
RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE DE ARTE 

SEMESTRUL I, ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018 

 

Anul școlar 2017 – 2018 a a debutat în bune condiții. Repartizarea elevilor și a orelor în 

catedre a fost făcută din timp, drept urmare toți profesorii și-au putut întocmi planificarea anuală și 

celelalte documente specifice în conformitate cu curriculumul în vigoare și adaptate la 

particularitățile de vârstă, cognitive și aptitudinilor fiecărui elev. Activitatea didactică s-a desfăşurat 

în condiţii normale, respectând planificarea, parcurgerea materiei şi notarea ritmică. Evaluarea 

semestrială s-a desfășurat conform standardelor și a reflectat buna pregătire a elevilor.  

 Preocuparea pentru creșterea calității activitățilot de predare-învățare s-a reflectat și în 

participarea in corpore la activitatea metodică organizată de Inspectoratul Școlar Județean. De 

asemenea se remarcă o îmbunătățire a colaborării în interiorul comisiei metodice prin consultările 

formale și informale pe probleme de metode și tehnici de predare și evaluare. La același capitol 

intră și perfecționarea profesională, după ce în anul şcolar trecut doi colegi au obţinut gradul 

didactic I, anul acesta urmează  prof. Bocskai Csilla.  

 Majoritatea colegilor sunt implicați în activități artistice și științifice extra-școlare, aceasta 

fiind parte integrantă a dezvoltării profesionale. 

Creșterea nivelului de performanță a elevilor este altă preocupare a noastră, s-a organizat 

pregătirea suplimentară în vederea participării la concursuri și olimpiade de spacialitate.   

O preocupare majoră este și creșterea vizibilității școlii noastre, în mod particular a claselor 

cu profil de artă. Pentru aceasta s-au organizat audiții ale claselor de instrument, un concert de 

promovare ale elevilor la Remetea. De asemenea elevii și profesorii au fost prezenți în manifestările 

artistice organizate la nivelul municipului Gheorgheni cu prilejul Zilelor Orașului și de Crăciun. Cel 

mai important eveniment a fost organizarea Concursului comemorativ Kodály Zoltán, concurs la 

care au participat două echipe ale elevilor şcolii noastre, echipe de la cele două licee de profil din 

judeţ şi o echipă a Şcolii de muzică din Szigetszentmiklós – Ungaria. 

Consider că activitatea comisiei metodice a profesorilor de artă poate fi evaluată, la modul 

global, ca fiind foarte bună, atât la nivelul activităților de predare-învățare cât și la cel al activităților 

extra-școlare și extra-curriculare. Eventualele minusuri se pot corecta din mers prin buna colaborare 

în interiorul comisiei metodice și prin implicarea elevilor și a părinților acestora, pentru că mereu 

este loc de mai bine. 

 

 

 

 



Profesor  Perfecționare Act. științifică Act. artistică Act. elevilor Performanțe  

Blănaru Amália -------------------- -------------------------- Acompaniament în concertul de 

Crăciun a Corului Arhanghelii, Topliţa 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán. 

-Concertul de promovare Remetea 

(Csata Sebestyén, Szőcs Márta) 

-Concertul de Crăciun (Csata 

Sebestyén, Szőcs Márta, Béres Janka) 

-audiție a clasei (ianuarie) 

------------------------------- 

Bocskai Csilla Grad did. I ------------------------- Acompanierea Corului şcolii în cadrul 

proiectului Cantus Mundi, Bucureşti. 

Acompanierea Corului şcolii în cadrul 

Concertului de Crăciun – Biserica Sf. 

Nicolae Gheorgheni 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

-Concertul de promovare Remetea 

(Fodor Péter, Ördög Roland) 

-Concertul de Crăciun (Fodor Péter, 

Ördög Roland) 

 

------------------------------- 

Csibi András -------------------- -------------------------- Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán, pregătirea unei echipe 

Concert Bagossyakusztik - Budapest 

MÜPA. 

Recital de orgă - Oradea  

-Concertul de promovare Remetea 

(Székely Máté) 

-Concertul de Crăciun (Székely 

Máté) 

------------------------------- 

Csiki Tibor -------------------- -------------------------- Instructor  Fanfară,s mai multe 

prezențe scenice 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

-Concertul de promovare Remetea 

-Concertul de Crăciun (Orbán 

Roland) 

------------------------------- 

Jakab Márta -------------------- -------------------------- Dirijor -  Corul de femei, multiple 

concerte 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán, pregătirea unei echipe 

- Concertul de Crăciun – Biserica Sf. 

Nicolae Gheorgheni 

 

 

Grupul folcloric/Corul şcolii 

- Concertul de promovare Remetea 

Corul școlii: 

-Concertul școlii în cadrul Zilelor 

orașului 

-Concertul coral de Crăciun, corurile 

reunite Biserica Sf. Nicolae 

-participarea Corului şcolii în cadrul 

proiectului Cantus Mundi, Bucureşti, 

recital la Radio Roműnia Muzical 

Grupul folcloric: 

-Concurs de folclor „Csak 

tiszta forásból” – faza 

județeană – premiul II 

Sólyom- Bíro Orsolya cls. a 

VIII-a – premiul III 

Kolcsár Árpád -------------------- -------------------------- Dirijor -  Corul de mixt, multiple 

concerte 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

- Concertul de Crăciun – Biserica Sf. 

-Concertul de promovare Remetea. 

-Concertul de Crăciun 

------------------------------- 



Nicolae Gheorgheni 

Máyer Róbert -------------------- -------------------------- Dirijor – Fanfară, mai multe prezențe 

scenice 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

-Concertul  de promovare Remetea. 

-Concertul de Crăciun 

-Recital cvartet clarinet (4 februarie) 

------------------------------- 

Molnár Katalin -------------------- -------------------------- Dirijor -  Corul bărbătesc, multiple 

concerte: 6, 12, 23 octombrie, 4 

decembrie 

Concerte caritabile – 16, 26 decembrie 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán, pregătirea unei echipe 

--------------------------------------------- ------------------------------- 

Polgár Szabolcs -------------------- -------------------------- Turneu de recitaluri – Amabile duo 

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

-Concertul de promovare Remetea 

-Concertul de Crăciun 

-audiție a clasei 

-Turneul laureaţilor Festivalului 

Microcosmos muzical – Sfântu-

Gheorghe, Sinaia, Buşteni (Laczkó 

Zsigmond) 

------------------------------- 

Siklódi Emese -------------------- -------------------------- Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

Concert caritabil 

-Concertul de promovare Remetea 

-Concertul de Crăciun 

------------------------------- 

Veress Csaba -------------------- -------------------------- Prezența în calitate de concert-maestru 

în cadrul Orchestrei de cameră 

Miercurea-Ciuc. 

A susţinut mai multte cursuri de 

măiestrie, concerte-lecţie (Miercurea 

Ciuc, Sfântu-Gheorghe)  

Organizarea Concursului comemorativ 

cu participare internaţională Kodály 

Zoltán 

-Concertul de promovare Remetea 

-Festivitatte UBB-Gheorgheni  

-Concertul de Crăciun 

-audiție de clasă 

-Concertul de Crăciun – Biserica Sf. 

Nicolae Gheorgheni 

- Concertul de Crăciun – Miercurea 

Ciuc (Mayer Robert, Bernad 

Boldizsar, Simon Andras) 

 

 

 

 

 


