; 

- Inscrierea la cursuri de perfecţionare; 

- Participarea la cursuri de perfecţionare; 

- Participarea la activităţile de perfecţionare organizate de CCD 

- Informarea cadrelor didactice asupra condiţiilor şi perioadei de 

înscriere la grade 

- Programarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la gradul II sau 

I 

- Desfăşurarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la gradul II şi I 

- Depunerea dosarelor în vederea înscrierii ladefinitivat 

- Informarea personalului didactic asupra: 

- centrelor universitare care organizează cursuri de conversie şi 

reconversie profesională; 

- condiţiilor şi perioadei de înscriere; 

-Stimularea şi încurajarea personalului didactic pentru a urma cursuri 

de conversie şi reconversie profesională; 

-Stabilirea nevoii de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic. 
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Formarea continuă a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic 

-Stabilirea ofertei de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

 IV. CONSILIERE, CONTROL ŞI 

EVALUARE 

1. Organizare activităţilor de consiliere, 

îndrumare şi control 

2. Desfaşurare 

-Planificarea activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe 

probleme de perfecţionare. 

-Realizarea instrumentelor privind evaluarea activităţilor de 

perfecţionare; 

-Desfăşurare activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe 

probleme de perfecţionare. 

-Participarea la acţiunile de perfecţionare realizate la nivelul comisiilor 

metodice; 

- Analiza periodică şi realizarea de sinteze privind necesarul de 

perfecţionare, eficienţă şi eficacitatea acţiunilor de formare şi 

perfecţionare. 

 

 

 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, cadrele didactice din unitatea de învățământ au participat la: 

➢ Programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice și psihopedagogice și didactice; 

➢ Programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării și evaluării învățământului; 

➢ Cursuri de pregătire și susținerea examenelor de obținere a gradelor didactice II și I; 

➢ Studii corespunzătoare unei specializări în domeniul licenței 

➢ Comisii metodice/Cercuri pedagogice 
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➢ Simpozioane, conferințe și comunicări științifice de specialitate sau în domeniul managementului educațional 

➢ Lucrări, articole de specialitate sau în managementul educațional în reviste, publicații de specialitate 

➢ Studiu individual, dezbateri în grup 

La nivelul Liceului Tehnologic ”Apor Peter” , Comisia pentru Perfecţionare şi Formare continuă a desfăşurat următoarele 

activităţi:  

- a fost întocmit raportul de activitate al comisiei pentru perfecționare și formare continuă pentru anul școlar 2021 - 2022; 

 - au fost întocmite documentele pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării 

continue pentru anul școlar 2020 - 2021, în cazul cadrelor didactice care au susținut și promovat examenele pentru obținerea gradelor 

didactice în învățământ;  

- au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare/formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de 

învățământ, după care a fost realizată analiza, prelucrarea datelor și prezentarea concluziilor;  

- a fost întocmit planul managerial al comisiei pentru anul școlar 2021 - 2022;  

- a fost întocmit planul operațional al comisiei pentru anul școlar 2021 - 2022;  

 - au fost completate, centralizate și îndosariate fișele individuale de formare continuă pentru fiecare cadru didactic încadrat;  

- a fost reactualizată și completată macheta cu baza de date privind perfecționarea cadrelor didactice din unitatea de învățământ, 

pentru perioada 2017 - 2022, cuprinzând: nume și prenume, CNP, vechime, studii, gradul didactic și anul obținerii, cursuri acreditate 

cu denumirea cursului, furnizor și nr. de credite obținute în cadrul programelor de formare continuă, cursuri avizate cu denumirea 

cursului, furnizor și nr. de ore; 

 - au fost prezentate, pe tot parcursul semestrului, informaţii referitoare la activităţile de formare continuă iniţiate de M.E.C., 

calendarul activităţilor de perfecţionare şi documentele transmise de I.S.J. covasna şi C.C.D. Covasna cu privire la acest lucru;  

- a fost stabilită o colaborare continuă cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională din I.S.J. Covasna;  

- au fost monitorizate înscrierile cadrelor didactice la grade didactice;  
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- au fost monitorizate activitățile desfăşurate de cadrele didactice în domeniul perfecţionării şi formării continue. 

 

 I. Situația cadrelor didactice care și-au echivalat gradele didactice conform ordinului Nr. 5562 din 7 octombrie 2011, pentru anul școlar 

2020 – 2021 

Nr. 

crt. 

Numărul 
de 

înregistrare   

a dosarului 

Numele și  

prenumele 

  

  

Unitatea/Structur
a de învățământ 

  

Specialitatea și 
funcția  

  

didactică 

Documentul(ele) 

pezentat(e) 

  

  

Puncte 
CPT 

acordat
e 

  

Obs. 

1 3170 Jakab Ilona Liceul Tehnologic 

”Apor Peter” 

Profesor   

Geografie - Limba și 

literatura engleză 

Master  

Programul de studii -  

Management în agroturism 

și alimentație publică, iunie 

2021 

90 CPT  

2 3173 Pava Carmen-

Gabriela 

Liceul Tehnologic 

”Apor Peter” 

Profesor  

Alimentație publică și 

turism/Alimentație 

publică 

Grad. II  

Specializarea– Inginerie și 

Management în 

alimentația publică și 

agroturism, august 2021 

90 CPT  
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II. Cadre didactice care au susținut inspecții curente și speciale pentru grade didactice  

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele cadrului didactic Gradul Didactic Disciplina 

1.  Bokor Gabor II Transporturi – maistru instructor 

2. Rettegi Izabella II Istorie 

3.  Pava Carmen - Gabriela I Alimentație publică 

4.  Soare Alina I Economia comerțului turismului 

5.  Bandi Szilard Levente def Agricultură- horticultură 

6. Jakab Ilona II Limba și literatura engleză 

7. Climescu Oliver-Laszlo def Mecanică- maistru instructor 

 

Profesori care au susținut lucrarea de grad I: Hodor Klara și Lakatos Zoltan 

III. Cadre didactice care fac parte din colectivul de metodiști al IȘJ Covasna în anul școlar 2021-2022 

 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele cadrului didactic Disciplina 

1.  Dr. Constantinescu Herman Agricultură  

2. Csavar Magda Economie 
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IV. Cadre didactice care au efectuat mentorat pentru cadrele didactice debutante 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume cadre didactice care efectuează 

mentoratul 

Gradul Didactic Nume și prenume cadru didactic debutant 

1. Prof. Lazar Zsolt I Ing. Bandi Szilard Levente 

2. Ing. Lakatos Zoltan I Ing. Dr. Climescu Oliver-Laszlo 

3. Prof. Daczo Aliz I Csiszar Monika 

4. Ing. Bardocz Livia I Sing. Izsak Maria Szerenyke 

5. Ec. Matyas Erika I Sing. Matyas Attila 

6. Prof. Dezso Edit I Ing. Nagy Lazar Laszlo 

7. Ing Babos Csaba I m.i. Tompa Szabolcs 

 

V. Participarea la cursurile de formare continuă din cadrul unor programe de perfecționare/formare continuă în anul școlar 2021-2022 

Nr. 

crt. 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului didactic 

Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr.credite 

1. Kozma Imre Geografie 

• Control și monitorizare în 

educație 

 

CCD Bistrița-

Năsăud 

90 de ore, 22 

CPT 

2. Kovacs Beata 
Limba și literatura română – 

Limba și literatura engleză 

• Fenomenul violenței 

• Prevenirea și combaterea 

bullyingului în instituțiile de 

învățământ 

Asociația 

Catharsis, Târgu 

Mureș 

15 CPT 

15 CPT 
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CCD Covasna 

”Csutak Vilmoș” 

3. Kremmer Teodora 
Limba și literatura română – 

Limba și literatura franceză 

• ”DARE – Dezvoltare personală 

pentru copii și adolescenți” 

• Programul de formare pentru 

constituirea Corpului de 

profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile 

naționake (CPEECN) 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

 

Asociația 

Catharsis, Târgu 

Mureș  

 

 

MEC 

 

 

 

CCD Covasna 

15 CPT 

 

 

 

15 CPT 

 

 

 15 CPT 

 

4.  Hodor Klara Economie 

• Moza- utilizarea tablei 

interactive 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

• Folosește tabla interactivă 

virtuală Vboard 

 

 

 

 

CCD Covasna 

20 ore 

 

 

 15 CPT 

 

12 ore 

5.  
Ruszka Maria 

Magdolna 
Limba și literatura maghiară 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

CCD Covasna 60 ore, 15 CPT 
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6.  Soare Alina 
Economia comerțului 

turismului 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

• Educația remedială: instrumente 

și soluții pentru îmbunătățirea 

accesului la educație 

• Predarea online – Bune practici 

din Bruxelles 

CCD Covasna 60 ore, 15 CPT 

21 CPT 

 

 

 

 

8 ore 

7. Lazar Zsolt Biologie 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

• Tehnologie și inovare în 

agricultură, 01-08.04.2022 

• Agricultura ecologică, 01-

08.04.2022 

• Curs de pregătire de acordare a 

Primului ajutor 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

 

 

 

 

12 ore 

8. Lazar Kinga 
Management și marketing 

/Finanțe Bănci 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

• Curs de pregătire de acordare a 

Primului ajutor 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

12 ore 

9.  Csavar Magda 
Managementul dezvoltării şi 

amenajării rurale 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 

 

10. Daczo Aliz  

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 
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VI. Situația creditelor profesionale transferabile ale cadrelor didactice la sfârșitul semestrului al II-lea  

Nr.  

crt 
Numele şi prenumele 

Specialitatea înscrisă pe diploma de 

licenţă 

Grad 

didactic 

Număr CPT la 

sfîrșitul anului 

școlar 2021-2022 

Vechime în 

învățământ 

până la 1 sept. 

