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A. Aspecte cu privire la proiectarea şi organizarea activităţii instructiv-educative 
Subcomisia învățătorilor     

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Materia planificată pe semestrul I a fost parcursă de către toate cadrele didactice din catedra învățătorilor, 

respectându-se programa școlară 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Învățătorii au descoperit noi resurse pentru a aborda schimbările intervenite în școală, adaptând strategiile 

tradiționale cu noi resurse digitale. 

Aplicațiile digitale la care s-a apelat au fost: Jamboard, Google Slides, Kahoot, WordWall, 

Liveworksheets, Prowise.  

La clasa I s-a folosit și tableta digitală. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

Evaluarea s-a realizat prin folosirea probelor scrise, orale, practice, evaluarea de tip proiect. Unele teste 

au fost alocate elevilor sincron cu ajutorul Google Forms și Liveworksheets. 

 

 

 

Subcomisia de limba și literatura română 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Planificările calendaristice, conștiincios și atent realizate, au fost respectate, cu mențiunea că la unele 

clase materia neparcursă la zi se va recupera în mod echilibrat în timpul orelor de recapitulare, de la 

finalul fiecărei unități de învățare. De asemenea, se poate renunța la 2-3 ore în care se intenționa 
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discutarea unor aspecte de cultură generală, privind elemente de conținut din programa școlară. Tot 

astfel, s-a procedat la o inversare a tematicii prevăzute în planificarea de clasa a X-a pentru a i se permite 

profesorului să abordeze la timp poezia lui Mihai Eminescu, spre a nu depăși data la care acesta a fost 

aniversat (în loc de romanul interbelic s-a studiat Mihai Eminescu, după care s-a revenit la materia 

planificată) 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

În afara metodelor moderne (ciorchinele, Teoria inteligențelor multiple, cadranul etc.), toți membrii 

catedrei au utilizat aplicații digitale precum: https://sites.google.com/ forms.office.com, livesheet, 

jamboard, pixabay.com, unsplash, openboard, https://ro.padlet.com/, wordwall, 

https://www.ayoa.com/. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

Urmărirea sistematică a progresului şcolar s-a realizat prin administrarea de teste periodice: 

predictive, formative şi sumative şi prin introducerea formelor alternative de evaluare: portofoliul, 

studiul de caz, referatul şi proiectul. O deosebită atenţie s-a acordat elaborării, implementării şi 

evaluării testelor iniţiale, în urma cărora s-a redimensionat activitatea didactică. S-au aplicat teste 

realizate în googleforms și teste fizice. Observarea sistematică a elevilor, evaluarea orală, aprecierile 

verbale au constituit de asemenea, forme de evaluare eficientă în cazul tuturor membrilor subcomisiei 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Sarcini de lucru cu grade diferite de dificultate; studiu individual acasă, dar și în timpul orelor de curs. 

Pregătire suplimentară după orele de curs. 

 

Subcomisia de limbi moderne 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Programa școlară a fost respectată , precum și planificările calendaristice cu excepția doamnei 

profesoare B V care nu respectă programele școlare și utilizează auxiliare didactice neconforme. 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

 

Strategiile și metodele didactice au fost dintre cele mai variate, s-au utilizat platforme, site-uri 

educative. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fro.padlet.com%2F
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3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

 

Formele de evaluare utilizate au fost scrise și orale sau de tip proiect, Google forms, Quizz, Kahoot. 

Doamna profesoară B V nu a utilizat evaluări scrise, lipsa testelor cu barem și grilă de evaluare. 

 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

- 

 

 

Subcomisia de matematică-informatică 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Membrii catedrei de matematică-informatică sunt aproape la zi cu parcurgerea materiei conform 

programei și a planificărilor calendaristice. Pe alocuri există rămâneri în urmă cu 2-3 lecții, dar se 

vor recupera în cadrul orelor planificate la dispoziția profesorului. Rămânerile în urmă cu materia 

s-au datorat faptului că am observat că anumite noțiuni nu au fost prea bine înțelese și atunci am 

preferat să stăm mai mult să exersăm. 

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Toți membrii catedrei de matematică-informatică au folosit tablete grafice și tablete pentru 

predarea online, precum și cursuri digitale proprii și aplicații speciale pentru predare (aplicațiile 

Google, OpenBoard, aplicațiile Microsoft, WordWall, Mentimeter etc.). 

