SCOALA GIMNAZIALĂ
„GRIGORE SILAŞI”
BECLEAN

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE „ OM ŞI SOCIETATE „
ANUL ŞCOLAR 2011 – 2012

Comisia metodică „Om şi Societate „ şi-a desfăşurat activitatea pe
baza unui program întocmit cu aportul membrilor comisiei având ca obiective
prioritare următoarele :
 - Proiectarea activităţilor didactice în concordanţă cu noul
curriculum;
 - Predarea şi evaluarea centrate pe elev, utilizând metode activparticipative ;
 - Pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare ;
 - Aplicarea unor proiecte pentru ajutorarea şi integrarea copiilor cu
probleme de învăţare în comunitatea şcolară şi locală ;
 - Evocarea evenimentelor importante din istoria neamului şi a
comunităţii locale ;
 - Dezvoltarea sentimentului patriotic, cultivarea spiritului de
toleranţă .

Planificările şi proiectarea activităţilor didactice pe semestrul I şi II
au fost întocmite şi predate la timp, conform cerinţelor ministerului. Lecţiile au
fost pregătite temeinic , ştiinţific şi metodic utilizându-se materiale didactice
variate şi metode moderne de predare şi evaluare.
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Elevii au fost angajaţi în realizarea unor proiecte :
 „Să-i ajutăm pe cei cu probleme în învăţare „ – proiect de
asistenţă socială coordonat de profesorii Văran Floarea şi Levai Ileana în
colaborare cu profesor Danci Marius şi profesor itinerant Sas Mariana.
 „Să ne ajutăm aproapele „ – proiect de asistenţă socială
realizat de profesor Văran Floarea în colaborare cu Serviciul de asistenţă socială
din cadrul Primăriei oraş Beclean .
Participarea la olimpiadele şcolare – faza judeţeană –
Istorie – eleva Leach Gabriela – clasa VIII A ;
Religie – eleva Libotean Cristina – clasa VI B – menţiune ;
eleva Toderel Gabriela – clasa VII A – menţiune ;
eleva Halas Andreea – clasa VII B – menţiune ;
Cultură civică – concursul judeţean „Democraţie şi toleranţă „ , Bistriţa , mai
2012 , echipajul şcolii noastre- menţiune.
Comemorarea evenimentelor istorice :
Holocaust – octombrie 2012 ;
Ziua Naţională ;
24 Ianuarie ;
Ziua Europei – 9 mai ;
Ziua eroilor , etc.
Au fost organizate concursuri cu temă istorică , au fost vizionate o
serie de documentare istorice, expoziţie de desene religioase şi ouă încondeiate –
aprilie 2012. ( Văran Floarea şi Buzoianu Doina ).
Este de menţionat buna colaborare cu doamna bibliotecar Rusu
Angela – pentru organizarea unor activităţi educative ce s-au derulat la CDI.
Activitatea de perfecţionare
Majoritatea membrilor comisiei au participat la programe de
perfecţionare pe parcursul anului şcolar.
Profesorii :
Conea Liviu şi Văran Floarea au urmat cursurile programului Competenţe TIC
în curriculum şcolar ;
Trombitaş Jeno – a urmat programul de perfecţionare şi geometică POSDRU
UBB Cluj – 15 credite transferabile ; A participat la simpozioane : Simpozionul
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internaţional „Educaţia în context european” , Salva – mai 2012 ; Simpozionul
naţional „Geografia în şcoală” , Geoagiu – mai 2012 ; „Resurse şi dezvoltare
durabilă în Apuseni „ – Gârda , judeţul Alba – iulie 2012 ; Conferinţa societăţii
geografice din România „ Spaţiul geografic – suport al comunităţii umane „
Reşiţa, iunie 2012. A susţinut 4 examene în cadrul şcolii doctorale de la
Facultatea de geografie a UBB Cluj. Este membru în Comisia de licenţă a
Facultăţii de geografie UBB Cluj , de asemenea membru în Comisia de evaluare
la bacalaureat Bistriţa-Năsăud – 2012.
Pentru activitatea depusă domnul Trombitaş Jeno a primit diploma
de recunoştinţă „ Vintilă Mihăilescu” a Societăţii geografice din România .
Activităţi extraşcolare :
„ Şcoala altfel „ – 2 – 6.04.2012 ;
Proiectele amintite au fost realizate în colaborare cu anumite
instituţii din oraşul Beclean.
Efectuarea a două excursii de 3 zile fiecare cu elevii claselor V – VI
( secţia maghiară) Munţii Pădurea Craiului – conducător profesor Trombitaş
Jeno.
Activitatea comisiei a evidenţiat :
PUNCTE TARI
• Cadre didactice bine pregătite şi responsabile ;
• Proiectarea activităţilor didactice s-a făcut conform planificărilor
calendaristice şi anuale şi a programelor şcolare .
• Majoritatea activităţilor au fost planificate şi realizate în acord cu
dorinţele copiilor ;
PUNCTE SLABE
• Nu întotdeauna cunoştinţele dobândite la Cultură civică şi Religie s-au
reflectat printr-un comportament civic din partea elevilor ;
• Slaba participare la olimpiadele şcolare Istorie + Geografie - un singur
elev la Istorie clasa VIII ;
• Lipsa unui opţional în cadrul ariei curriculare „ Om şi Societate „ .
OPORTUNITĂŢI
 Folosirea eficientă a resursei umane şi a materialelor didactice ;
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 Utilizarea eficientă a metodelor care să dezvolte gândirea elevilor şi
valorifice propria experinţă .

AMENINŢĂRI
o Lipsa motivaţiei elevilor pentru anumite discipline de învăţământ ;
o Îngăduinţa şi inconstanţa corpului profesoral în a sancţiona actele de
indisciplină a elevilor.

ÎNTOCMIT,
PROFESOR CONEA LIVIU
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