2020 

1 dir. dr. Constantinescu Herman  Medicină veterinară I, doctorat 320 18 

2 dir. adj. Bardócz Livia 
Tehnologia prelucrarii Produselor 

Agroalimentare 
I  90 

16 

3 Albert Rettegi Izabella Teologie-istorie def  60 13 

4 Antip Mihaela Romana- Franceza I 135 28 

5 Babos Csaba Lázár TCM I 0 36 

6 Bandi Szilard Agricultură -  0 1 

7 Bokor Gábor Inginer economic in agricultură  - 50 15 

8 Constantinescu Iringo Teologie Romano Catolica-Lb. si Lit. Fr. I 90 19 

9 Csavar Magda 
Managementul dezvoltării şi amenajării 

rurale 
I 15 

31 

10 Csikos Almos-Attila Geografie  def 0 13 

11 Climescu Oliver Laszlo Mecanică- maistru instructor - 0 2 

12 Czipa Lorand - Szabolcs Fizica I 90 23 

13 Daczo Aliz Literatura-Teologie I 15 18 

14 Derzsi Eniko Literatura-Teologie  II 115 17 

15 Dezso Edit Etnologie maghiară – lb. şi lit. maghiară I 110 16 

16 Ferencz Eduard- Szabolcs Educație fizică și sport  def 0 14 
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17 Gál Botond Marketing I 20 12 

18 Hajdu Zsolt Contabilitate si informatica de gestiune  def 0 8 

19 Hodor Klára Finanțe Asigurări II  215 23 

20 Izsák Mária Szerényke TCM-sing -  0 14 

21 Jakab Ilona Geografie – lb. şi lit. engleză def 90 13 

22 Kozma Imre Geografie I 74 24 

23 Kovacs Beata Română - Engleză  def 95 18 

24 Kremmer Teodora Romana-Franceza I 100 24 

25 Kubat Kinga Erika Filozofie I 122 16 

26 Lakatos Szilvia Lb. şi lit. maghiară – lb. şi lit. germană  II 115 13 

27 Lakatos Zoltán TCM II  0 11 

28 László Irma matematică I 0 31 

29 Lázár Kinga Management și marketing /Finanțe Bănci 
Def, 

doctorat  
115 

23 

30 Lázár Zsolt Biologie-agricultura I 15 25 

31 Matyas Attila Mecanică-automobile -  0 1 

32 Mátyás Erika 
Ecomomia şi gestiunea productiei 

agroalimentare 
I 195 

20 

33 Nagy Lazar Laszlo Inginerie economică înagricultură -  0 3 

34 Orosz Dionisie Mecanic agricol/Tehnician instructor auto  def 0 46 

35 Páva Carmen Gabriela 
Inginerie şi management în alimentaţie 

publică şi agroturism 
 II 90 

20 

36 Ruszka Maria Magdolna Teologie-Maghiara I 115 21 
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37 Soare Alina Elena 
Economia comertului turismului si 

serviciilor 
II  111 

13 

38 Sólyom István matematică I 60 37 

39 Tompa Szabolcs Mecanic-mecanic agricol - 0 1 

 

VII. Participarea la conferințe naționale și simpozioane internaționale: 

 

• dr. Constantinescu Herman - conferința profesională Schimburi de experiențe în învățământul profesional, 18-19 mai 2022, 

Sovata, Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România 

• Dezso Edit – conferința profesională Schimburi de experiențe în învățământul profesional, 18-19 mai 2022, Sovata, Uniunea 

Cadrelor Didactice Maghiare din România 

• Harai Klara – simpozion dezvoltare profesională – combaterea bullyingului 

• Ruszka Maria Magdolna – conferința A reformacio profetikus emlekezete,dr. Itzes Gabor, 2 iunie 2022 

-  conferința A tanari onreflexio es a tanitoi, neveloi munka hatekonysagarol, 13 mai 2022, Babes 

Bolyai Tudomanyegyetem reformatus Tanarkepzo es Zenemuveszeti Kara es Karoli Gaspar Reformatus 

Egyetem nagykorosi Pedagogiai Kara 

- conferință – webinar - Medierea în zilele noastre Dr Meszaros Adam, Babes Bolyai 

Tudomanyegyetem reformatus Tanarkepzo es Zenemuveszeti Kara es Karoli Gaspar Reformatus 

Egyetem nagykorosi Pedagogiai Kara, 5 aprilie 2022 

• Soare Alina – conferință județeană Comunicarea didactică online, 26 februarie 2022, Universitatea Vasile Alecsandri, Bacău 

       - simpozion național – Provocări contemporane din perspectivă interdisciplinară, 26 februarie 2022;  

• Csavar Magda - Conferință națională Soft Bazar – Ziua mondială a educației, organizat de CCRD Buzău, 
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- Articol educațional prezentat pe platforma Zoom – Seminarul Didactic Multidisciplinar, organizat de CCRD 

Buzău, 

- Workshop pe platforma Zoom, tema: Educația actuală, versus Nevoile Elevului, organizat de CCRD Buzău, 

- Seminarul Didactic Multidisciplinar de Comunicări Științifice, organizat de CCRD Buzău, 

- Conferință Națională CCDR Buzău, tema: Dialog la Educație, online pe platforma Zoom, 

• Kremmer Teodora – conferința națională – Provocări pentru educație acum și post-pandemia Covid. Reflecții și repoziționări 

(ed. a II-a),  

                                 17.12.2021, CCD Covasna 

       - Conferință online – Drag de carte, Eveniment dedicat lecturii, 12 aprilie 2022, CCD București, partener 

editura Litera 

       - Masa rotundă internațională – Predarea în echipă – de la teorie la practică, 6 mai 2022, CCD Dolj 

     – webinarul ”Bun venit la școală” – Atelier de cuvinte, Timișoara 
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VIII. Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

 

✓ colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă– majoritatea 

profesorilor fiind calificaţi, cu gradul didactic I si II – și au în 

componenţă profesori metodisti, membri ai consiliului consultativ, 

formatori, membri ai comisiilor de lucru; 

✓ număr mare de cadre didactice participante la cursuri de formare în 

specialitate sau în alte domenii didactice; 

✓ performanţe ale cadrelor didactice prin participări la sesiuni de 

comunicări stiinţifice, colaboratori la reviste de specialitate, autori de 

publicaţii în domeniul managementului educaţional, auxiliare 

didactice; 

✓ comisia pentru formarea continuă  implicată  în activitatea de 

autoperfecţionare/ perfecţionare a cadrelor didactice; 

✓ sprijinul conducerii școlii în vederea participării                                                                                                                                                                                                                                                          

cadrelor didactice la diverse forme de perfecţionare sau la cursuri de 

formare/ perfecţionare în judeţ sau ţară. 

 

✓ existenţa tendinţelor de conservatorism și inerţie la schimbare, 

tendinţe de minimalizare a importanţei actului de 

formare/perfecţionare manifestate la unele cadre didactice; 

✓ inerţie în aplicarea la clasă a cunostinţelor/ competenţelor 

dobândite în urma unor cursuri de formare; 

✓ alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu 

nevoia de dezvoltare profesională. 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

 

✓ existenţa surselor de informare si formare externă pentru cadre 

didactice; 

✓ existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene, naţionale 

si internaţionale; 

✓ posibilitatea de perfecţionare prin e - Learning; 

 

✓ incoerenţe si lacune legislative; 

✓ lipsa motivării financiare; 

✓ percepţia gresită a ceea ce înseamnă dezvoltarea personală/ 

dezvoltare în carieră; 
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✓ oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare; 

✓ oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc. a 

instituţiilor de învăţământ superior; 

✓ bună dotare a şcoli cu aparatura necesară desfăşurării cursurilor de 

formare; 

✓ posibilitarea de a forma grupe prin atragerea cursanţilor din zonele 

apropiate. 

✓ tendinţa de centrare exclusiv pe acumularea de credite 

transferabile si minimalizarea nevoilor punctuale de formare; 

✓ taxa pentru unele cursuri de formare; 

✓ suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentaţie. 

           Responsabil RDPC,     

                                                                                                        prof. Kremmer Teodora 

 

VI.2.Raportul de activitate al ariei curriculare ”Tehnologii” 

 

1. PROIECTARE-ORGANIZARE 

Comisia metodică pentru discipline TEHNOLOGICE este formată din 21 membri: ingineri, economist, medic veterinar şi 

maiştrii instructori. Conform statutului în învăţământ, cadrele didactice se impart în: cadre didactice titulare şi cadre didactice 

suplinitoare. 

În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul Comisiei Metodice “Tehnologii” s-a desfăşurat conform cu: 

• Planului de activităţi (plan managerial)  

• Dispoziţiile şi notificările Consiliului de Administraţie al şcolii; 

• Atribuţiile şi sarcinile de serviciu ce revin fiecărui membru din Fişa de atribuţii. 

 

S-au urmărit prin aceste activităţi, obiective cum ar fi: 

✓ Actualizarea bazei de date a profesorilor, inclusive nr.de credite obţinute pe parcursul anului scolar in ultimii 5 ani 

✓ Prezentarea structurii anului scolar 
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✓ Repartizarea încadrărilor 

✓ Stabilirea CDL-urilor 

✓ Realizarea planificărilor anuale într-un termen relativ bun 

✓ S-au realizat convenţii de colaborare pentru desfăşurarea practicii pentru nivelul 3,4,5 de calificare 

✓ Respectarea parcurgerii continuturilor conform planificărilor pe semestru 

✓ Participarea elevilor la concursuri şcolare online 

✓ Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, dezvoltarea unui management de echipă; 

✓ Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; se precizează faptul că majoritatea cadrelor 

didactice deţin competenţe în utilizarea calculatorului şi au abilităţi de a ţine cursuri online 

✓ Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

 

2. COLABORARE CU PARTENERI ABILITAŢI 

S-au realizat convenţii de colaborare/parteneriate pentru desfăşurarea practicii pentru toate specializările, nivelul 3, 4 și 5 cu 

agenţi economici. 

Contractul de practică – Liceul  Tehnologic “Apor Peter” are o procedură operaţională proprie, privind gestionarea pandemiei. 

Fişa individuală de protecţia muncii conţine aceste precizări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Realizarea unei transparenţe a deciziilor printr-o 

comunicare continuă intre membrii comisiei metodice – 

membrii catedrei au colaborat în permanenţă de-a lungul 

semestrului şi şi-au îmbunătăţit activitatea prin schimburi 

de idei, dialoguri deschise, discutii ocazionale. 

• Întocmirea documentelor de proiectare didactică în 

conformitate cu prevederile curriculum-ului naţional de 

către toate cadrele didactice. 

• Utilizarea mijloacelor moderne: calculator, videoproiector 

de către unele cadre didactice de specialitate. 

• Preocupări din partea cadrelor didactice pentru a stabili o 

bună relaţie de comunicare profesor-elev. 

• Implementarea programului „Educatie financiară”-

Junior Achievement ca auxiliar didactic de prof. 

Matyas Erika, Csavar Magda 

• Firmele de exerciţiu existente în şcoala noastră, 

înregistrate în baza de date a Centralei ROCT 

(Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu/ 

Intreprinderilor Simulate din Romania) au fost 

activate si sunt utilizate în cadrul orelor online. 

• Participarea la Targul de Craciun. 

• Participarea la Olimpiada și concursuri (domeniul 

agricultură; economic, administrative, comerț; 

alimentatie publică ) 

• Participarea la activitatea aplicativă online Concursul 

economico’- financiar național Bunul Gospodar  

(Matyas Erika, Csavar Magda) 

• Participarea la ” Uzleti tervek versenye” concurs local  

(Harai Klara, Matyas Erika, Csavar Magda, Kadar 

Kinga) 

• Numărul mare de absenţe nemotivate de către 

mulţi elevi. 

• Evaluarea elevilor este de multe ori subiectivă şi 

urmăreşte cel mai adesea nivelul de memorare al 

cunoştinţelor transmise. 
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• Participarea la Concursul județean Alege este dreptul 

tău (Kadar Kinga, Soare Alina) 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

• Participarea la activităţi de formare continuă. 

• Autoevaluarea proprie astfel încât profesorul poate deveni 

model moral, comportamental pentru elevi. 

• Valorificarea potenţialului creative al elevilor prin 

inițierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri. 

• Motivaţia scăzută elevilor pentru învăţare. 

• Abandonul şcolar chiar din clasa a IX-a. 

• Elevi cu carenţe serioase în educaţie, dobândite 

până la venirea în şcoala noastră. 

 

Ca o concluzie a întregii activităţi a comisiei, până la data respectivă, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii comisiei 

preocupându-se pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la modulele şi disciplinele de specialitate. 

