Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” Beclean
Comisia metodică a ariei curriculare Limbă şi comunicare

RAPORT
privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare
pe semestrul I, an şcolar 2012-2013
În şedinţa de analiză a activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi
comunicare, desfăşurată în data de 23.01.2013 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
2012-2013, Semestrul I;
• Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului;
• 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. 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 de limba română au organizat consultaţii gratuite, după orele de curs, atât cu
elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care întâmpină dificultăţi în învăţare sau au
nevoie de clarificarea unor noţiuni. O atenție deosebită a fost acordată elevilor din clasele a
VIII-a în vederea pregătirii lor pentru Evaluarea Națională.
• Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a
valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă.

Activităţi susţinute în semestrul I al anului şcolar 2012-2013
Lecții deschise:
- prof. Eva Balazs – Opera epică: Întâiul drum de Ion Agârbiceanu, 6.12.2012, cls. a VI-a D;
- prof. Ioan Radu Zăgreanu – Structuri narative in „Iapa lui Vodă” de Mihail Sadoveanu,
17.12.2012, clasa a VII-a D;
Referate:
- prof. Carmen Szasz - Rolul materialului didactic în predarea şi consolidarea cunoştinţelor,
6.12.2012
- prof. Alexandra Țermure - Eficientizarea lecţiei de limba şi literatura română pri utilizarea
metodelor interactive de grup, 17.12.2012
Concursuri organizate la nivelul școlii:
- Evaluare în educație, Etapa I,13.10.2012, organizator prof. Simona Konradi (colaboratori
prof. Ioan Radu Zăgreanu și prof. Alexandra Țermure) – au participat 96 de elevi, dintre
care 32 din ciclul gimnazial;
- Concursul de lecură Poveştile Cangurului (aviz MECTS nr. 60370/28.09.2012),
9.11.2012, organizator prof. Carmen Szasz (colaboratori prof. Ionela Motântan, prof.
Alexandra Țermure) – au participat 44 de elevi din clasele V-VIII;
- Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER, Etapa I,
05.12.2012 – concurs organizat în parteneriat cu M.E.C.T.S. prin Protocolul de colaborare
nr. 12657/09.06.2010 și inclus în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare organizate în
anul 2012-2013 fără finanțare M.E.C.T.S. – au participat 187 de elevi din clasele V-VIII
(organizatori prof. Ionela Motântan, prof. Carmen Szasz, prof. Ioan Radu Zăgreanu).
- Concursul de ortografie Simonyi Zsigmond – faza pe şcoală, organizator prof. Becsky
Hajnalka;

Proiecte:
- Călător în Galaxia Lecturii – prof. Ioan Rau Zăgreanu, proiect la nivel județean, avizat de
către ISJBN, desfășurat în parteneriat cu Școala Gimnazială Nușeni și Școala Gimnazială
„Ion Pop Reteganul” din Reteag, (prima activitate: Toamna rupe afișe și flori – 31.10.2012;
- Picătura de lectură – prof. Carmen Szasz, proiect la nivelul școlii;
- Ziua Internașională a limbilor modern – prof. Elisabeta Pocol, proiect la nivelul școlii;
Alte activități:
- Vestitorul Unirii – episcopul Iuliu Hossu – prof. Ioan radu Zăgreanu, 1.12.2012;
- Poezia noastră cea de toate zilele – activitate desfășurată în cadrul Săptămânii Educației
Globale – prof. Ioan radu Zăgreanu;
- Christmas Carols – prof. Elisabeta Pocol;
- Haloween – prof. Elisabeta Pocol, Morar Alina, Szabo Tatiana;
- Franța pitorească. Franța culturală – prof. Maria Valea;
- Comemorarea eroilor Revoluției de la 1848 – prof. Balazs Eva, Becsky Hajnalka;
Formare şi perfecţionare profesională
- s-a înscris la concursul pentru obţinerea gradului didactic definitiv prof. Țermure Alexandra;
Analiza activității:
PUNCTE TARI
• 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;
• judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare;
• relaţia profesor-elev a fost corectă şi
principială;
• disponibilitatea cadrelor didactice de a
lucra suplimentar gratuit atât cu elevii
capabili de performanţă cât şi cu cei care au
lacune în cunoştinţe;

PUNCTE SLABE
• slaba utilizare a cabinetului AeL și a TIC
în activitatea de predare;
• lipsa CDȘ-urilor la nivelul gimnazial al
ariei curriculare, atât la limba română, cât și
la limbile moderne;
•

OPORTUNITĂȚI
AMENINȚĂRI
• prestigiul în continuă creştere de care se • numărul de ore tot mai redus, cauzat de
bucură şcoala noastră în acest moment;
scăderea numărului de elevi (scăderea
• o bună motivaţie din partea unor elevi populației școlare la nivelul orașului).
capabili de performanţă şi susţinerea
părinţilor acestora;
• buna colaborare cu celelalte şcoli din oraş.
Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate.
Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Carmen Szasz

