
RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE COMISIILOR METODICE 

Comisia limbă și comunicare 

Componența catedrei în semestrul I au fost: 

Limba şi literatura română: Limba şi literatura maghiară: 

 

Limbile străine 

Gáll Laura 

Nagy Éva-Erzsébet 

Nagy Réka Emese 

 

Antal Tünde 

Hitter-Kovács Andrea 

Markó Ilona 

Nagy Éva-Erzsébet 

Szabó Mónika-Júlia 

 

Dánel Edit  (lb. engleză) 

György Hajnalka (lb. engleză) 

Dr. Kovásznai Ágnes (lb. 

engleză) 

Hitter-Kovács Andrea (lb. 

germană) 

Nemes Réka (lb. germană) 

 

 

 

 

Activitatea catedrei 

 Septembrie  octombrie  noiembrie  decembrie  ianuarie 

 s-au întocmit 

planificările 

conform 

prevederilor 

în vigoare 

 s-au realizat 

testele iniţiale 

la toate 

disciplinele, 

iar rezultatele 

au fost 

discutate şi 

prelucrate în 

 s-au 

organizat 

şedinţe de 

catedră pe 

discipline 

unde s-au 

discutat 

rezultatele 

testelor 

iniţiale şi s-

au alcătuit 

planuri de 

activitate 

 profesorii de 

limba 

maghiară 

(d-na Antal 

Tünde şi d-

na Hitter-

Kovács 

Andrea) au 

vizitat 

spectacole 

de teatru cu 

clasele X.A 

şi XII.C 

 s-a 

organizat 

o expoziţie 

pe 

tematica 

Crăciunul

ui de către 

profesorii 

de limbi 

străine 

 

 ziua de 

naştere a 

poetului 

Mihai 

Eminescu 

a fost 

comemorat 

cu un 

concurs de 

recitare 

 



cadrul 

şedinţelor de 

catedră pe 

discipline 

 

pentru 

recuperarea 

deficienţelor 

constatate 

 s-a 

organizat 

activitatea 

comisiei 

metodice a 

catedrei de 

limba şi 

literatura 

română 

 s-au 

comandat 

materiale 

auxiliare, 

culegeri de 

texte 

 

 12 elevi 

conduşi de 

d-na prof. 

György 

Hajnalka şi 

de d-na prof. 

dr. 

Kovásznai 

Ágnes s-au 

înscris la 

concursul 

Cangur 

Lingvistic 

 

 

 

şef comisie, 

Hitter-Kovács Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 La începutul anului școlar toți membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice 

anuale și semestriale, care au fost analizate iar colegii au primit recomandări de corectare. 

 Din partea colegilor catedrei au fost elaborate teste de evaluări (matematică, chimie, 

biologie), schițe de lecții și au fost analizate manualele valabile din care se predă. 

 În urma ședințelor de catedră au fost discutate probleme actuale cum ar fi:  

- analiza rezultatelor obținute la testarea inițială 

- monitorizarea și controlul modului de pregătire al elevilor în 

vederea reușitei școlare 

- crearea cadrului necesar pentru progresarea elevilor și formarea 

permanentă a competențelor 

- motivarea elevilor 

Formarea continuă și rezultate: 

- în cursul lunii noiembrie toți membrii catedrei au participat la zilele 

metodice organizate de ISJHR 

- în cursul semestrului d-na profesoară Barabás Csilla a participat la 

cursul de perfecționare (metode cooperative) organizat de Casa 

Corpului Didactic 

- din partea catedrei de biologie prof. Ambrus Orsolya a participat la 

comisia de organizare a Olimipadei de Biologie – faza locală și în 

comisia de evaluare pentru ocuparea posturilor în Grup. Școlar Kós 

Károly 

- Profesoara de matematică Antal Enikő împreună cu eleva sa András 

Csengerle clasa XI.B a obținut premiul I – Aranyoklevél, pentru 

rezolvare de probleme din Matematika Lapok. 

- membrii catedrei se țin conzultații pentru Bac. 

 

responsabil  comisie, 

Ambrus Orsolya 

 

 

 



Comisia metodică a diriginţiilor  

   La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a   

activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în 

vedere: 

- întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi; 

- utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient; 

- implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, 

concursuri, excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

- atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul 

elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al 

anului şcolar 2014-2015 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și comportamente 

cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei. 

Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane ale 

întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

- îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar. 

Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesorii Hitter Kovács Andrea și 

Nagy Éva-Erzsébet . Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului 

şcolar 2014-2015 cu un efectiv de 25 cadre didactice. 

 În semestrul I al anului şcolar 2014-2015, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  

activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca 

un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu 

şcoala, profesorii şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de 

activitate conţine: 



 1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificări   

orelor dirigenţie. 

       2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare 

clasă. 

        3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a 

tematicii acestora. 

       4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

       5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

       6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 

       7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime. 