 Responsabil arie curriculara 

Matyas Erika 
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VI. 3. Raport de activitate comisia metodică Limbă și comunicare anul școlar 2021-2022 

 

                    În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul educational, analizele periodice pe care 

le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea în 

procesul instructiv-educativ. 

                      În anul scolar 2021-2022, Comisia de Limbă şi Comunicare şi-a desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate 

și a planificărilor calendaristice individuale, documente vizate şi aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul comisiei 

metodice. 

 

    Componenţa Comisiei  

 

Nr. 

crt  

Nr. total de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare 

 8 1  7  

 

Nr. 

crt  

Nr. total de cadre didactice calificate Cu gr. I Cu gr. II Cu def. 

 8 5 1 2 

 

 

OBIECTIVE PROPUSE: 

OG1: Ameliorarea calității procesului de predare-învățare-evaluare 

O.G2: Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice 

OG3: Valorificarea materialului didactic  
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OG 4: Întocmirea unei oferte de activități extracurriculare adecvate în raport cu particularitățile colectivului de elevi; 

 

I.CURRICULUM 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

O1: Sporirea eficienței actului didactic; 

O2: Evaluarea elevilor cu scop de orientare și optimizare a procesului de învățare; 

O3: Îmbunătățirea competențelor de lectură; 

O4: Prevenire şi combaterea eşecului şcolar, valorificarea potenţialului fiecărui elev prin adoptarea strategiilor la caracteristicile 

evoluţiei psihofizice ale elevilor 

Activitatea la nivel de catedră și de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la început de an școlar și a 

tematicii activităților propuse.  

➢ Pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilitățile fiecărui membru al catedrei regăsite și în fișele de 

atribuții. 

➢  Au fost precizate modalitățile de evaluare a activității fiecărui membru, potrivit reperelor din fișa de autoevaluare, propusă 

în Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar.  

➢ Au fost elaborate individual, planificările calendaristice, a fost analizată oferta manualelor școlare si cea a auxiliarelor 

didactice, organizarea de activități suplimentare cu elevii capabili de performanță în vederea olimpiadelor și a concursurilor 

școlare, precum si stabilirea unui program de pregătire suplimentară pentru clasele a XII-a.  

➢ Pentru asigurarea unui demers didactic efficient, la începutul anului școlar au fost aplicate teste de evaluare predictivă și 

ulterior evaluării, a fost stabilit la nivelul catedrei un plan de măsuri ameliorative, care se regăsește în documentele catedrei. 

➢ realizarea unei monitorizari permanente a progresului elevilor la toate disciplinele prin administrarea periodica a testelor de 

progres; 
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➢ cadrele didactice din această comisie metodica au fost permament preocupate de asigurarea continutului știintific al 

lectiilor,prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele moderne de predare-invăţare-evaluare ( lucrul pe 

grupe,lucrul cu fise),utilizarea cu preponderenţă a metodelor din categoria celor activ-participative; 

➢ Atenție sporită s-a acordat evaluărilor finale, aceasta fiind ultima activitate. Au fost concepute testele de evaluare, descriptorii 

de performanță, aplicate testele, urmate de analiza și interpretarea rezultatelor și stabilirea unor stategii de creștere a 

randamentului școlar și a planurilor de remediere a deficiențelor. 

➢ pentru a crea un mediu de învățare creativ, profesorii au utilizat următoarele tipuri de resurse: 

1.  o  platformă de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, teste sau teme pentru acasă, între profesori 

și elevi și înregistrează o evidență a acestora, care permite și feedback din partea profesorului: Google Classroom  

2. aplicații de învățare sau resurse deja existente sub formă de prezentări, lecții, fișe, imagini și clipuri pe care le-au  

folosit atât în timpul lecțiilor, cât și ca teme de lucru pentru acasă. Aici lista e mai lungă și include aplicații precum: 

Liveworksheets, Kahoot, Quizziz, Wordwall, Learningapps, Prezzi, GoogleDocs, GoogleForms, Jamboard precum și surse de 

inspirație pentru filme, teme și studiu individual. 

➢  Cadrele didactice au fost implicate și în desfășurarea examenului de Bacalaureat în calitate de evaluator: la evaluarea 

competențelor de la bacalaureat: Ruszka Maria Magdolna și Dezso Edit ( la literatura maghiară) Kremmer Teodora și Antip 

Mihaela (la literatura română) și Daczo Aliz și Jakab Ilona (la limba și literatura engleză); la proba scrisă de la Limba și 

literatura română, la Bacalaureat- ca profesor evaluator a participat Kremmer Teodora. 

➢         Pentru obţinerea unor  rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a  menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi 

cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin  şedinţe cu părinţii , consultaţii săptămânale cu părinţii  etc. 

➢        Pentru reducerea absenteismului s-au purtat discuţii cu părinţii cu privire la importanţa participării a elevilor la orele de 

curs. Au fost monitorizate absențele, astfel că pe parcursul anului școlar au fost acumulate absenţe cauzate de îmbolnăvirile 

de sezon.  
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Rezultatele examenului național de Bacalaureat 

 

Disciplina Nr. elevi înscriși 

promoția 2021-2022 

Prezenți Neprezentați Reușiți Promovabilitate 

Limba și literatura 

română 

17 17 o 4 23% 

 

 

Nr. elevi înscriși Nr. elevi 

promovați 

Note sub 5 Note între 5-6 Note 6 -7 Note 7 -8 Note 8 -9 Note 9-10 

17 4 10 4 1 1 0 1 

 

    

 



53 
 

Se poate constata o ușoară creștere a ratei de promovabilitate față de anul trecut școlar, dar aceste rezultate nu fac decât să ne oblige la 

un efort mult mai considerabil în privința abordării examenului de Bacalaureat. 

Elevii care au promovat:  

• au dorit să reușească la acest examen pentru a putea urma educația la o facultate 

• au avut atât o motivație intrinsecă, cât și extrinsecă 

• au primit sprijin moral din partea părinților, care s-au implicat în activitatea de pregătire a elevilor 

• au participat la ore și au învățat în mod consecvent 

• au luat parte la pregătirile suplimentare ținute în cadrul programului ROSE, de doamna profesor Antip Mihaela 

• au dat dovadă de seriozitate și determinare în pregătirea pentru examenul național de Bacalaureat 

 

 Motivaţia pentru care rezultatele se regăsesc în această zonă:  

✓ Nivel de cunoştinţe mai slab al elevilor la intrarea în liceu. 

✓ Participarea în mică măsură a elevilor din clasele terminale la programul suplimentar de pregătire care le este 

oferit gratuit la nivelul şcolii. 

✓ Neseriozitatea cu care unii elevi tratează școala în ziua de azi 

 Deoarece rezultatele elevilor noştri pot fi mai bune, se va propune un plan de măsuri cu acţiuni concrete pe care să îl implementăm, 

astfel încât succesul şcolar să fie mult mai bun, rata de reuşită a elevilor noştri să crească în acest an. 

 

 II. RESURSE UMANE 

O1:Participarea la acțiuni de formare continuă a cadrelor didactice; 

O2: Redactarea unor lucrări, articole, proiecte educative 

În fiecare membru al comisiei a existat interesul şi deschiderea către perfecţionarea profesională, prin  
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➢ participarea  la cursuri de formare; 

➢ referate susținute în cadrul comisiei și la simpozioane judeţene şi naţionale.  

 

Participarea la cursurile de formare continuă din cadrul unor programe de perfecționare/formare continuă în anul școlar 

2020-2021 

Nr. 

crt. 

 

Numele și 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr.credite 

1.  Kovacs Beata Limba și 

literatura 

română-Limba 

și literatura 

engleză 

• Fenomenul violenței 

• Prevenirea și combaterea 

bullyingului în instituțiile de 

învățământ 

Asociația Catharsis, 

Târgu Mureș 

CCD Covasna 

”Csutak Vilmoș” 

15 CPT 

15 CPT 

2.  Kremmer 

Teodora 

Limba și 

literatura 

română-Limba 

și literatura 

franceză 

• ”DARE – Dezvoltare personală 

pentru copii și adolescenți” 

• Programul de formare pentru 

constituirea Corpului de 

profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile 

naționake (CPEECN) 

Asociația Catharsis, 

Târgu Mureș  

 

 

MEC 

 

 

15 CPT 

 

 

 

15 CPT 
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• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

 

CCD Covasna 

 15 CPT 

 

3. Ruszka Maria-

Magdolna 

Limba și 

literatura 

maghiară- 

Teologie 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 

4.  Daczo Aliz Teologie – 

Limba și 

literatura 

engleză 

• Folosirea utilă, creativă, sigură 

a internetului 

 

CCD Covasna 15 CPT 

 

 

 Situația creditelor profesionale transferabile ale cadrelor didactice la sfârșitul anului școlar 2020-2021 

 

Nr.  

crt 
Numele şi prenumele 

Specialitatea înscrisă pe diploma de 

licenţă 

Grad 

didactic 

Număr CPT la 

sfîrșitul anului 

școlar 2021-

2022 

Vechime în 

învățământ 

până la 1 sept. 

2021 

1 Antip Mihaela Romana- Franceza I 135 28 
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2 Daczo Aliz Literatura-Teologie I 15 18 

3 Dezso Edit 
Etnologie maghiară – lb. şi lit. 

maghiară 
I 110 

16 

4 Kovacs Beata Română - Engleză  def 95 18 

5 Kremmer Teodora Romana-Franceza I 100 24 

6 Lakatos Szilvia Lb. şi lit. maghiară – lb. şi lit. germană  II 115 13 

7 Jakab Ilona Engleză - Geografie def 90 13 

8 Ruszka Maria Magdolna Teologie-Maghiara I 115 21 

 

 

Participarea la conferințe naționale și simpozioane internaționale: 

 

• Dezso Edit – conferința profesională Schimburi de experiențe în învățământul profesional, 18-19 mai 2022, Sovata, Uniunea 

Cadrelor Didactice Maghiare din România 

• Ruszka Maria Magdolna – conferința A reformacio profetikus emlekezete,dr. Itzes Gabor, 2 iunie 2022 

• Kremmer Teodora – conferința națională – Provocări pentru educație acum și post-pandemia Covid. Reflecții și repoziționări 

(ed. a II-a),  

                                 17.12.2021, CCD Covasna 

       - Conferință online – Drag de carte, Eveniment dedicat lecturii, 12 aprilie 2022, CCD București, partener 

editura Litera 

       - Masa rotundă internațională – Predarea în echipă – de la teorie la practică, 6 mai 2022, CCD Dolj 

     – webinarul ”Bun venit la școală” – Atelier de cuvinte, Timișoara 
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III. DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI  RELAȚIA CU COMUNITATEA  

 

O1: Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor și valorizarea acestora 

O2: Desfășurarea unor activități educative școlare și extrașcolare cu impact asupra membrilor comunității; 

 

Participarea la concursuri/Activități școlare și extrașcolare  

   

Nr. 

crt. 

