
Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi” Beclean 

Comisia metodică a ariei curriculare Limbă şi comunicare 

 

R A P O R T 

privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare  

pe semestrul I, an şcolar 2011-2012 

 

 În şedinţa de analiză a activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare, 

desfăşurată în data de 23.01.2012 şi la care au participat toţi membrii acesteia, s-au constatat 

următoarele aspecte: 

• Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei 

curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul şcolar 2011-2012 materializat în Programului de 

activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare pentru anul şcolar 2011-

2012, Semestrul I; 

• Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului; 

• Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin 

valorificarea programei de specialitate; 

• Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform 

planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind că se cunosc în profunzime 

programele şcolare; 

• S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor şcolare, avându-se în vedere câteva criterii 

pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi 

conţinutul manualelor, continuitate, modernitate, eficienţă; 

• Relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială; 

• În luna septembrie 2010, au fost discutate în cadrul comisiei metodice metodologiile legate 

de testarea iniţială (Foaia de parcurs şi Scrisoarea metodică adresată profesorilor de limba şi 

literatura română din gimnaziu) (Menţionăm ca la toate disciplinele cuprinse în aria curriculară s-

au susţinut teste iniţiale); 

• Profesorii membri ai comisiei au colaborat la elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de 

corectare şi a matricelor de specificaţie; 

• S-a efectuat testarea iniţială, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea 

scrisă şi orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise şi 

orale a acestora. Rezultatele obţinute au fost comunicate diriginţilor şi, prin intermediul lor, 

părinţilor, respectându-se normele metodologice. Când au fost solicitaţi, profesorii din comisia 



metodică a ariei curriculare Limbă şi comunicare au discutat cu părinţii elevilor despre 

performanţele copiilor lor şi măsurile ce se impun; 

• Profesorii au organizat consultaţii gratuite, după orele de curs, atât cu elevii capabili de 

performanţă, cât şi cu cei care întâmpină dificultăţi de învăţare sau au nevoie de clarificarea unor 

noţiuni: prof. Motântan Ionela (cls. a VIII-a B, marţi, 14-15), Szasz Carmen (cls. a V-a B, joi, 13-

14), Morar Alina (cls. a V-a B, joi, 14-15). 

 

Activităţi susţinute în semestru I al anului şcolar 2011-2012 

� prof. Budişan Laura-Anca şi Pocol Elisabeta au susţinut în cadrul comisiei metodice  

referatul cu titlul Metode tradiţionale vs. Metode moderne de predare a limbilor moderne 

(octombrie 2011) 

� Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a 

valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă: Înscrierea elevilor de clasa a 

V-a la CDI a fost o activitate realizată de toţi prof. de lb. şi literatura română: Balazs Eva, Motântan 

Ionela, Szasz Carmen; 

� s-a organizat Concursul de ortografie la nivelul cls. a VIII-a A, B, C ca activitate în cadrul 

comisiei metodice – prof. organizatori:Balazs Eva, Motântan Ionela, Pop Oana;  

� la nivelul şcolii, s-au organizat următoarele concursuri avizate MECTS şi ISJBN: 

- Poveştile cangurului: au participat 32 de elevi din clasele a V-a B, a VI-a A şi B, a VII-a B, 

organizatori prof. Szasz Carmen şi Motântan Ionela;  

- Cangurul lingvist – secţiunea franceză – spaniolă: au participat 42 de elevi din clasele a VI-

a A şi B, a VII-a B, organizatori prof. Budişan Anca; 

- Cangurul lingvist – secţiunea engleză – germană: au participat 38 de elevi din clasele a VI-a 

A şi B, a VII-a B, organizatori prof. Pocol Elisabeta, Morar Alina, Pop Oana; 

- Concursul de ortografie Simonyi Zsigmond – faza pe şcoală, organizator prof. Becsky 

Hajnalka; 

� membrii comisiei s-au implicat în activităţile educative desfăşurate în şcoală, participând 

cu grupe de elevi la: 

o Carnavalul Toamnei-Halloween: Proiect cultural-educativ Halloween – Join us if you scare, 

coordonator: prof. Pocol Elisabeta, Morar Alina, Budişan Anca; 

o  Săptămâna Educaţiei Globale:  

- Sfaturi verzi – emailuri verzi, prof. Szasz Carmen, cls. a V-a B; 

- Personalităţi de renume din lumea contemporană, prof. Motântan Ionela; 

- Sunt român – cetăţean al planetei Pământ, prof Budişan Anca; 



- Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale – prezentare de esee, 

afişe şi portofolii,  prof. Szasz Carmen, cls. a VI-a B; 

o Serbări şcolare:  

- Proiect cultural-educativ Merry Christmas & Joyeux Noel, coordonator: prof. Pocol 

Elisabeta, Morar Alina, Budişan Anca; 

- Ne colindăm profesorii, prof. Morar Alina în colaborare cu prof. Văran Floarea şi Pop 

Cristian; 

- Serbare de Moş Nicolae: coordonator Becsky Hajnalka (secţia maghiară); 

- Serbare de Crăciun – colinde şi piese de teatru: coordonator Becsky Hajnalka (secţia 

maghiară); 

- Comemorarea eroilor Revoluţiei de la 1848: coordonator Becsky Hajnalka (secţia maghiară) 