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

În această perioadă, evaluarea s-a realizat în totalitate în online, folosindu-se Google Forms, 

Kahoot, ASQ, Socrative, ClassMaker, Microsoft Teams etc. 

Formele de evaluare au fost: orală, scrisă, prin proiecte, precum și evaluarea temelor. 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse - dacă este cazul 

1. Recuperarea materiei se va face pe parcurs, acolo unde este cazul, nefiind diferențe foarte 

mari între planificare și materia predată. De asemenea, vom folosi orele la dispoziția profesorului 

din planificare pentru aceste recuperări. 

2.      La clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, recuperarea materiei se va realiza și în cadrul orelor 

de pregătire suplimentară. 
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1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

Membrii catedrei de fizica-chimie sunt la zi cu parcurgerea materiei conform programei și a 

planificărilor calendaristice.  

2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. 

Toți membrii catedrei au folosit mijloace și instrumente specifice predării online: 

tableta grafică, manuale digitale   PDF, PPT , precum și table virtuale  interactive White Board, Open 

Board ,etc 

Învățarea a fost susținută prin suporturi de curs personalizate și adaptate conținuturilor din 

programele școlare, fișe de exerciții de dezvoltare și consolidare, lucrări practice de laborator.  

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

S-au folosit mai multe forme de evaluare specifice în mediul online: orală, scrisă, prin proiecte, 

precum și teste sumative după fiecare unitate de invățare. 

-evaluarea a fost făcută în scris, prin teste postate pe GC cu itemi de teorie și 

probleme, prin verificare orală prin întrebări deschise cu participarea elevilor, 

prin proiecte și referate postate pe email 

-s-au utilizat manuale digitale   PDF,PPT , precum și table virtuale  interactive 

White Board, Open Board ,ASQ, word wall,etc. 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul -În urma verificărilor și a discuțiilor cu membrii catedrei , ca măsuri remediale , 

se propun activități de   fixare ,consolidare ,rezolvări de probleme la toate clasele. 

- se va avea în vedere lucrul diferențiat pe grupe de elevi în funcție de nevoi 
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1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice Membrii subcomisiei biologie-geografie, Mănica Livia, Dane Endre, Cîmpean Carmen, și Galea 

Adriana, au respectat programele școlare și planificările calendaristice. 

La biologie,prof.Mănica Livia, la clasele a IX-a, a XI-a materia planificată coincide cu materia 

parcursă, iar la clasele a X-a, din cauza complexității, materia parcursă este puțin în urmă față de 

cea planificată, respectiv ”Circulația” față de ”Respirație”. Domnul profesor Dane Endre, atât la 

gimnaziu cât și la ciclul liceal,  materia planificată este în concordanță cu materia parcursă, la toate 

clasele. 

La geografie, , ciclul gimnazial, doamna profesoară Cîmpean Carmen, materia planificată coincide 

cu materia parcursă, cu mici excepții: 

 La clasa a V-a B, nu au fost parcurse Zonele Climatice ale Terrei din cauza problemelor cu 

conexiunea la internet, și tot din cauza conexiunii slabe, la clasa a VII-a B, nu au fost parcurse 

Caracteristicile Generale ale Reliefului. 

    Pentru ciclul liceal, doamna profesoară Galea Adriana, a lucrat conform programelor școlare, 

parcurgerea lor întâmpinând dificultăți la clasele a IX-a C și a IX-a D, materia planificată fiind 

Atmosfera Terestră, iar materia parcursă este reprezentată de Analiza Reliefului.Fiind la început de 

ciclu,elevii claselor a IX-a se descurcă greoi în mediul on line, având un ritm mai lent de asimilare 

a conoștințelor de geografie.Elevii claselor a X-a, de asemenea au lucrat mai lent, materia planificată 

fiind prea voluminoasă pentru studiul on line.Elevii claselor a XI-a, fascinați de lupta pentru mediu, 

au lucrat în timp optim, și materia planificată corespunde cu materia parcursă.Elevii claselor a XII-

a C și D, care susțin proba la alegere, la bacalaureat- disciplina geografie, sunt în urmă cu 

recapitularea pentru simulare  deoarece lucrează puțin și absentează mult. 