  

 

Activitatea  
 

Profesor/clasa Perioada 

1.  Proiect educaționl ”Evaluarea în învățământul preuniversitar 

între online și tradițional”, Ed Dart 
Kremmer Teodora 

XI R 

Octombrie, 2021 

2. Proiect extrașcolar ”Unde umanitate nu e, nimic nu e”, 

Săptămâna educației globale,  
Kremmer Teodora 16.11.2021 

3. Concursul online de competențe pentru dezvoltarea lecturii. 

Marosvesarhely konyvhet 

Ruska Maria – Magdolna  

 

Noiembrie , 2021 

4. Sărbătoarea Crăciunului  - moment artistic 

Târgul de Crăciun 
Ruska Maria – Magdolna  

Diriginții claselor IC, II C, XI A, XI R, IX A, 

IX R, IIIC,  

decembrie 

5.  Proiect ”1 Decembrie – Ziua Națională a României” Kremmer Teodora 

Clasa a IX R, XI R 

01 – 05.12. 2021 

6. ”Freamăt de codru” – activitate dedicată poetului Mihai 

Eminescu și a zilei Culturii Naționale 

Antip Mihaela 13 – 14.01.2022 
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7. Shakespeare School Easay Competition 2022 – Concurs 

național de creație în limba engleză: educațion on or off-

line 

Daczo Aliz 

XA Gyorgy Lorand – diplomă de participare 

Februarie 2022 

8. Festivalul național al cărții pentru copii „Bucuria lecturii” 

ediția a XVIII-a, 2022 

Kremmer Teodora 

Prefac Emilia, Hejja Bernadette – IX R – 

creație literară 

Elevi din clasa a IX-a A – creație plastică 

Februarie 2022 

9. Proiect educațional – Educația media: Știrile false Kremmer Teodora, Ruszka Maria Magdolna 

XI A, XI R 

1.03.2022-03.03.2022 

10. Concurs – Pagini de credință, tradiție și familie românești 

– sărbătorile pascale  

Kremmer Teodora 

Illes Boglarka- XI A, Opra Lorincz Szilvia -

IX A, Zolde Barbara – XI C prof 

Aprilie 2022 

11. Proiect educațional – Serbarea maturității: Trenul vieții 

claselor a XII-a – program aristic 

Ruszka Maria Magdolna 

Kremmer Teodora 

Elevii din clasele XI A, XI R 

25.01.2022 - 18. 03.2022 

12. Proiectul la Muzeul de Bresle – susținerea orei de 

limba și literatura maghiară la muzeu 

Ruszka Maria Magdolna 

clasa XI.A 

25 martie 2022 

13. Ziua poeziei maghiare - activitatea „Versfolyam”. Ruszka Maria Magdolna, Dezso Edit 

clasa XI.A 

Aprilie 2022 

14. Concurs Spring Alive Culorile Naturii Daczo Aliz 

diplomă de participare Rakosi Anita XC prof. 

29 aprilie 2022 

15.  Concursul de desene pentru designul tricoului din ziua 

Concursului Sanitarii pricepuți 

Daczo Aliz 

diplomă de participare Rakosi Anita XC prof. 

30 aprilie 2022 
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16. Concurs județean „Discover Europe” Daczo Aliz 

Andras Unige-mențiune 

Mai 2022 

17. Simpozion național „Lectura de plăcere” Daczo Aliz 

Dimian Emilia- XR diplomă de participare 

Mai 2022 

18. Simpozion regional „Carmen Sylva”, ediția a VIII-a, 

secțiunile literatură și artă plastică 

Antip Mihaela 

Elevi din clasa X R, XII R 

Mai 2002 

19. Prevenirea traficului de persoane – activitate  Kremmer Teodora 

Clasa a IX-aA 

Mai 2022 

20. Proiectul educațional -Educație fără frontiere  Kremmer Teodora 

Clasa a XI-a R 

11 mai 2022 

21. Reuniunea absolvenților – program artistic – limba 

maghiară și limba română 

Ruszka Maria Magdolna, Dezso Edit, 

Kremmer Teodora, Antip Mihaela 

 

Mai, iunie 2022 

 

                                                

Analiză swot 

 

 

 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 
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C
u
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u
lu
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-realizarea proiectării didactice conform  noilor 

programe şcolare centrate pe competenţe, 

respectarea de către cadrele didactice a 

reglementările legale în vigoare privind conţinutul 

şi forma documentelor de proiectare. 

-existenţa si parcurgerea unui program de pregătire 

suplimentară pentru  elevii clasei a XII-a în 

vederea Examenului de Bacalaureat 

-utilizarea în procesul instructiv-educativ a 

metodelor activ-participative. 

-realizarea lecţiilor din perspectivă trans-

disciplinară. 

-parcurgerea de către toate cadrele didactice a 

materiei prevăzute în programa şcolară. 

-utilizarea şi aplicarea la clasă a numeroaselor 

portofolii şi proiecte pentru elevi.  

-Participarea elevilor în număr redus la 

consultaţii pentru pregătirea în 

susţinerea examenului de Bacalaureat;  

-Dezinteresul unui număr foarte mare 

de elevi pentru lectură, datorită faptului 

că aceştia găsesc pe Internet rezumatele 

şi comentariile operelor studiate la 

şcoală 

- Nu au fost mobilizaţi sau poate nu s-

au gasit cele mai bune cǎi pentru ca toţi 

elevii sǎ promoveze 

-număr mic de activităţi extraşcolare, la 

unele clase.  

-insuficiența materialelor  didactice 

-lipsa activităţilor extracurriculare la 

nivel de catedră  

 

-implicarea elevilor şcolii în 

programe şi proiecte.  

-identificarea oportunităţilor de 

instruire diferenţiată pentru 

elevii capabili de performanţă; 

-cadre didactice competente 

care se implică activ în 

realizarea activităţilor propuse; 

-participarea la activităţile 

extracurriculare planificate, 

 

-volum imens de 

muncă pentru 

cadrele didactice: 

situaţii, raportări, 

analize etc. 

-numarul mare de 

elevi pe clase 

îngreunează 

aplicarea metodelor 

interactive, lucrul 

pe grupe; 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Amenintari 

 

Evaluarea 

- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: iniţială, 

continuă, sumativă. 

- elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială 

- analiza la nivel de catedră a rezultatelor evaluării 

iniţiale şi identificarea problemelor specifice;  

-utilizarea unor metode alternative de evaluare. 

-elaborarea unor analize comparative  

-procent de promovare mare la sfârşitul anului 

comparativ cu testarea iniţială; 

 

 

--procent de promovare scăzut la 

Bacalaureat 

 

 -numărul destul de mare 

al unor elevi lipsiţi de 

motivaţia învăţării; 

-dezinteresul unor 

familii pentru educaţia 

copiilor, dezinteresul 

fata de eşecul şcolar al 

propriilor copii 

-scăderea interesului 

pentru studiu, în 

general; 
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Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

R
es

u
rs

e 
u
m

an
e 

-1 din 3 profesori deţin grade didactice 

- interesul profesorilor atât de limba şi literatura 

română, cât și de limbi străine pentru perfecţionare 

şi formare continuă;  

-participarea carelor didactice la diverse activităţi 

metodice la nivel de judeţ: consfătuiri, cercuri 

pedagogice, lecţii deschise etc. 

-slaba preocupare a unor profesori de 

limbi străine pentru propria dezvoltare 

profesională;  

 

-varietatea cursurilor de 

formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, 

universităţi;  

 

-lipsa unor prevederi 

speciale în legislaţia 

şcolară care să permită 

atenţionarea / 

sancţionarea cadrelor 

didactice dezinteresate 

faţă de propria 

dezvoltare profesională;  

D
ez

v
lt

ae
a 

in
st

it
u
ti

o
n

al
a 

si
 r

el
at

ii
 c

u
 

co
m

u
n
it

at
ea

 

-dezvoltarea şi promovarea imaginii pozitive a 

şcolii prin rezultatele bune obţinute la concursuri 

școlare 

-vizibilitatea şcolii în comunitate, a diverselor 

activităţi derulate în cadrul comisiei metodice.  

  

-număr mic de elevi participanţi la 

concursurile şi olimpiadele şcolare;  

-slaba implicare a părinţilor în activităţile 

extracurriculare desfăşurate în cadrul 

comisiei metodice;  

-iniţierea, participarea şi derularea unui 

număr mic de proiecte educative; 

--slaba dotare cu materiale de ultimă 

generaţie a unor clase. 

-elaborarea unui program de 

activitate pentru timpul liber 

al elevilor (în special în 

vacanţe) 

-dezvoltarea unor parteneriate 

cu comunitatea locală şi 

implicarea în proiecte 

educative; 

  

 

-resurse bugetare 

insuficiente pentru 

îmbunătăţirea salilor de 

curs cu materiale 

didactice necesare; 

RESPONSABILUL COMISIA  LIMBA SI COMUNICARE,  

Prof. Kremmer Teodora 
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III. DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI  RELAȚIA CU COMUNITATEA  

 

O1: Participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor și valorizarea acestora 

O2: Desfășurarea unor activități educative școlare și extrașcolare cu impact asupra membrilor comunității; 

 Activități școlare și extrașcolare  

 

 

1. CONTROL ŞI VERIFICARE 

 

Verificarea activităţilor membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele cerinţe : controlul documentelor necesare 

înregistrării observaţiilor (planificările anuale şi semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectele didactice), asistenţe la lecţii, 

la alte activităţi  specifice, concluziile şi recomandările consemnate în fişele de asistenţă. 

 

 

2. COORDONARE . MONITORIZARE 

 

• Distribuirea precizărilor I.S.J / M.E.,  privind reforma, privind conţinuturile programei şcolare,  privind structura probelor orale/ 

scrise ale examenului de bacalaureat etc;  

• Distribuirea, tuturor membrilor comisiei, a fişei de observare a lecţiei, discutarea acesteia în cadrul şedinţelor, pentru ca toate cadrele 

didactice să ştie clar ce se aşteaptă şi ce motivează  calificativul sau nota acordată în urma asistenţelor la ore, în cadrul inspecţiei 

şcolare ;  

• Aplicarea curriculumului naţional la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar – liceal, profesional; 

• Sprijinirea pregătirii elevilor pentru examenele naţionale prin activităţi specifice (recapitulări sistematice, familiarizarea cu modelele 

de subiecte pentru proba orală şi scrisă / cu grila de evaluare a răspunsului oral şi cu baremul de corectare a lucrării scrise, 
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administrarea unor teste şi lucrări semestriale cu structură similară acestor subiecte, monitorizarea progresului şcolar etc.), prin 

consultaţii acordate în programul extracurricular; 

• Monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale şi compararea lor cu media anilor de studii gimnaziale şi liceale mai ales la 

limba și literatura romănă și maghiară  

• Monitorizarea modului de aplicare a curriculumului naţional şi a elementelor de feedback în proiectarea didactică pe termen scurt 

şi mediu (planificările calendaristice, proiectele unităţilor de învăţare); 

 

3. EVALUARE 

 

• Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate apropriate de către elevi şi a competenţelor dobândite; 

• Extinderea practicii de evaluare sistematică a progresului şcolar al elevilor prin activităţi didactice specifice.  

• Analiza activităţii desfăşurate în semestrul I, anul şcolar 202-2021, în cadrul şedinţelor comisiei (cf.graficului) ;  

• Evaluare predictivă (la toate clasele), întocmirea  dosarelor de evaluare predictivă, dezbateri  pe marginea rezultatelor obţinute, 

stabilirea  măsurilor de ameliorare  (de către fiecare cadru didactic). 