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc 

vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a 

planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor s-a 

realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce 

a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, 

în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi securitate în 

munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de 

desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de 

MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a 

analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce 

situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele 

semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să 

fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 

programa pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui; 



- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate 

şi preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor și elevi; 

- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civică și socială a elevilor; 

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 

- varietatea mare de activități extrașcolare și extracurriculare organizate. 

PUNCTE SLABE:     

  - cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 

- nerealizarea unei comunicări între unii profesori și elevi, ceea ce duce la iscarea unor 

conflicte; 

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 

- elevi care nu au carnete de note 

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi. 

OPORTUNITĂŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse. 

AMENINŢĂRI: 

- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

- influenţa „grupului” de elevi;  

- numărul mare de elevi cu părinții plecați în străinătate. 

În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Au avut loc câteva 

întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, 

drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru 

îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în 

viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul 

Elevilor pentru anul şcolar 2014-2015. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru 

completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentanții  pe 

departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor.Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul 

Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe problema 

ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de 



lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi 

Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost 

la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după 

criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare 

desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate. 

În luna octombrie 2014 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2014-2015 şi elaborării unui 

regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci 

când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes 

general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – 

educativ.  

Responsabil comisie Nagy Éva Erzsébet 

 

 

Comisia metodică om şi societate 

În semestrul I al anului şcolar  2014- 2015 toate cadrele didactice din aria curriculară,, 

Om şi societate” şi- au elaborat planificările şi anuale calendaristice precum şi proiectarea 

unităţilor de învăţare conform cu programele şcolare aflate în vigoare.  

  Profesorii din cadrul ariei curicculare au participat de- a lungul anului şcolar la toate 

activităţile organizate de către ISJ- HR. 

În cadrul orelor , profesorii din catedră au căutat să realizeze un climat cald, propice 

predării şi învăţării disciplinelor din catedră, care să confere o adevărată cultură umanistă 

acestora. Au fost folosite, ca materiale didactice: hărţi, planşe, culegeri de texte, fişe de lucru, 

iar la anumite discipline lecţiile s-au desfăşurat în cadrul laboratoarelor AEL. 

 De-a lungul semestrului s-a avut în vedere realizarea unor acţiunii variate , care să 

cuprindă sărbătorirea tuturor evenimentelor importante cum ar fi ziua Holocaustului, ziua de 

naştere a  sociologului Venczel Jozsef , revoluţia anticomunistă din1956, pregarirea festivitatii 

sărbătorilor de Crăciun. 

Resposabil catedră Pataki Peter Andrea 



Comisiea Metodică “Tehnologii” 

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

desfăşurat conform cu: 

 Strategia de dezvoltare a şcolii; 

 Priorităţile stabilite prin Planul de muncă şi a Planului de activităţi întocmit şi aprobat 

la începutul anului şcolar, în şedinţa comisiei metodice; 

 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: 

 Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea 

formării pe competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

 Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

 Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente-concepţie, acţiune şi 

evaluare – din activitatea comisiei metodice; 

 Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

 Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în 

activitatea de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a 

disciplinelor de specialitate; 

 Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

 Promovarea imaginii şcolii; 

 Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

 Ridicarea gradului de participare al elevilor, la Olimpiade şi Concursuri pe meserii; 

 Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator şi practică, al 

elevilor; 

 Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a 

Examenelor de certificare a competenţelor profesionale. 

 

Din activitatea  catedrei tehnice pe semestrul I al anului scolar 2014/2015 pot fi 

scoase in evidenţă urmatoarele activitați : 

 Până la dta de 15 octombrie, elevii clasei a XII. C cu îndrumarea profesorilor de 

specialitate au realizat firmna de exercitiu F.E. TranSilvaeCom SRL în vederrea 

simulării activităţilor unei firme în domeniile de pregătire a Liceului. 



 Până in date de 15 noiembrie membrii catedrei pe specialităţi au discutat propunerile 

de teme de proiect pentru clasele terminale, aducând la cunoştiinţa elevilor după 

aprobarea de câtre consiliul de administrtaţie a liceului. 

 De Săptămâna educației globale – securitatea alimentației (15 - 23 noiembrie 2014) 

profesorii de specialitate industrie alimentară al liceului Tehnologic „Venczel József” 

au organizat activități de informare elevilor claselor de silvicultură, prelucrarea 

lemnului , chimist laborant, iar clasele de specialitate au pregătit planșe. 

 Toţi membrii catedrei au participat la activităţile metodeice efectuate la nivel judeţean 

orgenizat de ISJ. 

 Participarea la programele Junior Achievement Romania: Clasa X.C –Succesul 

professional, Clasa XI.C –Fii antreprenor și clasa XII. C - Compania. 

 Organizarea Examenului de Certificare Competențe, nivel 5, Technician calitatea 

produselor alimentare. 

 

Responsabil comisie, 

 Szilágyi Ferenc 

 

 

 

 Director ,  

 BÁLINT GABRIELLA 

 