La disciplinele opționale, Geoinformatică-Geografie asistată de calculator, la clasele a XI-a C și D 

și  Geografie locală, la clasele a XII-a C și D, doamna Galea a parcurs materia conform planificărilor 

calendaristice 
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2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Au fost folosite aplicațiile Google:  GoogleDocs; Jumpstart academy; 

 Activități interactive pe platforma: https://wordwall.net/ro; https://www.thinglink.com/. 

Platforma MozaBook, manuale digitale-Digigeo-prof.Galea Adriana 

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

Geografie: 

·        Evaluarea inițială prin intermediul testelor inițiale la 

clasele a IX-a 

·        Evaluarea continuă (curentă, de progres sau formativă) 

prin intermediul Liveworksheets 

·        Evaluare prin metode alternative-Metoda proiectului, 

Prezentări Power Point- Contraste europene, Turismul în 

Europa 

·        Evaluare practică: 

https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php 

https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php 

https://online.seterra.com/ro/vgp/3142 

Biologie: 

Evaluare continuă (formativă) și sumativă (finală) utilizând platforme online de evaluare ( 

kahoot), respectiv proiecte. 

 

 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Geografie- doamna profesoară Galea Adriana:activități remediale,  pentru clasele a IX-a: 

Aplicarea de fișe de lucru cu sarcini progresive; 

-       Exerciţii de rezumare a unor texte ( în scris); 

https://wordwall.net/ro
https://wordwall.net/ro
https://www.thinglink.com/
https://www.geogra.ro/joc/judete/judete.php
https://www.geogra.ro/joc/rauri/rauri.php
https://online.seterra.com/ro/vgp/3142
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-       Exerciţi de completare a unor tabele, grafice simple 

De asemenea, cu ajutorul semnelor convenţionale, trebuie să poată interpreta conţinutul 

hărţilor. 

-       Exerciţii de observare și descriere a unor fenomene observate direct (precipitaţii, 

temperaturi,lacuri) 

Pentru recuperarea materiei, la clasele a XII-a C și D, doamna profesoară o să desfășoare ore de 

pregătire suplimentară după orele de curs, precum și în orele din cadrul proiectului Rose, va 

rezolva împreună cu elevii numeroase exerciții de interpretarea a suporturilor cartografice, și o să 

aplice teste periodice cu itemi similari examenului de bacalaureat. 

 

Subcomisia de istorie și materii socio-umane 

 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice 

La disciplina religie: S-a respectat programa școlară și planificarea calendaristică. Materia 

planificată a fost parcursă la toate clasele. 

La disciplina istorie: s-a respectat programa școlară. Materia a fost parcursă conform planificării 

calendaristice la clasele a V-a, a VIII-a, a XI-a, a XII-a; la restul claselor nu s-a putut parcurge toată 

materia planificată. 

La disciplinele opționale: O istorie a comunismului în România și Istoria Monarhiei în România, 

materia a fost parcursă conform planificărilor. 

Disciplina: Ed. Socială: materia a fost parcursă conform planificării calendaristice. 

La disciplinele: Logică, Psihologie, Filosofie, Sociologie, Studii sociale, Dezbateri-nu s-a putut 

parcurge materia conform planificării calendaristice. 

La economie materia a fost parcursă integral conform planificării 
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2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Au fost folosite aplicațiile Google: Jamboardul, GoogleDocs; Jumpstart academy; Activități 

interactive pe platforma: https://wordwall.net/ro; https://www.thinglink.com/. 

Platforma MozaBook, Mentimeter, WinSchool, manuale digitale. 

3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

Evaluarea s-a realizat în parte online, folosindu-se: Fișe de lucru, Rebus, Puzzle - 

https://puzzlefactory.pl/ro 

Realizare afiș www.canva.com 

Metoda Pălăriilor Gânditoare, Teste Googledocs, Proiectul, Subiecte Bacalaureat, Evaluare orală, 

Teste eleborate în GoogleForms, Compunere/eseu, Reproducere tablouri-realizare fotografii, 

Proiectul, Fișe de lucru, Test elaborat pe platforma https://www.socrative.com/, Realizare interviu, 

Metoda cubului 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul 

Comprimarea unor teme într-un număr mai mic de ore. 

 

 

Subcomisia de educație fizică și materii aplicate 

1.Respectarea programelor școlare și a 

planificărilor calendaristice  Activitatea catedrei de educație fizică și materii aplicate a debutat prin  conceperea și elaborarea 

documentelor de proiectare didactică respectând programele școlare în vigoare,  de la clasele 

primare CP-IV, gimnaziale V-VIII până la IX-XII, în funcţie de  fiecare catedră. 