În şedinţele comisiei metodice, fiecare profesor va propune mãsuri pentru ameliorarea/ îmbunãtãţirea situaţiei. În proiectarea 

didacticã pentru 

In proiectarea didactica se va ţine cont de „învãţarea în paşi mici”, încercându-se astfel o mai bunã aplicare a metodelor de 

învãţare centratã pe elev. De asemenea, în limita posibilitãţilor, se va urmãri identificarea ritmului de lucru pentru fiecare elev, profesorul 

stabilind astfel grupuri de elevi care vor primi sarcini de lucru diferenţiate în funcţie de gradul de dificultate. Elevilor li se vor stabili 

criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi ţinte de învăţare individuale, pe baza evaluării iniţiale. Fiecare profesor va monitoriza 

progresul realizat de elevi pe parcursul unui semestru/ an şcolar prin completarea sistematicã a fişelor de progres, oferind acestora, în 

mod regulat feedback, şi informaţii privind progresul realizat, precum şi informaţii despre modul în care pot stabili noi criterii 

individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare. 
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Un alt obiectiv pentru semestrul al II-lea al anului  şcolar 2020-2021 îl constituie promovarea autoevaluãrii în rândul elevilor. 

Prin aceasta, elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare (ex. sunt conştienţi de propriile puncte 

tari şi puncte slabe, acţionează conform feedback-ului primit, propun noi obiective de învăţare), ceea ce va conduce la sporirea motivaţiei 

pentru învãţare, şi, implicit, la obţinerea unor rezultate mai bune.  

De asemenea, în cadrul catedrei, se vor realiza mape de evaluare, care vor conţine modele de teste, însoţite de bareme explicite 

de corectare, pentru fiecare an de studiu, de preferinţã structurate pe modelul testelor de la examenul naţional de bacalaureat. Elevii se 

vor familiariza astfel cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc. 

 

 

 

 

VI.4. Raport de activitate al comisiei metodice Om și Societate, Liceul Tehnologic „Apor Péter”, 

Anul Școlar 2021-2022 

 
 

Comisia metodică „Om și societate” şi-a propus pentru anul școlar 2021-2022 să 

desfăşoare activităţi instructiv-educative care să conducă la îmbunăţăţirea rezultatelor școlare în 

planul învăţării şi creșterea procentului de promovabilitate. 

 Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate pe: 

• Proiectarea activităţii didactice pe baza curriculumului, cu accent pe unitatea de învăţare 

• Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode adecvate  

• Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii 

• Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

• Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

• Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

• Utilizarea unor metode de lucru optime 

• Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 
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• Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev-cadru didactic; 

• Motivaţie și interes pentru adaptarea și dezvoltarea prestigiului instituţiei noastre 

• furnizoare de educaţie; 

• Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

• aplicarea lor în teme. 

În anul școlar 2021-2022, componenta comisiei Ariei curriculare ”Om și Societate” este: 

Socioumane: prof Jakab Jolanda, prof Miklos Katalin, prof. Kertész Andrea 

Geografie: prof. Csikos Álmos Attila, prof Kozma Imre 

Religie: prof. Constantinescu Iringo, prof. Daczo Aliz,  

Educație fizică și sport:  prof. Constantinescu Iringo, prof. Ferencz Szabolcs Eduard, Györgydeák-Márton Szabolcs 

Istorie: prof. Albert Rettegi Izabella 

Responsabil: prof. Albert Rettegi Izabella 

 

Aspecte vizate: 

 I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE (PROGRES ŞCOLAR, PROMOVABILITATE): 

Lecţiile au fost bine pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode 

participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi care a fost valabil și pentru perioada online. 

Copiii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie  

geografie, religie, socioumane, educație fizică și sport. 

Promovabilitatea pentru anul școlar 2021-2022 a fost:  
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• la educație fizică și sport: liceu: 95,71%; profesional: 96,60% 

• la istorie: liceu 93,24 %; profesional 96,32% 

• la geografie: liceu 94,32 % professional 96,70% 

• la religie romano-catolică, ortodoxă și reformată: liceu 97,12%, professional 97,82 

• și la disciplinele socioumane: liceu: 93,39%; profesional 94,70 

II. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE: 

Prof Csikos Almos Attila nu a participat la cursuri de formare profesională.  

Prof Albert Rettegi Izabella a participat la cursurile de formare:  

Perspective ale didacticii moderne cu 30 de credite 

Conferința Națională: Ziua Mondială a Educației , 5 octombrie 2021, editia a IV-a , organizat de CCDR Buzău - Acord de parteneriat 

Conferința Națională - Soft Bazar – CCDR Buzău 

La disciplinele socioumane profesoara Kertész Andrea a finalizat studiile de masterat: Consultanță și intervenție psihologică în cadrul 

UBB Cluj 

 III. ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE: 

Activitati derulate la disciplina Istorie- profesoara Albert Rettegi Izabella 

Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională:  

Comemorarea eroilor revoluției din 1848-1849 – Cei 13 de la Arad – pe 6 octombrie 2021, cu ajutorul eleviilor  din clasaa  X-a A. La 

comemorarea evenimentelor organizat de profesoara de istorie Albert Rettegi Izabella, au participat toți profesorii și elevii din școală cu 

respectarea regulilor de protecție sanitară.  

Comemorarea revoluției ungare din 1956 a avut loc  numai în cadrul orelor de istorie cu toate clasele din secția maghiară, oragnizat de 

către profesoara de istorie Albert Rettegi Izabella. 
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Sărbătorirea Ziua Armatei Române din 25 octombrie- a fost sărbătorită la nivelul claselor XI.R și XII. R cu vizionare de documentare, 

prezentări și referate realizate de către elevii claselor menționate, organizat de către profesoara de istorie Albert Rettegi Izabella. 

Sărbătorirea Ziua Națională a României, 1 Decembrie s-a desfășurat în cadrul orelor de istorie cu clasele IX. R, X. R, XI. R și XII. R. 

Alte activități comemorative:  

• La 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române- a fost sărbătorită la nivelul claselor școlii 

• La 15 martie am participat la comemorarea festivă a Revoluției din 1848-49 – la festivitățile de comemorare al Revoluției au 

participat toate clasele din secția maghiară împreună cu diriginții și profesorii  

Cu clasa a IX.-a R a ținut activități legat de Ziua lecturii. Activitatea s-a desfășurat la biblioteca școlii. 

Concursuri: 

Istorie: Am participat la concursul național din Ungaria Bonus Intra Történelemverseny - Mathias Corvinus Collegium- cu elevii 

din clasele: IX- a A: Opra-Lőrincz Szilvia și XI. -a A Bartha Ágnes și Illés Boglárka. Concorsul s-a desfășurat online în data de 27 

februarie 2022.              

La disciplinele de Religie s-au desfășurat diverse activități care au marcat cele mai importante sărbători religioase. 

Profesoara Constantinescu Iringo și profesoara Daczo Aliz au organizat Târgului de crăciun, pe data de 22.12.2021., la sala de sport a 

școlii, cuprinzând și un scurt spectacol cultural-religios pe tema Crăciunului. 

Alte activități derulate la disciplina Religie: vizionarea de filme religioase, activități social-filantropice. 

La disciplinele socioumane profesoara Kertész Andrea a finalizat studiile de masterat: Consultanță și intervenție psihologică în 

cadrul UBB Cluj. Profesoara a participat la toate evenimentele festive și activitățile comemorative ale școlii.  

 Profesoara Jakab Jolanda a participat la toate activitațile organizate în cadrul unității școlare.  

Cu clasa a XI.-a R a ținut activități legat de Ziua lecturii. Activitatea s-a desfășurat la biblioteca școlii. Pregătirea și desfășurarea 

examenului de diferență. Doamna profesoară a participat la excursia tematică în zona Baraolt și la o altă excursie la Szeged, Ungaria. 

 La disciplina geografie profesorul Csikos Almos Attila a realizta un proiect cu tema Incălzirea gobală. 

La Catedra de educație fizică, cadre didactice: Constantinescu Iringó, Györgydeák Szabolcs, Ferenc Szabolcs Eduárd 
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Luniile septembrie/octombrie: S-a efectuatt recondiționarea unor segmente a bazei de sport: revopsirea marcajelor teren de sport, pistă 

de alergare 50 de metrii, porțiile de handbal, achiziționarea echipamentelor sportive ( mingi handbal, footsal, fotbal, volei, basket, bandă 

de măsurare 50m, corzi de sărituri, gantere, cronometre, pompă mingi, tricouri de diferențiere echipe, saltele izopren. Recondiționarea 

cancelariei pentru profesorii de educație fizică: zugrăvire, remobiliere etc. 

Luna decembrie: S-a organizat o activitate de recreere pentru clasele Liceului Tehnologic „Apor Péter”, pe data de 23.12.2021., între 

orele 09.00-10.30, la Patinoarul „Deme László”, Tg. Secuiesc unde au avut loc: jocuri de mișcare, parcursuri, concurs între clase, lecții 

de patinaj pentru începători. 

Luniile ianuarie-februarie: Pe parcursul lunii ianuarie februarie s-a ținut selecția elevilor cu performanță sportivă excelentă și s-a urmărit 

un plan de antrenaj cu acești sportivi selecționați. 

Luna martie: Au organizat O.N.Ș.S. fotbal băieți, faza locală, pe data de 10.03.2022., Tg Secuiesc. 

Au participat cu echipa de fotbal băieți la O.N.Ș.S. la faza locală, pe data de 10.03.2022., Tg Secuiesc, unde echipa a obținut locul III.  

Au mai  participat la O.N.Ș.S. fotbal fete, faza județeană, pe data de 20.03.2022., la Întorsura Buzului, unde echipa a câștigat locul V.  

În luna aprilie profesorii de educatie fizică au  organizat Campionatul de fotbal băieți, pe școală, pe data de 06.05.2022., unde echipa 

școlii a luat locil II. 

În luna mai au participat în cadrul Zilelor Sportive K.S.E. Tg. Secuiesc, la campionatul de fotbal băieți, pe data de 06.05.2022., unde 

echipa școlii a luat locul II.data de 11.04.2022. la care au participat 11 echipe. 

Pe data de 09.06.2022.  profesoara Constantinescu Iringo a organizat o drumeție în Masivul Ciucaș cu 14 elevi. 

 

IV. ALTE ACTIVITĂŢI/ REZULTATE/ RESPONSABILITĂŢI DUSE LA 

ÎNDEPLINIRE LA NIVELUL ŞCOLII: 

Toți membrii comisiei și-au îndeplinit cu responsabilitate îndatoririle față de școală. 

Puncte tari: 

- Întocmirea planificărilor calendaristice realizate conform cu noile programe 
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- Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

- Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 

- Folosirea metodelor activ-participative de membrii comisiei 

- Experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică cât şi în utilizarea echipamentelor din dotarea şcolii 

Puncte slabe: 

- Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele din cadrul comisiei 

- Din cauza pandemiei SARSCOV-19 nu am putut realiza toate obiectivele propuse în planul managerial. 