(6 octombrie 2011); 

 

Proiecte educaţionale  şi activităţi desfăşurate la nivelul şcolii: 

- prof. Pocol Elisabeta: Christmas Traditions Around the World - Project - cls. a VII-a A; 

Christmas Cards and Carols – clasele a III-a C,  a IV-a C, a V-a C, a VII-a A, B, C, D şi a VIII-a C 

şi Şcoala Coldău; Utilizarea noilor tehnologii: învăţare prin vizionare de film, clasa  a V-a C 

- prof. Budişan Anca: Utilizarea noilor tehnologii: învăţare prin vizionare de film: 

Ratatouille, Elemente de civilizaţie si arta culinară franceza, cls. a V-a A; Les Miserables, cls. VI 

B; 

- prof. Balazs Eva: Utilizarea noilor tehnologii: învăţare prin vizionare de film: Dl. Goe…, 

Bubico, Vizită de I.L. Caragiale, cls. aV-a C; 

- prof. Motântan Ionela: Reporter pentru o zi: Şcoala mea în oraş – textul nonliterar, cls.V A; 

- prof. Pop Oana: Jocul paronimelor, clasa a VIII-a A; 

- prof. Szasz Carmen: Proiect educaţional ,,Pe urmele scriitorilor bistriţeni”- proiect cls. a 

VII-a A şi B; - Prima temă din proiect ,,Pe urmele lui George Coşbuc”, prezentare de portofolii, 

planşe, recitare de poezie, audiţii muzicale; Proiect educaţional Poezia culorilor, clasa a VI-a B; 

Cărţile cu Apolodor de Gellu Naum – exerciţii de lectură critică şi scriere creativă, clasa a V-a B; 

,,Elemente de cultură și civilizaţie romană” - Lb. latină -   Învăţarea etapelor de realizare a unui 

portofoliu, clasa a VIII-a A. 

 

Rezultate şi performanţe obţinute în semestru I al anului şcolar 2011-2012 

• Concursul  ,,Poveştile Cangurului” Secţiunea limba şi literatura română - 28 octombrie 2011 

Clasa a V-a: 183,75 puncte – Szasz Bogdan, clasa a V-a B (prof.Carmen Szasz) 



Clasa a VI-a: 195 puncte – Libotean Cristina, clasa a VI-a B (prof. Carmen Szasz) – calificată la  

proba de baraj 

          190 puncte – Pupeză Simona, clasa a VI-a B (prof. Carmen Szasz) 

 

• Concursul Cangurul Lingvist Franceză-Spaniolă - 18.11.2011 

Clasele V-VIII 

164 puncte - Sămărghitean Ciprian Raul, VII A (prof. Budișan Anca) 

143,75 puncte - Pupeză Simona, VI B (prof. Budișan Anca) 

139,75 puncte - Petrican Ioana, VII A (prof. Budișan Anca) 

131,75 puncte - Mureşan Cristina Iulia, VII B (prof. Budișan Anca) 

131,25 puncte - Silveşan Cristina, VI B (prof. Budișan Anca) 

 

• Concursul Cangurul Lingvist Engleză-Germană - 15.12.2011 

Clasele  V-VIII 

163,25 puncte - Szasz Bogdan, VB (prof. Morar Alina) 

142,75 puncte - Berintan Iudita, VI B (prof. Morar Alina) 

126,75 puncte - Muresan Cristina Iulia, VII B (prof. Pocol Elisabeta) 

136 puncte - Matyas Norbert, VIII C (prof. Pocol Elisabeta) 

 

• Concursul de ortografie Simonyi Zsigmond – organizator prof. Becsky Hajnalka – elevi 

calificaţi la faza judeţeană: 

Nagy Izabella, cls. a VIII-a D 

Simon Brigitta, cls. a VIII-a D 

Budoi Timea, cls. a V-a C 

Reman Renata, cls. a V-a C 

Simon Agnes, cls. a V-a C 

Lapokos Reka, cls. a V-a C 

 

Formare şi perfecţionare profesională 

- două cadre didactice s-au înscris la concursul pentru obţinerea gradului didactic definitiv: 

prof. Pop Oana şi Pocol Elisabeta; 

- un prof. înscris la gradul didactic II: prof. Budişan Anca; 

- prof. Balazs Eva: Curs POSDRU ,,A doua şansă” (9o de ore de formare continuă); 



- prof. Budişan Anca: Participare la Simpozionul şi Concursul de fotografie ,,Să descoperim 

România”, ediţia a III-a; colaborator la Simpozionul Naţional ,,Utilizarea creativă a noilor 

tehnologii didactice”; înscriere la cursul POSDRU,,Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 

utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze şi evaluare la nivel 

european a competenţelor lingvistice” ID 62771 

- prof. Szasz Carmen: participare la cursul ,,Introducere în eTwinning” (20 de ore de formare 

la distanţă şi activităţi practice); participare în cadrul proiectului internaţional eTwinning 

,,Decorating the European Christmas Tree” (60 de ţări partenere); colaborator (lectura şi corectură) 

la cartea Idei Eco, autor Veturia Seserman, ISBN 978-973-0-11781-3. 

 

Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate. 

Întocmit,  

Responsabil comisie metodică, 

   prof. Carmen Szasz 