Domnul profesor Kecskes Robert Attila, la disciplinele educație plastică, educație vizuală și 

educație artistică, a elaborat planificările semestriale conform programei școlare în vigoare și a făcut 

câteva modificări datorită condițiilor impuse de pandemia sars2-cov. Materia planificată a avut 

câteva schimbări, mai exact s-a axat pe fundamentarea teoriei si istoria artelor si aplicarea tehnicilor 

specifice artelor plastice, cu alte cuvinte a adaptat conținuturile   si a pus accent preponderent pe 

prezentările teoretice si video în domeniul istoriei artelor.  

https://wordwall.net/ro
https://wordwall.net/ro
https://www.thinglink.com/
https://puzzlefactory.pl/ro
https://puzzlefactory.pl/ro
https://puzzlefactory.pl/ro
http://www.canva.com/
https://www.socrative.com/
https://www.socrative.com/
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2.Strategii și metode didactice, precum și 

instrumente de lucru utilizate. Profesorii de educație fizică dna. Boantă Gabriela Iuliana și Dincă Liviu-Csaba și Banyai Reka, 

ținând cont de situația actuală și respectând măsurile de siguranță la orele de sport, au adoptat 

strategii didactice respectând principiile educației fizice și sportului, folosindu-se metode de lucru 

adaptate la  specificul vârstei copiilor, la baza materială a şcolii şi la condiţiile climaterice  specifice 

zonei. Activitatea la ore s-a derulat respectând toate măsurile de distanțare și cele impuse de 

pandemie ,elevii comportându-se exemplar nefiind probleme în acest sens. 

      Desfășurarea activităților de educație fizică în sistem online, a presupus o schimbarea și 

adaptarea   procesului de predare, de învățare și evaluare.  În procesul instructiv-educativ au fost 

folosite mijloacele tehnice, elevii lucrând acasă de pe telefoane, tablete sau laptopuri. Procesul de 

predare-învățare s-a desfășurat în condiții acceptabile, la început fiind problema de adaptare, orele 

de sport desfășurându-se pe platforma google classroom-meet, fiecare clasă având cont propriu. 

      La muzică doamna prof. Ionescu Mihaela a adaptat materia din programele școlare în vigoare 

pentru clasele V-VIII și IX-X, la condițiile predării online, astfel încât elevii să poată însuși atât 

noțiunile de bază din teoria muzicii cât și pe cele de cultură muzicală, în contextul culturii generale. 

      Doamna profesoară Barac Elena și Moldovan Cireșica a parcurs materia școlară conform 

planificărilor calendaristice, în cele din urmă nu s-a impus măsuri de recuperare a materiei.   

Domnul profesor Kecskes Robert a folosit videomontaj , prezentari , filme educationale , poze , 

grafice , desene digitale , fotografii , si tutoriale , tehnici digitale de reprezentare si desen, cu scopul 

de trimite elevul într-o asa zisa calatorie in timp si sa le arat lumea de la Grecii antici pana la Realism 

si Scoala de la Barbizon. Technologia a mai permis si asculatrea muzicii în paralel cu lucrarile 

practice (desen ,pictura) și ajută si mai mult la imaginarea unei epoci (de ex. Arta Bizantina ) 

 Programa școlară a fost parcursă integral și nu se necesită  recuperarea materiei. 
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3.Forme de evaluare a rezultatelor învăţării 

și instrumente utilizate, probleme 

identificate  

 S-a asigurat ritmicitatea notării, conform planificărilor, la proba de alergare de viteză şi evaluări 

curente sau sumative, la proba de forță -cele două grupe musculare pentru toate ciclurile de 

învăţământ, după parcurgerea tuturor sistemelor de acţionare pentru fiecare probă sportivă. 