Oportunităţi: 

- Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ și în perioada online 

 - Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii 

 - Valorificarea experienţei proprii ai elevilor în atingerea obiectivelor educaționale 

Ameninţări: 

- Numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

- Lipsa motivaţiei elevilor faţă de învăţământ în general 

- Pandemia de coronavirus a provocat creșterea fără precedent a timpului petrecut în fața ecranului 

Plan de masuri pentru anul școlar 2022-2023: 

- utilizarea corecta a terminologiei domeniului; 

- evaluare obiectiva, ritmica – tinand cont de progresele realizate; 

- elaborarea la timp a documentelor scolare, utilizarea acestora; 

- sustinerea bazei materiale prin resurse alternative; 
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Întocmit de: 

Prof. Albert Rettegi Izabella - responsabil comisiei metodice Om și Societate  

 

 

VI.5.Raport de activitate – al comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului 

și a abandonului școlar al anului școlar 2021-2022 
 

- Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii: urmăreşte aplicarea ROFUIP pentru absenţe, cu 

aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are ca scop, de asemenea cunoaştereade către elevi şi profesori a 

ROFUIP (articolele referitoare la frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte 

gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare.  

- Pe parcursul semestrului I s-au verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate 

prin Regulamentul de Ordine Interioară al scolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de conducerea şcolii, consilierul 

educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

- La finalul  anului şcolar 2021– 2022 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea: 

-  

Clasa. 
Nr. total de 

absenţe 

Din care  

motivate 

Nr. de absenţe 

nemotivate 

IX.A 1560 1121 439 

IX.R 1884 1347 537 

X.A 1260 829 431 

X.R 1840 1090 750 

XI.A 1685 1255 430 

XI.R 1113 729 384 

XII.A 798 510 288 

XII.R 502 186 316 
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XI.SERAL 962 847 115 

XIII.SERAL 971 89 882 

IX.A.PROF 2871 871 2000 

IX.B.PROF 2839 528 2311 

IX.C.PROF 1936 799 1137 

IX.D.PROF 2163 765 1398 

X.A.PROF 2557 280 2277 

X.B.PROF 1690 452 1238 

X.C.PROF 1045 388 657 

XI.A.PROF 1362 346 1016 

XI.B.PROF 1263 235 1028 

XI.C.PROF 949 197 752 

ANUL.II.POSTLICEAL 196 101 95 

TOTAL 31446 12965 18481 

 

Fenomenul absenteismului este prezent în învăţământul profesional şi tehnic având ca efect abandonul şcolar sau nepromovarea 

anului de studiu.   Cauzele sunt multiple, cele mai importante fiind:  

• Neprezentarea multor elevi la cursuri încă de la începutul anului şcolar.  

• Mulţi părinţi sunt plecaţi în străinătate şi nu îi sprijină nici financiar nici moral . Deşi nu frecventează şcoala ei acumulează 

absenţe până la finalul semestrului/anului sau până părinţii le retrag dosarul.  

Nefrecventarea cursurilor în special a elevilor care sunt înmatriculaţi la învăţământul liceal, admiterea lor la această formă de învăţământ 

nefiind condiţionată de nota obţinută la examenul de  evaluare naţională. Astfel dacă în clasa a IX-a acumulează absenţe pentru că nu 

pot face faţă cerinţelor având în vedere faptul că la examenul de evaluare naţională au obţinut note sub 5 (chiar şi de 1). 

Epidemia cu SARS-Cov2 care a dus la necesitatea studierii în sistem online este un alt factor important care poate duce la abandonul 

școlar. Mulți elevi care nu au posibiliatea achizitionării unor echipamente adecvate acestui tip de învățământ, pc-uri, laptopuri, tablete 

au participat la ore utilizând telefonul mobil si nu în ultimul rând unii nu au avut un spațiu corespunzător desfășurării orelor online, 

repectiv acces la internet 
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Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor îşi propune să continue activitatea de urmărire a frecvenţei elevilor, de prevenire a 

abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a activitătii cu tot ceea ce implică aceasta.  

Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin căţiva paşi, 

cum ar fi: 

- - elaborarea uni program de prevenire a absenteismului, completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu 

profesorii diriginţi,  

- -aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care absenteismul este ridicat 

 

 

 

 

VI.6.Raport de activitate al comisiei pentru școala de șoferi al anului școlar2021-2022 
 

Membrii din cadrul şcolii de şoferi sunt: 

Profesori legislatie:-LAKATOS ZOLTAN 

Instructori auto:- OROSZ DIONISIE 

                             BOKOR GABOR 

                             LAKATOS  ZOLTAN 

                             NAGY LAZAR – LASZLO 

                             TOMPA SZABOLCS 

 

   În  cadrul Liceului Tehnologic Apor Peter funcționează şcoala de conducători auto ,care are o vechime de 20 ani. Este 

autorizată sa pregătească elevi pentru obținerea permisului de conducere auto categoriile B şi Tr. 
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Elevii care sunt înscrişi în următoarele clase,beneficiază de instruire teoretică  şi instruire practică gratuită: 

-Clasele profesionale:-mecanic auto 

                                  -mecanic agricol 

                                  -lucrător în agroturism 

  Şcoala de conducători auto desfăşoară activitatea de pregătire a elevilor în vederea obţinerii permisului de conducere, acestea 

asumându-şi în totalitate pregătirea unui cursant (pregătirea teoretică şi practică). 

   Pregătirea teoretică a elevilor în vederea obţinerii permisului de conducere se organizează pe grupe. Pe parcursul anului şcolar 

2021-2022  s-au realizat 6 gupe ,în total cu  82 de elevi dintre care 26 de elevi a în vederea obţinerii categoriei B si 56 de elevi în 

vederea obţinerii categoriei B si Tr. 

 În cadrul  şcolii de conducători auto  s-au realizat următoarele activităţi: 

-înregistrarea cursanţilor, primirea documentelor cursanţilor,  

-încheierea contractului de şcolarizare,  

-eliberarea către cursant a documentelor şcolare, 

 -arhivarea documentelor şi activităţi de pregătire teoretică şi practică 

De menţionat că în urma controlului efectuat în data de 25.05.2022 de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier nu s-a constatat nereguli în organizarea si desfăşurarea activităţii Şcoalii de conducători auto. 

- puncte tari :  

- respectarea planului operațional propus la începutul anului școlar 2020-2021  

- o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare  

. – disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare învățare (utilizarea calculatorului, 

videoproiectorului, lucrul pe grupe).  

- evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă. 

- puncte slabe :  
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- material didactic insuficient. 

Întocmit, 

Responsabil școala de șofer 

Profesori legislatie:-LAKATOS ZOLTAN 

 

  

VI.7.Raport Activitate Comisia SSM  

        Pe parcursul anului şcolar 2021-2022  s-au realizat toate activităţile propuse, la termenele stabilite. Astfel, principalele activităţi 

desfăşurate în cadrul comisiei, au fost : 

1. Efectuarea instructajului introductiv general şi a instructajului la locul de muncă, pentru personalul nou angajat în unitate şi 

efectuarea instructajului periodic privind securitatea şi sănătatea în muncă şi consemnarea acestuia în fişele individuale ale angajaţilor 

unităţii, respectiv personal didactic, didactic auxiliar si personal nedidactic. 

 In cadrul instructajelor periodice s-au prelucrat următoarele materiale : 

- Legea 319/2006 - Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă; 

- H.G. 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006; 

- Codul Muncii - Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare aduse de 

legea 40/2011; 

- Factorii de risc la locul de muncă; 

- Norme generale de igienă a muncii; 

- Reguli de circulaţie pe drumurile publice; 

- Măsuri de acordare a primului ajutor în caz de accident 
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2.    Efectuarea instructajului elevilor de  profesorii diriginţi cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă care trebuie 

respectate în incinta şcolii (săli de clasă, laboratoare, cabinete, spaţii de circulaţie, curtea şcolii), pe drumul către şcoală sau de la 

şcoală către casă. 

3.     Efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă specific disciplinelor fizică, chimie, biologie, educaţie 

fizică,informatică şi pentru situaţiile în care activităţile se desfăşoară în laboratoarele de chimie, biologie, informatică, precum şi în 

sala de sport sau pe terenul de sport.Fiecare cadru didactic care desfăşoară activităţi în spaţiile respective a procedat la instruirea 

elevilor. 

În cadrul Liceului Tehnologic “Apor Peter” din Tg Secuiesc nu au avut loc accidente de muncă în rândul 

angajaţilor, iar elevii şi-au desfăşurat activitatea într-un mediu sigur, astfel încât nu au suferit accidentări. Elevii, cadrele didactice şi 

personalul auxiliar şi-au însuşit normele de securitate şi sănătate în muncă, conform legii 319/2006, au conştientizat importanţa 

respectării acestora şi au luat toate masurile pentru evitarea producerii de accidente.             

Întocmit , responsabil CSSM, 

 profesor Lakatos Zoltan 
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VI.8. Aria curriculară matmatică și științe ale naturii , raport de activitate anul școlar 2021-2022 

 

Comisia Metodică de Matematică şi Științe a fost constituită la nivelul unităţii în următoarea 

componenţă: 

Matematică 

László Irma - profesor titular, grad didactic I 

Sólyom István - profesor titular, grad didactic I 

Movileanu Ioan – profesor pensionar, grad didactic I 

Hodor Klára – prof. economist, grad I cu conversie profesională 

Biologie 

Lázár Zsolt - profesor titular, grad didactic I 

Fizică 

Czipa Lóránd-Szabolcs profesor titular, grad didactic I 

Chimie 

Madarász László – profesor pensionar, gr. I (13.09 – 31.10.2021) 

Léva Norbert - profesor suplinitor calificat, debutant (01.11.2021 –) 

Hosu Beata - profesor suplinitor calificat, debutant (13.09 – 23.12.2021) 

Bardocz Livia – ing. alimentar (13.09 – 23.12.2021) 

Bandi Szilard Levente ing. agronom, debutant (13.09 – 23.12.2021) 

Kelemen Emese – profesor debutant (03.01.2022 – ) 

T.I.C. 

Hajdu Zsolt - profesor suplinitor calificat 

 

În anul şcolar 2021-2022, preocuparea majoră a cadrelor didactice a fost derularea în cele mai bune condiţii a procesului instructiv-

educativ, astfel încât fiecare elev să-şi însuşească şi să dobândească competenţele prevăzute în programele şcolare în vigoare. 

Pe parcursul primului semestru comisia metodică a urmărit: 
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- Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi 

anuale, conceperea unor teste de evaluare iniţiale şi sumative); 

- Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor  

- Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei pe semestrul I conform planificărilor 

- Ritmicitatea notării elevilor, verificarea periodică a temelor 

- Depistarea lacunelor în cunoştinţele elevilor; 

- Perfecţionarea cadrelor didactice ( participarea profesorilor la activităţile metodice din şcolală, inscrierea la cursul de 

perfecționare Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului ).  

- Adaptarea la predare online, folosind platforma G-Suite la nivel școlii  

- Stabilirea un plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate 

Activitățile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: întocmirea la timp a planificărilor calendaristice anuale 

și semestriale, conform programelor școlare în vigoare; parcurgerea integrală a programelor școlare de toți membri comisiei conform 

planificărilor și în corelație cu manualele alternative; administrarea de teste inițiale la toate disciplinele urmate de analiza și interpretarea 

acestora; realizarea activităților metodice propuse conform programelor stabilite pentru primul semestru.  

