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Responsabilii de cerc pedagogic 

 

Învățământ primar (secția maghiară) 

 

2016 - 2017 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Funcția 

Unitatea unde 

funcționează 
Microcentrul 

1. Hari Tünde-Hajnalka Inspector școlar 
Inspectoratul Școlar 

Județean Sălaj 
Sălaj 

2. Bara Jusztina 
Profesor 

învățământ primar 

Școala Gimnazială ”Bathory 

Istvan” Șimleu Silvaniei 

Șimleu 

Silvaniei 

3. Egri Edit 
Profesor 

învățământ primar 

Liceul Tehnologic ”Cserey-

Goga” Crasna 
Zalău 1 

4. Tyukodi Iolanda 
Profesor 

învățământ primar 

Școala Gimnazială ”Mihai 

Eminescu” Zalău 
Zalău 2 
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ATRIBUȚIILE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC 

 

 

 organizează și coordonează întreaga activitate a comisiei metodice 

(întocmește planul managerial, coordonează realizarea instrumentelor de 

lucru, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a 

performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei 

metodice, precum și alte documente); 

 stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei 

metodice; 

 efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al comisiei sau la 

solicitarea inspectorului școlar de specialitate; 

 propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare; 

 răspunde de activitatea profesională a membrilor comisiei; 

 elaborează, semestrial și anual, la cererea inspectorului școlar de 

specialitate, informări asupra activității comisiei metodice, pe care le 

prezintă la consfătuiri județene și cercuri pedagogice. 
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PORTOFOLIUL 

RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC 

 

 

1. Curriculum Vitae 

2. Rapoarte de analiză a activității  

3. Plan managerial al cercului pedagogic 

4. Plan operațional al cercului pedagogic (caietul metodic) 

5. Tabel cu școlile arondate și cadre didactice, respectiv cu responsabilii 

comisiei metodice din sector 

6. Activități metodice: procese-verbale ale activităţilor desfăşurate, 

referate, proiecte de activitate susţinute în cadrul lecţiilor deschise 

7. Criterii de evaluare a lecţiei 

8. Fişele de observare şi analiză-sinteză ale lecţiilor asistate 

9. Rapoarte de inspecţie curente şi speciale 

10. Delegație specială pentru efectuarea inspecţiilor de acordare a gradelor 

didactice sau ale altor inspecţii 

11. Listă de materiale bibliografice şi documentare în domeniul didacticii şi 

metodicii 

 

 

Inspector şcolar - învăţământ primar (secția maghiară), 

prof. Hari Tünde-Hajnalka 


