SCOALA GENERALA „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEM. I. 2011/2012
ARIA CURRICULARĂ „OM ŞI SOCIETATE”
Aria curriculară „Om şi societate” , în semestrul I 2011/2012, şi-a centrat
activitatea pe problemele de conţinut ale învăţământului în general şi ale actului
didactic în special, acordând atenţie ansamblului de cunoştinţe , abilităţi
intelectuale şi modelelor atitudinale şi comportamentale în scopul formării unor
personalităţi armonioase în concordaţă cu cerinţele actuale şi viitoare ale
dezvoltării societăţii.
Astfel, toţi colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri
şi forme de organizare a procesului de învăţământ, proiectarea activităţii de
predare-învăţare, evaluarea rezultatelor învăţării, ca şi relaţiile profesor-elev privite
ca un factor de stimulare a activităţii didactice.
Activitatea şi acţiunile desfăşurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor
obiective precum : stabilirea cadrului organizatoric ; perfecţionarea metodelor de
predare-învăţare; ridicarea nivelului de pregătire a elevilor şi evaluarea acestora.
Activitatea desfăşurată a ţinut cont de precizările primite la consfătuirile
cadrelor didactice desfăşurate pe specialităţi la fiecare început de an şcolar.
În luna septembrie 2011 fiecare membru al comisiei a analizat programele
şcolare, apoi a întocmit macroproiectarea activităţii didactice, proiectarea activităţii
semestriale a sistemului de lecţii, a conţinuturilor de recapitulare, consolidare,
evaluare.
S-a ţinut cont de identificarea obiectivelor, selectarea conţinuturilor, analiza
resurselor, determinarea activităţii de învăţare, stabilirea instrumentelor de
evaluare.
Membrii comisiei metodice s-au întîlnit în 22.09.2011 pentru a dezbate
chestiunea testelor iniţiale; s-au oferit precizări legate de organizarea testelor,
modele pentru fiecare disciplină şi s-au validat testele.
În 13.10.2011 au fost analizate rezultatele testelor iniţiale în cadrul comisiei
metodice, fiecare membru al comisiei a prezentat situaţia testelor pe care le-a dat la
clase. Au fost reliefate aspectele pozitive şi negative, s-au stabilit măsurile
ameliorative.
În luna noiembrie 2011, doamna profesoară Horoba Roxana a susţinut o
lecţie demonstrativă la clasa a-V-a A „ Relieful major al bazinelor oceanice”.
În urma analizei făcute s-au desprins câteva aprecieri :
- pregătirea ştiinţifică şi metodică a lecţiei ;
- utilizarea strategiilor şi tehnicilor didactice moderne ;
- a dat dovadă de tact pedagogic, atmosfera a fost caldă ;
- elevii au fost încurajaţi să răspundă ;
- materialul didactic a fost divers (hartă, pliante, manual,etc.).
Recomandări în urma analizei :
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- folosirea sistematizării scrise (tabele,scheme,etc)la verificarea cunoştinţelor ;
- să insiste mai mult asupra deosebirilor între formele de relief continentale .
Pe parcursul primului semestru au fost efectuate trei interasistenţe :
- 22.11.2011 – clasa a-VI-a C – obiectul : Istorie; profesor Kovacs Szabolcs ;
Tema : Formarea şi expansiunea Imperiului otoman.
- 18.11.2011- clasa a-VII-a – obiectul Religie; profesor Văran Floarea;
Tema : Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume.
- 9.12.2011 – clasa a- I-a C – obiectul Religie reformată; profesor Levai Ileana
Tema : Kain şi Abel.
Concluzii desprinse :
A fost utilizată comunicarea eficientă şi limbajul de specialitate.
Elevii cunosc şifolosesc corect termeni istorici şi religioşi.
Utilizarea unor strategii didactice adecvate în funcţie de nivelul de pregătire
a elevilor.
Folosirea unor metode de învăţământ moderne: conversaţia euristică, lectura
religioasă, problematizarea , argumentaţia.
Activităţile extraşcolare cu elevii au fost organizate şi desfăşurate conform
planificării.
Elevii claselor a-VII-a A , a-VIII-a A şi a-VIII-a B s-au întrecut în concursul
tematic „ Participarea locuitorilor din judeţul Bistriţa-Năsăud la realizarea Marii
Uniri „, concurs coordonat de profesor Conea Liviu cu sprijinul colegilor din
catedră, a directorului şi directorului educativ.
În data de 24.01.2012 la C.D.I. a fost organizată activitatea
„ Arc peste timp ” ( 24 ianuarie 1859 – 24.ianuarie 2012 ) cu participarea elevilor
clasei a-VII- a A. Au fost susţinute referate ce au evidenţiat importanţă Unirii
Principatelor şi a reformelor înfăptuite în timpul domniei lui Cuza.
În încheiere a fost prezentat un documentar intitulat „Prestigiul României în
plan european după 1859„.
În data de 18.11.2011 un grup de eleve din clasa a-VII-a A coordonat de
doamna profesoară Văran Floarea a participat la Concertul de pricesne „ Dăruind
vei dobândi”, activitate derulată în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale –
organizată de I.S.J. Bistriţa-Năsăud şi Scoala Generală „Liviu Rebreanu” Beclean.
Grupul a fost răsplătit pentru evoluţia sa cu o diplomă de onoare.
Elevii claselor a-VII-a şi a-VIII-a , secţia maghiară, îndrumaţi de profesor
Tombitaş Jeno au efectuat doua excursii didactice de două zile fiecare la Şuncuiuş,
judeţul Bihor.
În data de 22.12.2011 elevii claselor a-VII-a A şi a-VII-a B au susţinut un
spectacol deosebit dedicat Naşterii Domnului în sala profesorală a şcolii noastre.
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ANALIZA SWOT A ACTIVITATII COMISIEI
Puncte tari
Preocuparea cadrelor didactice şi a
elevilor pentru obţinerea unor
rezultate bune la olimpiade şi
concursuri.
Implicarea membrilor comisiei în
activităţile şcolii.
Colaborarea eficientă cu colegii în
realizarea unor activităţi ce au
contribuit la prestigiul şcolii.
Oportunităţi
Motivarea elevilor pentru creşterea
interesului faţă de disciplinele din
cadrul acestei comisii.

Puncte slabe
Utilizarea sporadică a TIC ca instrument
de învăţare.
Lipsa unor opţionale în cadrul comisiei.
Lipsa cabinetelor de specialitate.

Ameninţări

Soluţii posibile :
- Consecvenţă în activitate ;
- Realizarea unor proiecte mai ample la nivelul oraşului care să-i capteze pe elevi.

ÎNTOCMIT,
PROFESOR LIVIU CONEA
Beclean la 7.02.2012
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