Profesorii din catedră au participat la Cercurile Pedagogice desfășurate online în semestrul I. 

Fiecare cadru didactic a realizat și actualizat periodic portofoliul personal. 

Relația membrilor comisiei cu conducerea scolii, colegi, părinți, elevi a fost una normală. 

Toții membrii comisiei au respectat programul de lucru, atribuțiile din fișa postului, dispozițiile prevăzute de lege, dispozițiile ISJ, MEN 

. De asemenea a fost adoptată o ținută decentă, un comportament social normal. 

Din data de 8.11.2021 s-a trecut orele în online. Activitatea din online s-a realizat cu ajutorul unor platforme educaționale prin 

aplicațiile classroom și meet. Membrii comisiei metodice de matematică și științe s-au adaptat situației actuale create de pandemia de 

coronavirus și au încercat să atingă obiectivele propuse. 

 

Matematică 

 

La fiecare clasă de a XII-a au fost ţinute săptămânal ore de pregătire pentru bacalaureat la matematică. 

Din cauza mediocrităţii dominante nu am putut participa la olimpiade şi concursuri. 

Au fost organizate două simulări la matematică: la sfârșitul lunii ianuarie la nivelul școlii, iar la sfârșitul lunii martie la nivelul județului. 
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Rezultatele obținute la simularea județeană Bacalaureat - MATEMATICĂ  –  Sesiunea martie, 2022

 

 

    

 

Din păcate elevii au obținut rezultate slabe, datorită faptului că nu au învațăt,  au fost dezinteresați.  

Rezultatele obținute la simularea examenului de bacalaureat au fost analizate în comisia metodică. 

Au fost luate măsuri în vederea îmbunătățirii rezultetele la examenul de Bacalaureat: 

Realizarea unei baze de date cu modele de subiecte propuse in sesiunile anterioare ale examenului    de Bacalaureat (2014-2020) și cu 

Testele de antrenament 2020-2021 

Realizarea unui Memorator Matematic,  care asigură un mod mai ușor de însușire a conținuturilor obligatorii. 

Rezolvarea subiectelor de bacalaureat în cadrul orelor de matematică (materia a fost parcursă în totalitate până februarie) 

Desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară după o tematică bine stabilită. 

Analiza periodica a rezultatelor si a impactului în rândul elevilor a activităților de pregatire. 

Nr.elevi inscrisiPrezenti Promovati1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

38 29 1 12 10 3 3 0 0 1 0 0

76,32% 3,45% 41,38% 34,48% 10,34% 10,34% 0,00% 0,00% 3,45% 0% 0%
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Rezultatele obținute la Bacalaureat - MATEMATICĂ  –  Sesiunea iunie, 2022 

 

 

 

  

Se poate constata o ușoară creștere a ratei de promovabilitate față de simulările. 

Motivele pentru care rezultatele sunt așa cum sunt: nivel de cunoştinţe mai slab al elevilor la intrarea în liceu, 

participarea în mică măsură a elevilor din clasele terminale la programul suplimentar de pregătire ROSE care le este oferit gratuit la 

nivelul şcolii 

Puncte tari: 

➢ parcurgerea integrală a materiei conform programei,  

Nr.elevi inscrisiPrezenti Promovati 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

17 17 7 2 4 3 1 1 1 3 1 1

100,00% 41,18% 11,76% 23,53% 17,65% 5,88% 5,88% 5,88% 17,65% 5,88% 5,88%
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➢ utilizarea mijloacelor moderne TIC în predare: tabla interactivă,  

➢ utilizarea fișelor de lucru la nivel de grup sau la nivelul fiecarui elev 

➢ accesul la tehnicile moderne de predare și posibilitatea de utilizare a acestora in  cadrul orelor 

 

Puncte slabe: 

➢ lipsa motivației pentru învățare 

➢ nivelul scăzut de pregătire al elevilor la simularea examenului de bacalaureat,  

➢ dezinteres general față de școală,  față de învățare și față de științe (cu mici excepții),  

➢ programa școlară prea vastă pentru numărul de ore alocat,  

➢ participarea slabă la ore remediale în cadrul proiectului Rose 

Amenințări 

➢ interesul tot mai scăzut al elevilor pentru disciplinele reale,  

➢ elevi slab pregătiți la disciplinele reale  

 

 

Biologie 

 

Disciplina biologie este o proba la alegere a profilului la Liceul Tehnologic Apor Peter. Elevii pot alege intre 

fizica,chimie,respectiv biologie. In ultimii ani majoritatea elevilor opteaza pentru disciplina biologie. 

La simularea din luna martie 2022 s-au prezentat 18 elevi,din care 9 elevi au obtinut note de trecere( 50%). Acest rezultat este slab fata 

de faptul ca elevii clasei a XII.a A au profil Veterinar si predarea biologiei se desfasoara ca si disciplina de bacalaureat. Inca din clasa a 

XI.a au fost familiarizati si cu rezolvarea subiectelor de bacalaureat. Din septembrie si pana in prezent am rezolvat zeci de subiecte de 

bacalaureat. Am  recapitulat din nou materia clasei a XI a, am tinut pregatire de bacalaureat chiar si cu un singur elev,ceea ce denota 

interesul lor fata de bacalaureat! 

PUNCTE SLABE 

- din cauza orelor on-line mulți elevi nu au participat la ore din cauza lipsei mijloaceor de comunicare, ce s-a remediat pe parcurs,elevii 

primind tablete de la MEC. 
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- cca 15-20 % dintre elevi au venit cu cunostinte lacunare insuficiente, progresul lor este inca necorespunzator, unii sunt incapabili sa 

urmareasca firul orei 

- Unii elevi cu posibitati de insusire buna dupa un timp devin indiferenti fata de munca suplimentara nu sunt atenti la ore,lipsesc foarte 

mult, lucreaza foarte putin individual chiar si la orele mixte sau in grup cu toate ca acest lucru este indispensabil la disciplinele reale 

- La cativa elevi caietele sunt dezordonate si incomplete 

- Lipsesc majoritatea experientelor la  biologie fiindca nu avem  laboratoare. 

- Lipsesc modelele de subiecte la disciplina biologie in limbile minoritatilor! 

 

MASURI AMELIORATIVE PROPUSE 

- Recuperarea orelor pierdute on-line conform ordin ministru,ceea ce s-a facut pe parcurs. 

- Consultatii si meditatii pentru elevii cu rezultate slabe, antrenând in aceastâ activitate si elevii foarte buni dornici sa ajute colegii 

- Verificarea sistematica a caietelor, temelor pentru acasa a elevilor 

- Diversificam metodele si procedeele de predare - evaluare  

- Vom studia impeuna cu conducerea scolii la reamenajarea laboratoarelor . 

- Organizam intilniri cu fosti elevi ai liceului, studenti la facultati de stiinte etc.. 

- Sfatuim elevii sa foloseasca siteuri specifice care ajuta pe ei in munca de invatare, programe pentru simularea unor experiente virtuale 

la biologie(edu.ro, intuitext,sulinet-tudatbazis, realika.edukatio,nkp.hu, platforma claasroom unde am incarcat foarte multe subiecte si 

lectii la biologie). 

- Continuam pregatirea pentru bacalaureat,cu rezolvarea subiectelor ce au ramas nerezolvate organizand testari si analize periodice. 

 

TIC 

În cadrul examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022 au fost prezenți la examenul de certificare a competențelor 

digitale toți ce 17 candidați înscriși la examen. 

Toți candidații înscriși au promovat examenul de competențe digitale cu calificativ, nu a fost punctaj sub nivelul calificativului 

Începător. 

Toți candidații participanți la examenul de certificare a competențelor digitale au fost din promoția curentă. 
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Din cei înscriși 6 candidați au primit calificativul Începător, 6 candidați au primit calificativul Mediu, 4 candidați au primit 

calificativul Avansat și 1 candidat a primit calificativul Experimentat. 

Rezultatele în format grafic privind procentajul calificativelor din total candidați participanți de la Liceul tehnologic Apor Peter se 

pot observa în graficul de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția rezultatelor la Competențe digitale - 9 iunie 2022 
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Participarea la cursurile de formare continuă din cadrul unor programe de perfecționare/formare continuă în anul școlar 

2020-2021 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele cadrului 

didactic 

Specialitatea Denumirea cursului Furnizor Nr.credite 

1.  László Irma Matematica Folosirea utilă, 

creativă, sigură a 

internetului 

CCD Covasna ”Csutak 

Vilmoș” 

15 CPT 

 

2.  Lázár Zsolt Biologie Folosirea utilă, 

creativă, sigură a 

internetului 

CCD Covasna ”Csutak 

Vilmoș” 

15 CPT 

 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

- Aplicarea noilor programe şcolare. 

- Buna colaborare a membrilor catedrei în realizarea 

demersului educativ,atmosferă de colegialitate. 

- Buna pregătire a profesorilor, pasiune pentru peofesia 

aleasă. 

- Evaluarea consecventă atât cu instrumente 

tradiţionale precum şi cu metode complementare ca : 

observaţiasistemică, tema de lucru, proiectul. 

- Rezultate mai slabe la examenul de bacalaureat 

- Insuficienta implicare a elevilor în propria lor formare. 

- Lipsa participării la suficiente concursuri. 

- Imposibilitate motivării prin exemple şi modele 

concrete din viaţa de toate zilele la unele capitole. 

- Identificarea celor mai bune oferte de matriale didactice 

în vederea dotării laboratoarelor. 

- Nivelul redus  de dezvoltare a competenţelor şi 

deprinderilor necesare predării asistate la calculator. 
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- Deschiderea spre nou, perfecţionarea continuă în 

vederea desfăşurării unei activităţi didactice de 

calitate 

- În activitatea de predare – învăţare se ţine cont de 

cunoştinţele şi experienţa anterioară, respectiv de 

capacităţile elevilor din fiecare clasă şi se 

promovează egalitatea şanselor în rândul elevilor; 

- Realizarea cifrei de școlarizare 

 

- Lipsa de motuvaţie şi chiar dezinteresul unor elevi 

- Restrângerea de activitate aplicată unor cadre didactice 

tot din cauza imposibilității de a realiza numărul de 

clase propuse 

- Relativ slaba participare a elevilor la olimpiade și 

concursuri 

Oportunităţi Ameninţări 

 

 

- Colaborare între ariile curriculare, abordarea 

interdisciplinară a materiei. 

- Căutarea unor modalităţi de antrenare a elevilor în 

competiţii şi concursuri. 

- Utilizarea mai frecventă a mijloacelor didactice IT în 

lecţii. 

- Valorificarea eficientă a resurselor umane-profesor-

elev-în  obţinerea performanţelor şcolare 

- Dezvoltarea abilităţilor de comunicare între elevi-

părinţi-profesori, prin organizarea de manifestări 

comune,  

- Programul Rose pentru înbunătățirea rezultatelor la 

Bacalaureat 

 

- Alocarea unui număr prea mic de ore pentru însuşirea 

acestui volum de cunoştinţe  nu permite exersarea 

suficientă şi formare unor deprinderi de muncă 

individuală. 