Notarea elevilor a fost una obiectivă, asigurându-se numărul minim de note pentru fiecare ciclu în 

funcţie de numărul de ore pe săptămână. Evaluările au fost înregistrate şi consemnate în baza de 

date a profesorilor, unde au fost trecute performanţele, notele şi absenţele elevului.- ritmicitatea 

notării a fost respectată de toţi profesorii  

Evaluarea elevilor s-a realizat după cum urmează: 

-         la ed. tehnologică (cls. VA,B) au fost notate aplicațiile practice realizate de elevi conform 

programei școlare 

-         la ed. tehnologică și aplicații practice s-au aplicat testele de evaluare din manualul 

digital și au fost notate aplicațiile practice realizate de elevi conform programei 

școlare.(cIs.VIA,B,VIIA,B,VIIIA,B); 

-         la ed.antreprenorială,evaluarea s-a realizat prin aplicarea unui test și prin două aplicații 

practice.(cls.XA,B,C,D) 

-         la opț.Succesul profesional ,elevii au rezolvat diferite teme pe baza manualului 

elevului.(XIIA,C) 

4.Activități de remediere, recuperare 

propuse-dacă este cazul    În ceea ce privește recuperarea materiei, ne-am îndreptat spre recuperare teoretică, urmând ca 

partea practică să fie realizată în semestrul al II-lea, în contextul unui scenariu favorabil prezenței 

fizice. 

 Programa școlară a fost parcursă integral și nu se necesită  recuperarea materiei. 
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Învăţământul primar I-IV: 

a) Limba şi literatura română 
Clasa % calificative –evaluare iniţială % calificative la sfârşitul semestrului I 

FB B S I FB B S I 

I A 83% 11% 6%  83% 6% 11%  

I B 72% 22% 5,5% - 89% 11% - - 

II A 39% 42% 16% 3% 100% - - - 

III A 45% 45% 8% - 67% 33%   

IV A 60% 33% 7%  53% 47% - - 

IVB 22% 50% 28% - 53% 42% 5% - 

 

 

b) Matematică 

Clasa % calificative –evaluare iniţială % calificative la sfârşitul semestrului I 

FB B S I FB B S I 

I A 66% 28% 6%  83% 6% 11%  

I B 67% 22% 11% - 83% 17% - - 

II A 64% 16% 16% 4% 100% - - - 

III A 54% 33% 12%  68% 20% 12%  

IV A 60% 33% 7% - 67% 33% - - 

IVB 22% 67% 11% - 48% 47% 5% - 
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Învăţământul gimnazial : 

 
Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul semestrului  I 

Cadrul didactic 

Lb. şi lit. română VA 7,74 8,48 Popa Cristina-Maria 

VB 8,04 8,32 Fărcaș Corina-Vasilica 

Matematică VA 8,10 8,95 Luka Tunde 

VB 7.53 8,12 Luka Tunde 

Lb. engleză VA 7.10 9,13 Kedves Blanka 

VB 6.30 8.10 Kedves Blanka 

Biologie VA 8,40 9,12 Dane Endre 

VB 8,08 9,08 Dane Endre  

Geografie VA - - Câmpean Carmen 

VB -                           - Câmpean Carmen 

Istorie VA 8,64 9,72 Bogos Maria-Georgeta 

VB 7,40 9,28 Bogos Maria-Georgeta 
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Învăţământul liceal : 

 
Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul semestrului I 

Cadrul didactic 

Lb. şi lit. română 

 

IX A 6.82 8.77 Grădinariu Nicoleta  

IX B 7,42 8,85 Fărcaș Corina-Vasilica 

IX C 7,45 9,72 Juhasz-Andras Reka 

IX D 5,95 6,52 Fărcaș Corina-Vasilica 

Lb. engleză 

 

IX A 57,73 9,66 Ferencz Mária-Magdolna 

IX B 6,25 9,17 Ferencz Mária-Magdolna 

IX C 7,02 8,44 Ferencz Mária-Magdolna 

IX D 4,73 8,10 Ferencz Mária-Magdolna 

Lb. franceză IX A 4,12 9,77 Eros Maria 

IX B 2,55 9,00 Eros Maria 

IX C 2,20 8,96 Eros Maria 

IX D - - B V 

Matematică IX A 6.72 8.14 Dinu Anne-Mary 

IX B 5.23 7.17 Dinu Anne-Mary 

IX C 7.86 8,53 Moldovan-Dragoș Cireșica 

IX D 7,15 7.78 Moldovan-Dragoș Cireșica 

Fizică IX A 6.34 7,67 Popa Ioan 

IX B 8,83 9,27 Miron Gabriel 

IX C 4,87 6.65 Popa Ioan 

IX D 8,36 9,15 Miron Gabriel 
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Disciplina de studiu Clasa Media generală la 

evaluarea iniţială 

Media generală 

la sfârşitul semestrului I 

Cadrul didactic 

Chimie 

 

