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

Raport privind activitatea
comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare
în anul şcolar 2011-2012

•
activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei
curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul şcolar 2011-2012 materializat în Programul
de activităţi stabilit la nivelul comisiei metodice;
•

Analiza SWOT:
Puncte tari

- Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate şi pedagogică serioasă şi, totodată,
mare disponibilitate de a comunica eficient elevii.
- 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.
- Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului;
- 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.
- S-a efectuat testarea predictivă, 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.
- Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a
valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă.
- În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activparticipative, şi folosesc tehnologia modernă (calculator, videoproiector).
- Pregătire elevilor din clasa a VIII-a pentru Evaluarea Naţională a constituit o preocupare
permanentă pentru profesorii de limba şi literatura română, care au susţinut ore de consultaţii
suplimentare, atât cu elevii capabili de performanţă, cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe.
- Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative desfăşurate în
şcoală şi în afara şcolii, participând cu grupe de elevi.
- Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri şi cercuri pedagogice,
sesiuni de comunicări şi la stagii de formare continuă acreditate.
- Profesorii de limba română au participat, în calitate de evaluatori, la Olimpiada de limba şi
literatura română (faza locală şi judeţeană) şi la Evaluarea Naţională.
- Profesorii au realizat, în decursul anului şcolar 2010-2011, numeroase proiecte educaţionale
şi au stabilit parteneriat cu alte şcoli din judeţ şi din ţară.
- La nivelul comisiei metodice există o bună colaborare şi comunicare între membrii acesteia.
Întâlnirile dintre cadrele didactice, mai ales cele neplanificate, reprezentate de discuţii scurte,
pe teme concrete şi de actualitate au fost deosebit de utile, conducând la o permanentă
informare şi documentare a cadrelor didactice.

Puncte slabe
- Nerealizarea unora dintre activităţile propuse: nerealizarea – la nivelul şcolii – a unui
cabinet de limba şi literatura română şi a unui cabinet de limbi moderne;
- Nesusţinerea de lecţii în AEL;
- Lipsa activităţilor opţionale sau de cerc la nivelul catedrei de limba romană sau limbi străine
nu permite stimularea suficientă a elevilor talentaţi şi o mai bună pregătire a lor în vederea
obţinerii unor performanţe şcolare superioare;
- Lipsa unor cercuri şcolare (de lectură, teatru, jurnalism) face aproape imposibilă păstrarea în
şcoală a elevilor după orele de curs (mulţi dintre ei fiind navetişti);
- Slaba dotare cu materiale didactice şi mijloace audio-vizuale (casetofon, CD player, casete,
CD-uri), atât de utile studiului limbilor străine.
Oportunităţi
- Prestigiul în continuă creştere de care se bucură şcoala noastră în acest moment;
- O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă şi susţinerea părinţilor
acestora;
- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de
performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe;
- Buna colaborare cu celelalte şcoli din oraş.
Ameninţări
- Lipsa resurselor financiare;
- Autosuficienţa şi automulţumirea cadrelor didactice;
- Demotivarea financiară a cadrelor didactice.
•
Activităţi desfăşurate în şcoală în anul şcolar 2010-2011
- Lecţii deschise:
 prof. Morar Alina, clasa a III-a B
 Motântan Ionela, clasa a VIII-a B
- Au prezentat referate pe teme de interes şi de actualitate profesorii:
 Budişan Anca şi Pocol Elisabeta – Predarea limbilor străine în gimnaziu
 Szasz Carmen – Metode de stimulare a lecturii în rândul elevilor
- Alte activităţi:
- Concursul Naţional Evaluare în Educaţie la limba română şi limba engleză (prof. Szasz
Carmen, prof. Balays Eva).
- Concursul internaţional Cangurul Lingvist, secţiunea franceză-spaniolă (Budişan Anca)
- Concursul internaţional Cangurul Lingvist, secţiunea engleză-germană (Pocol Elisabeta,
Morar Alina)
- Concursul de lectură ,,Poveştile Cangurului” Secţiunea limba şi literatura română (Szasz
Carmen, Motântan Ionela)
- Halloween (Morar Alina, Pocol Elisabeta, Budişan Anca, Pop Oana).
- Săptămâna Educaţiei Globale
- Christmas Carols şi Joyeux Noel (Morar Alina, Pocol Elisabeta, Budişan Anca)
- Concurs de ortografie (Balazs Eva, Motântan Ionela, Pop Oana)
- Cunoaşterea operei literare ,,Toldi” de Arany Janos (Becsky Hajnalka, Balazs Eva)
- Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu (Motântan Ionela)