- Birocrația excesivă, care este în detrimentul actului 

educațional 

- Mobilierul ușor uzat din unele laboratoare şi cabinete; 

- Lipsa timpuluinecesar pentru proiectarea tuturor 

lecţiilor.Observând multitudinea atribuţiilor 

profesorului, ajungem la cocluzia, că nu există timpul 

fizic necesar pentru realizarea tuturor sarcinilor ce îi 

revin 

                                                                                                              RESPONSABILUL COMISIEI  

                                                                                                                prof. László Irma 
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VI.9.Raportul de activitate al comisiei de evaluare și asigurare a calității an școlar 2021-2022 

 
 

          În semestrul I al anului şcolar 2021- 2022, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- În luna septembrie s-a stabilit  componenţa CEAC; 

- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire; 

- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament CEAC, organigrame); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la panoul CEAC; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

- Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

- Realizarea structurii documentelor;  

- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii alocării de noi resurse umane pentru 

acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

- S-au aprobat testele de evaluare inițială 

- În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI; 

- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres, Fişe de observaţie a lecţiilor, Exemple de bune 

practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale (formate noi), Chestionare- feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri 

şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

- Analiza descriptorilor de performanţă  structurate pe cele 7 principii, în şedinţa deschisă la care au participat responsabili comisiilor 

cu caracter permanent;  

- S-au aprobat planurile remediale întocmite în urma administrării testelor de evaluare inițială 

- Reactualizarea  şi ordonarea documentaţiei solicitate pentru monitorizare; 

- S-au stabilit subcomisiile CEAC; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor 
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- În luna decembrie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor; 

- S-a verificat corectitudinea completării cataloagelor; 

- Selectarea și elaborarea chestionarelor; 

- În luna ianuarie s-au verificat o parte din portofoliile diriginților; 

- S-a verificat notarea ritmică; 

- Validarea chestionarelor; 

 

       Responsabilul CEAC, a început  codificarea şi  înregistrarea documentelor. 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un instrument fundamental al 

dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru 

dezvoltarea ulterioară a scolii. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei se vor preocupa de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia 

elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse 

activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare în semestrul II și participarea la 

desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor aspecte legate de contextual școlar, familial și social în care îsi 

desfășoară activitatea elevii școlii noastre. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne si externe si 

asigurând cadrul calităţii. 

Pe parcursul semestrului al II-lea membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei urmărind documentaţia 

elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna şi de A.R.A.C.I.P. şi de cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru 

diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 

 

  II.     Lista activităţilor desfăşurate în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022 

 

- Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare în semestrul al II-lea; 

- Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei; 

- Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne si externe si 

asigurând cadrul calităţii 

- S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii; 

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor); 
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- Colectarea datelor statistice ale unităţii şi  a  rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter permanent în vederea realizării 

Raportului de monitorizare semestrial; 

- S-au aplicat  chestionarele selectate; 

- S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de monitorizare a cataloagelor, Chestionare 

pentru profesori,  roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor; 

- Pe parcursul perioadei s-au  ţinut  cinci  şedinţe de lucru conform proceselor- verbale din dosarul comisiei. 

 

 

 

• Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

➢ PUNCTE TARI 

- completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

- elaborarea de chestionare 

- întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 2020- 2021 la termenul stabilit 

- s-a realizat graficul de interasistenţe 

- procedurile elaborate sunt în număr mare 

➢ PUNCTE SLABE 

- există deficiențe în monitorizarea activităților 

➢ AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită supraîncărcării cu alte activităţi școlare și extrașcolare 

există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

➢ OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

 

❖ Soluţii posibile: 

✓ elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât 

mai corectă;  

✓ o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca 

acestei comisii; 

✓ elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină și funcţionale prin aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi 

pentru a îmbunătăţi activitatea; 
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✓ aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu 

serviciile oferite de scoală; 

✓ centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor și popularizarea acestora. 

 

 

 

 

                                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                             Responsabil CEAC, 

 

 

VI.10.Raportul compartimentului secretariat 

Responsabil:secretar şef  Becsek Zita  

  

 

CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE  

• Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general;  

• Rezolvarea corespondenței școlii;  

• Completarea actelor de studii;  

• Întocmirea și finalizarea cataloagelor de corigențe precum și primirea documentației privind desfăşurarea corigentelor şi 

a examenelor de diferenţă (bilete de examen, lucrări scrise);  

• Deschiderea evidenţelor şcolare noi, registrelor matricole,operarea mişcărilor elevilor.  

• Întocmirea situaţiei statistice sfârşit de an şcolar 2021-2022, început de an şcolar 2022-2023 

• Completarea şi eliberarea foilor matricole urmare a solicitărilor pe baza de cerere;  

• Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de învăţământ;  

• Completarea şi eliberarea de adeverințe pentru elevi de câte ori este nevoie;  
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• Actualizarea registrului electronic privind evidenţa salariaţilor şi transmiterea la ITM de câte ori este nevoie (REVISAL);  

• Întocmirea tuturor situaţiilor legate de încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2021-2022, (situaţia normelor, 

situaţia pe discipline, fişa încadrării, etc.);  

• Întocmirea de decizii personalului şcolii urmare a schimbărilor intervenite, decizii de încadrare pe baza repartiţiei ISJ;  

• Completarea contractelor individuale de muncă a celor nou veniţi în unitate precum şi suspendarea contractelor celor 

plecaţi din unitate;  

• Întocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniţi în unitate;  

• Întocmirea şi depunerea în termen la ISJ Covasna a situațiilor privind normarea personalului didactic, didactic auxiliar 

si nedidactic;  

• Întocmirea lunară a statelor de plată, a ordinelor de plată, validarea de către  

instituțiile abilitate.  

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe cu diferite sporuri pentru persoanele pensionabile sau pensionate la solicitarea 

lor prin culegerea datelor din arhiva unității noastre;  

• Completarea şi eliberarea de adeverinţe de sănătate pentru angajații şcolii de câte ori este nevoie (medic de familie, 

spitalizare, Casa de sănătate);  

• Întocmirea şi depunerea la Casa de Pensii a dosarelor de pensionare;  

• Completarea şi eliberarea de adeverințe cu venitul net salariaţilor care solicită credit bancar;  

• Actualizarea avizierului şcolii cu toate documentele care au specific  

informative;  

• Completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigenţă, completarea Registrului de evidenţă a 

elevilor pentru noul an şcolar;  

• Înmatricularea elevilor nou veniți (cf. cererilorde transfer aprobate), rezolvarea corespondenţei privind mişcarea elevilor;  

• Întocmirea situaţiilor statistice (pe formulare tipizate) şi în SIIIR;  

• Întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii, anexe+EDUSAL,  

transmiterea la ISJ  
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COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ  

• cu toate cadrele didactice de la toate formele de învăţământ;  

• cu elevii şcolii;  

• cu alte compartimente: contabilitate, asistent medical, administrativ, bibliotecă, psihopedagog.  

• I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecţia Copilului, Oficiul Poştal, Poliţie,  toate instituţiile de învăţământ, etc.  

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT  

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă, complexitatea, 

intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate rezolvării situațiilor urgente.  

Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în vedere că aici se formează prima 

impresie a vizitatorului.  

Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, amabilitatea, ținută morală. 

 

CULTIVAREA TERENULUI AGRICOL 

 

- 5.31 ha recoltă de cartofi: .........kg în valoare de ............. lei 

- 1,72 ha recoltă de lucernă: ........... kg în valoare de ......... lei 

- 12,45 ha recoltă de grău:.................kg în valoare de.........lei 

Valoare totală: ………., cheltuieli ……. lei, profit net: …….. lei 

Detalii la compartimentul administrativ financiar. 

Raportul a fost prezentat în cadrul ședinței C.A. și C.P. din data de ………..2021. 
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VI.11.Raport anual de activitate 2021 septembrie- 2022 junie 

al Asociației “Apor Péter” 

 

 În  anul școlar 2021-2022 la Asociația “Apor Péter” din Tg Secuiesc începând cu 01 septembrie și până în prezent am avut 

următoarele mișcări:   

1. La data de 11.02.2022 a intrat în contul Asociație suma de 169,49 lei din contribuția 3% din impozit. 

2. La data de 01.03.2022 a intrat în contul Asociației suma de 5495,49 lei din contributia 3% din impozit. 

3. La data de 11.03.2022 am plătit transportul la Nyergesteto firmei de transport I.I Trans-Intex SRL în valoare de 750 de lei. 

4. La data de 23.03.2022 au intrat în contul Asociației 1500 de lei în scopul susținerii clasei a IX-a A. Sponsorul fiind S.C. 

Euromarketing SRL, reprezentat de către Bende Robert. 

5.  La data de 02.05.2022 am plătit suma de 220 de lei către Crucea Roșie . Prezenta sumă reprezintă taxa de înscriere la concursul 

de Prim Ajutor.  

6. La data de 10.05.2022 am plătit suma de 513,99 lei în Ungaria, pentru biletele de intrare a elevilor în Castelul Almasy din Gyula. 

7. La data de 09.05.2022 am plătit suma de 3690,17 lei către firma Mellis-Gastro Kft din Ungaria, Oroshaza unde am călătorit 

împreună cu elevii școlii și 4 cadre didactice în scopul schimb de experiență în perioada 05.05.2022-09.05.2022. Suma de 

3690,17 reprezintă contravaloarea prânzului. 

8. La data de 23.05.2022 au intrat în contul Asociației 150.000 de HUF donat de către Asociatia Kutasd es Vedd a Termeszetet. 

9. La data de 24.05.2022 suma de 150.000 HUF au fost schimbati în lei, valoarea fiind de 1905 lei la schimb valutar de .0127000. 

10. La data de 26.05.2022 am retras suma de 500 de lei. Suma reprezintă premiul oferit de Asociație elevilor Dezsi Petra și Abraham 

Timea 250-250 de lei. 

11. La data de 31.05.2022 am plătit transportul pentru firma de transport I.I Trans-Intex SRL în valoare de 2600 de lei  pe ruta Tg-

Secuiesc-Feldioara-Aita Mare-Racos de Jos și retur. O parte din sumă provenea din donații (vezi pct 6), iar diferența de 695 lei 

din fondurile propria a Asociației. 
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La data de 17.06.2022 în contul Asociației sunt 12307,02 lei.  

 

VII.CONCLUZII  FINALE 

 

Având în vedere multitudinea problemelor cu care se confruntă învăţământul românesc în această etapă, complexitatea şi 

diversitatea acţiunilor ce trebuie să realizate de către angajaţii din învăţământ, precum şi condiţiile materiale şi resursele financiare 

insuficiente, apreciem că activitatea depusă de colectivul “Liceul Tehnologic „Apor Péter” Tg. Secuiesc este foarte bună, dar 

recomandăm tuturor celor implicaţi în actul educaţional să depună în continuare eforturi în vederea descoperirii de noi resurse, pentru 

a îmbunătăţi permanent condiţiile desfăşurării procesului instructiv – educativ și nu în ultimul rând de a oferi comunității, o imagine 

reală asupra activității defășurate în cadrul acestei școli.  

                                                                                                                                                                     Întocmit , 

                                                                                                                                                     Dir. adj. Bardocz Livia 

 

 

Director, 

Dr. Constantinescu Herman 

 

 

 

  

 

 