IX A 5,63 8,51 Dumbravă Magdalena 

IX B 5,27                       8,60 Dumbravă Magdalena 

IX C - 9,10 Pleșu Aurora 

IX D - 9,00 Pleșu Aurora 

Biologie IX A 8,48 9,77 Mănica Livia 

IX B 7,32 8,64 Dane Endre 

IX C 7,21 9,65 Mănica Livia 

IX D 6,92 9,03 Mănica Livia 

Geografie IX A 8,02 9,92 Galea Adriana 

IX B 6,43 9,67 Galea Adriana 

IX C 4,14 8,83 Galea Adriana 

IX D 3,20 7,80 Galea Adriana 

Istorie IX A 8,44 10 Bogos Maria-Georgeta 

IX B 8,76 9,62 Bogos Maria-Georgeta 

IX C 7,07 8,03 Bogos Maria-Georgeta 

IX D 3,96 7,75 Bogos Maria-Georgeta 

Informatică 

 

IX A 7,45 9,77 Burlacu Mihaela 

IX B 3,45 9,96 Burlacu Mihaela 

TIC IX A 5,45 9,96 Burlacu Mihaela 
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5. Implicarea cadrelor didactice în programe de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale, concursuri şcolare, 

respectiv a celor cu dificultăţi în învăţare : 
EVALUARE NAŢIONALĂ CLASELE a VIII-a 

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar 

Lb. şi lit. română VIII A Grădinariu Nicoleta  luni 16-17.30 

VIII B Juhasz-Andras Reka miercuri, 14-15 

Matematică VIII A Luka Tunde Miercuri, 14-15.30 

VIII B Luka Tunde Joi, 14-15.30 

 

BACALAUREAT-Subproiectul ,,Succesul e al tuturor!” PROIECT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 

Disciplina Clasa Cadrul didactic Ziua/Intervalul orar 

Lb. şi lit. română 

 

XII A Grădinariu Nicoleta luni 14-15 

XII B Juhasz-Andras Reka marți, 13-14 

XII C Grădinariu Nicoleta joi, 14-15 

XII D Juhasz-Andras Reka marți, 14-15 

 Matematică XII A Szasz Dianna marți, 14-15 

XII B Dinu Anne-Mary miercuri, 14-15 

Istorie XII C Bogos Maria-Georgeta marți, 14-15 

XII D Grecu Maria luni, 14-15 

Informatică XII A Burlacu Mihaela miercuri 14-15 

Biologie XII A, B Mănica Livia Mariana luni, 14-15 

Chimie XII B Dumbravă Magdalena-Camelia                                 marți 14-15 

Geografie XII C Galea Adriana miercuri 14-15 

XII D Galea Adriana joi 14-15 
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6.Curriculum la decizia școlii : 

           a) Disciplinele opționale implementate 

 

Denumirea opţionalului implementat Clasa/Clasele Numele cadrului didactic 
„Simte matematica” VIA, VIIB Szasz Dianna 

„Simte matematica” VIIA Dinu Anne-Mary 

“Simte Matematica” VIIIA, VIIIB Luka Tunde 

,,Micul baschetbalist” VIB Dincă Liviu-Csaba 

Teatru de păpuși CP A Craioveanu Violeta 

O istorie a comunismului în România XI C,D Bogos Maria-Georgeta (XI C), Grecu Maria (XI D) 

Istoria Monarhiei în România XII C,D Bogos Maria-Georgeta (XII C), Grecu Maria (XII D) 

Tehnici de lucru în laboratorul de chimie XIB Kurcsakovszki Nicolina 

Tehnici de lucru în laboratorul de chimie XIIB Dumbravă Magdalena-Camelia 

Geoinformatică-Geografie asistată de calculator XIC,XID Galea Adriana 

Geografie Locală XIIC,XIID Galea Adriana 

Ted Talks 

 

Educație financiară 

XI C 

 
XIIC 

Kedves Blanka 

 

Popa Ioan 

Comunicare interpersonală VA,VB Kovacs Dorina 

 

      

 

     

b) Programe elaborate pentru noile discipline opționale: 

 

Denumirea noului opţional Clasa/Clasele Numele cadrului didactic 
GROW - integrat Consiliere și orientare IX- XII Grădinariu Nicoleta 