- Sărbătorirea Zilei Francofoniei (Budişan Anca)
- Zâmbet de copil – Activităţi dedicate zilei de 1 Iunie (Morar Alina, Becsky Hajnalka,
Budişan Anca, Motântan Ionela; Szasz Carmen, Pop Oana, Denes Eniko, Balazs Eva)
- Lecţie interactivă Cărţile cu Apolodor de Gellu Naum (Motântan Ionela)
- Ziua Europei (Budişan Anca)
- Saint Patrick's Day (Morar Alina)
- Valentine’s Day (Morar Alina, Pocol Elisabeta, Budişan Anca)
- Activităţile din săptămâna ,,Şcoala altfel”
•
Proiecte extracurriculare:
- Poezia culorilor – clasa VI-a B – prof. Carmen Szasz, avizat ISJ BN
- Pe urmele scriitorilor bistriţeni – clasa a VII-a A, clasa VII-a B – prof. Carmen Szasz
- Halloween (Pocol Elisabata, Morar Alina, Budişan Anca)
•
Parteneriate educaţionale
- Proiectele Resursele şi Noi în Europa – clasa a VI-a B – parteneriat cu Junior Achivement
România (Szasz Carmen)
- Proiectul JA in a Day – activitate de job shadow la părinţi – clasa a VI-a B – parteneriat cu
Junior Achivement România (Szasz Carmen)
- Decorating the European Christmas Tree – proiect eTwinning
•
Rezultate obţinute de către elevi la concursurile şcolare
Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română - Etapa Judeţeană - 03.03.2012
Premiul III: Libotean Cristina, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen)
Menţiune: Pupeză Simona, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen)
Menţiune: Koblicska Julia , clasa a VII-a C (prof. Balazs Eva)
Olimpiada Naţională de Limba Maghiară - Etapa Judeţeană
Locul II: Lapahos Reka (prof. Becsky Hajnalka)
Olimpiada Limba Engleză - Etapa judeţeană, 12.05.2012
Menţiune: Mureşan Cristina, clasa a VII-a B (prof. Pocol Elisabeta)
Concursul Naţional Interdisciplinar +_ Poezie - faza judeţeană - 28.04.2012
Menţiune - Clasa a V-a: Szasz Bogdan - (Prof. Szasz Carmen, prof. Ungureşan Corina)
Menţiune - Clasa a VI-a: Libotean Cristina - (Prof. Szasz Carmen, prof. Ungureşan Corina)
Concursul Interdisciplinar ,,Cultură şi Spiritualitate Românească”, Etapa judeţeană,
24.03.2012
Menţiune: Szasz Bogdan, clasa a V-a B (prof. Szasz Carmen, Văran Floarea)
Concursului de ortografie a limbii maghiare ,,Simonyi” - Etapa judeţeană - 18.02.2012
Locul I - Nagy Izabella, clasa a VIII-a C (Prof. Becsky Hajnalka)
Concursul de lectură ,,Poveştile Cangurului” Secţiunea limba şi literatura română - Proba
de baraj - Bucureşti, 24.03.2012 - Colegiul Naţional Sf. Sava
Premiul II – Tabără la Straja, jud. Hunedora – Libotean Cristina, clasa a VI-a B (prof.
Carmen Szasz) (la proba de baraj au fost prezenți 44 elevi de clasa a VI- a din toată ţara)
Concursul naţional de creaţie ,,În lumea Basmului”, Beclean, C.A.E.N. nr. 30644/21.02.2012

Menţiune – Fluieraş Sorina, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen)
Menţiune – Silveşan Cristina Renata, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen)
Premiu special – Szasz Bogdan, clasa a V-a B (prof. Szasz Carmen)
Concursul ”Pasaport Pentru Excelenţă”
Gergely David - clasa a VIII-a C (prof. Pocol Elisabeta) – calificat etapa a II-a
Evaluare în Educaţie - Etapa a II-a - Limba Română - 25.02.2012
Clasa a V-a: 94 p - Purcea Denis (prof. Szasz Carmen)
Clasa a VI-a: 99 p - Hosu Andrei (prof. Szasz Carmen)
98 p - Hiticaş Maria (prof. Szasz Carmen)
94 p - Flueraş Sorina, Silveșan Cristina (prof. Szasz Carmen)
Evaluare în Educaţie - Etapa a III-a - Limba Română - 19.05.2012
Clasa a V-a: Locul II, clasament naţional (99 puncte), Szekely Melisa, (prof. Szasz Carmen)
Locul II, clasament naţional (99 puncte), Szasz Bogdan, (prof. Szasz Carmen)
Locul III, clasament naţional (98 puncte), Purcea Denis, (prof. Szasz Carmen)
Locul IV, clasament judeţean (95 puncte), Leah Alexandru, (prof. Szasz Carmen)
Clasa a VI-a:
Locul II, clasament naţional (99 puncte), Hosu Andrei, (prof. Szasz Carmen)
Locul II, clasament naţional (99 puncte), Sabatelli Angelo, (prof. Szasz Carmen) Menţiune,
locul III, clasament judeţean (97 puncte), Mureşan Răzvan, (prof. Szasz Carmen)
Menţiune, locul IV, clasament judeţean (95 puncte), Pupeză Simona, (prof. Szasz Carmen)
Menţiune, locul V, clasament judeţean (94 puncte), Pop-Moldovan Ionuţ, (prof. Szasz Carmen)
Concursul de lectură ,,Poveştile Cangurului” Secţiunea limba şi literatura română –
28.10.2011
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)
190 puncte – Pupeză Simona, clasa a VI-a B (prof. Carmen Szasz)
Concursul Cangurul Lingvist Franceza-Spaniola - 17.11.2011
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 - Mureșan Cristina Iulia, VII B (prof. Budișan Anca)
131,25 puncte - Silveșan Cristina, VI B (prof. Budișan Anca)
Concursul Cangurul Lingvist Engleză-Germană - 15.12.2011
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)

Responsabil comisie metodică,
prof. Carmen Szasz