Magia științelor-activități experimentale XI-XII Dumbravă Magdalena-Camelia 

Lucrări practice de fizică 

Ed.financiara 

Marketingul firmei 

Educație economică 

 

VI-VII 

IX-XII 

IX-XII 

VI-VII sau   VII-VIII 

Popa Ioan 
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B. Aspecte calitative ale procesului didactic : 

 

                           1 . Rezultatele obţinute la concursuri şcolare: 

 
Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

Numele şi prenumele 

elevilor/clasa 

Concursul şcolar Rezultate 

(I, II, III, M) 

1. Cimpoeșu Anamaria Vizireanu Adelina-V B Photovoice -inapoi in suflet(concurs de 

fotografie) 

II 

2. Bogos Maria-Georgeta Marin Mădălina- IX C 

Bârsan Antonia- XI C 

Concursul Județean Uniți în cuget și în simțiri I 

II 

 

 

 

 

 

C. Aspecte referitoare la activităţile metodice şi cele de formare continuă şi dezvoltare profesională: 

1. Participarea la activităţile metodice organizate la nivelul şcolii, la nivelul cercului metodic zonal, la nivel naţional sau 

internaţional. 

 
Activitatea metodică Nivelul organizării (școală, zonal, național) Numele cadrelor didactice 

Metode de evaluare în online  Cerc metodic zonal  Grădinariu Nicoleta  

 

2. Participarea la cursuri de formare continuă şi de dezvoltare profesională   

 
Denumirea cursului Nr. de credite/Nr. 

de ore 

Numele cadrelor didactice 

Digitalis Projekt Pedagogia 19 ore Kecskes Elisabeta 

„Profesorul în digital” 12 ore online Juhasz-Andras Reka, Popa Cristina-Maria, Grădinariu Nicoleta 

,Csibi Cătălina, Fărcaș Corina-Vasilica 
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Intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și 

TIC 

52 ore online Burlacu Mihaela 

Intensiv de educație digitală pentru profesori de informatică și 

TIC 

52 ore online Szasz Dianna 

 

 

11. Proiectul „Profesorul Coach: Schimbarea paradigmei 

de predare pentru profesori și motivare a elevilor prin 

instrumente de coaching, în județele Covasna, Harghita și 

Mureș”  (HG 137/2020 și HG 125/2020) 

 60 de ore online Dumbravă Magdalena, Dane Endre, Ferencz Maria- Magdolna, 

Grădinariu Nicoleta  

Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar 30 credite  Dane Endre 

Școala românească în contextul descentralizării  30 credite  Dane Endre 

,,Scoala de toamnă a cadrelor didactice”, organizată de către 

AIHR 

 Craioveanu Violeta, Raichici Irina, Lupu Melania, Bojte Elena, 

Păun Mihaela, Banyai Reka, Pintilei Laura, Vînaga Valentina 

Studii de Master: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 

în Educaţie/TICE( intermediar cu domeniul: Calculatoare și 

tehnologia informației) 

60 credite Moldovan-Dragoș Cireșica 

”Curicculum relevant, educație deschisă pentru toți”- CRED 30 credite Bogos Maria-Georgeta 

Egalitatea de șanse și CES în domeniul educațional- Asociația 

furnizorilor de formare profesională Dimitrie Cantemir 

Conferința Națională online “Starea de bine a profesorilor și 

educația în România”, organizator Asociația “Ține de noi”, 

18.11.2020; 

Simpozionul Național “Magia Sărbătorilor de Iarnă! Tradiții 

și Obiceiuri”, organizat de Editurile D Art și Arabela, noi.-

dec. 2020 

Profesorul digital 

-       Proiectul SEVA -  „Șanse egale – viitor asigurat ” 

4 ore online 

 

 

dec.2020 

 

 

 

 

 

20 ore online 

Bojte Elena - Maria 

 

 

 

 

Mănica Livia Mariana 

 

 

Mănica Livia Mariana 

Popa Ioan 

 
Grama Michaela 
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-       Formare profesională: „Expert în egalitatea de șanse” 

-       Profesor în Online Express 

-       Îmbunătățirea educației din România - „Starea 

emoțională a profesorilor – un rol important pentru 

îmbunătățirea educației din România” 

-       Tehnici restaurative - Cercuri proactive 

-       Metodele online și serviciile psihologie -  Platformă de 

streaming (distribuire de material informativ) 

 
 

 

Master „Practici de comunicare în limba franceză” 

IV Module; 20 

credite  

5 sesiuni; 15 credite 

27.11 – 17.12. 2020 

18.11.2020 

23.11.2020  (4 ore 

online

 

 

Anul școlar: 2020 - 

2021 

 

Grama Michaela 

Grama Michaela 

Grama Michaela 

 

Grama Michaela 

 

Grama Michaela 

 

 

 
 

 

Eros Maria 

 

Managementul clasei. Învățare prin imaginație 8 ore online Dinu Anne-Mary 

Invatarea la distanta in baza site-ului interactiv al profesorului 

- webinar , Institutul de formare continua 

7 tehnici de consolidare a increderii elevilor in profesor - 

webinar, Institutul de formare continua 

Evaluarea elevilor in online - Sellification 

Bazele utilizarii Livresq (5 module) 

2 ore 

 

 

 

2 ore 

 

2 ore 

10 ore 

Kedves Blanka 

 

 

 

 

 

 

Curs în format eLearning și Webinar Modul I: Creează și 

planifică lecții interactive pentru predarea la clasă, organizat 

de EduMagic. 

13 ore Ionescu Mihaela 
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3. Publicarea de articole, cărţi, interviuri etc . 

 
Titlul Publicația Numele cadrelor didactice 

Promovarea imaginii școlii : Colegiul Național Octavian 

Goga, Miercurea Ciuc- Școala online 

Esențial în educație - Editura Esențial Media Press 

ISSN 2458-0511 

ISSN-L 2067-2675 

 

Bojte Elena -Maria 

Caiet de exerciții  Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu 

predare în limba maghiară: clasa a VIII-a - Editura Corvin, 

Deva 

ISBN 978-606-995-118-7 

 

Popa Cristina-Maria (colaborator) 

Activități didactice în pandemie Informația Harghitei Dumbravă Magdalena-Camelia 

Realizare de continut digital de specialitate - Software 

educational - 6 Lectii interactive utilizand softul 

educational Livresq 

(Certificat Creator de Software Educational) 

Publicatii online in revista electronica Expertiza si 

formare 

 

Ted Talks 

 

 

Teaching through Multiple Intelligences 

Multiple Intelligences In EFL (optional CDS) 

Kedves Blanka 

 

 

D. Alte aspecte:  

1. Implicarea în implementarea de proiecte sau alte activități 
Numele și prenumele Proiectul/Activități 

Szasz Dianna Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Burlacu Mihaela, Mănica Livia Mariana 

Mănica Livia Mariana 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiect Educațional Național “Poveste de Crăciun”, omologat M.E.N. cu nr. 77.755/2/28.06.2019 

Bogos Maria-Georgeta Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Bogos Maria-Georgeta Activitate pentru sărbătorirea zilei de 24 ianuarie-  

Hai să dăm mână cu mână! Material informativ/Lecție deschisă în mediul online (canalul 

Youtube, promovat pe site-ul școlii și pe contul de Facebook al școlii). 

Bojte Elena - Maria Proiectul Școala siguranței Tedi 
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Fărcaș Corina-Vasilica 

 

Jurnal de Goga, o aventură virtuală în liceul nostru - proiect realizat de Consiliul Școlar al 

Elevilor din cadrul Colegiului Național Octavian Goga, Miercurea Ciuc. 

În amintirea unui geniu-Mihai Eminescu , activitate în sistem online, realizare de lucrări în 

format electronic,postere, desene, eseuri , recitări de poezii, prezentarea unor creații literare 

ale elevilor etc. 

Dinu Anne-Mary, Juhasz-Andras Reka 

Galea Adriana, Grădinariu Nicoleta, Grecu Maria 

Dane Endre, Dumbravă Magdalena, Bencze 

Alexandrina, Chiper Monica 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

 Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre, Neacșu 

Dan-Mihail  

PROGRAMULUI NAȚIONAL EDUCAȚIA ÎN SIGURANȚĂ 

Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre, Neacșu Dan-

Mihail 

PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA DE ACASĂ 

Dumbravă Magdalena-Camelia, Dane Endre Reabilitarea internatului școlar - POR/2016/3/3.1/B/1/7 – POR 2014 – 2020 

 

 
                          Director,                                                                                                                                 Director adjunct, 

          Prof. Magdalena-Camelia Dumbravă                                                                                                            Prof. Dane Endre      

    
  


