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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
Semestrul II – anul şcolar 2011-2012

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii.
Au fost întocmite planificările anuale şi calendaristice de către toţi membrii comisiei metodice
Matematică şi Ştiinţe conform metodologiei în viguare.
Se constată o preocupare continuă în ceea ce priveşte perfecţionarea individuală a membrilor
comisiei. Fiecare membru al comisiei a participat la cursuri de perfecţionare. Activitățile au fost
diverse și toți membrii comisiei au contribuit la realizarea acestora.
II. Lista activităţilor desfăşurate în sem. II al anului şcolar 2011-2012 (sub formă de tabel)
Nr. crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Denumirea activităţii
Referat metodico-ştiinţific cu
tema: „Poluarea aerului”
Olimpiada de Matematică- faza
locală
Lecţie deschisă cu tema:
,, Păsările“
Excursie la ,,Salina Turda"
Vizită la cabinetul stomatologic Dr. Radu şi Simina Bezeriţă
Expoziție de corpuri geometrice

Responsabil

Colaboratori

Grup ţintă

Horj Liliana

Membrii comisiei

Elevii clasei a VII – a A

Sin Carmen

Deiac Carmen

Cora Emilia
Nelia
Cora Emilia
Nelia
Sin Carmen

Membrii comisiei

Elevii participanţi la
faza locală a olimpiadei
de Matematică
Elevii clasei a VI - a B

Membrii comisiei

Elevi ai şcolii

Cora Emilia Nelia

Sin Carmen

Deiac Carmen

Un grup de elevi ai
şcolii
Elevii claselor
a VIII- a
Elevii claselor:
IV - VIII

7.

EVALUARE NAŢIONALĂ ÎN
EDUCAŢIE - MATEMATICĂ

Deiac Carmen

Lazăr Margareta
Sin Carmen

8.

EVALUARE NAŢIONALĂ ÎN
EDUCAŢIE - FIZICĂ
Descoperiri ştiinţifice care au
schimbat lumea
Celebrităţi româneşti

Corcea Felicia

Membrii comisiei

Deiac Carmen

Membrii comisiei

Elevii claselor:
VI - VIII
Elevi ai şcolii

Deiac Carmen

Membrii comisiei

Elevi ai claselor V-VIII

9.
10.
11.

I.

Analiza SWOT a activităţii comisiei

PUNCTE TARI
Obţinerea unor rezultate bune la
concursurile şcolare, olimpiade
(vezi anexa I)

PUNCTE SLABE

•

•

Antrenarea unui număr mare de elevi în
activităţi de grup

•

Organizarea unor programe de
consultații în vederea pregătirii elevilor
pentru olimpiade, concursuri școlare
precum și pentru examenele naționale

AMENINŢĂRI
•

Diminuarea interesului faţă de şcoală
din cauza inaccesibilităţii cerinţelor
programei şcolare.

•

Supraîncărcarea determină o reducere a
timpului alocat familiarizării cu
noţiunile studiate şi accentuează
memorarea sau instalarea dezinteresului
pentru anumide discipline de studiu.

•
II.

Mărirea numărului elevilor pe clase.

•

La programele de consulaţii organizate
de şcoală au participat un număr redus
de elvi

•

Neutilizarea calculatorului în procesul
de predare

OPORTUNITĂŢI
•

Dirijarea şi stimularea elevilor în
formarea unor atitudini pozitive
referitoare la impactul matematicii
asupra celorlate ştiinţe.

•

Explorarea realităţii prin includerea
printre conţinuturi a unor teme cu
aplicabilitate practică

•

Includerea în conținutul lecțiilor a
textelor literare, pentru o înțelegere mai
bună a cerințelor.

Soluţii posibile
• O mai bună colaborare cu familiile elevilor
• Utilizarea calculatorului în lecţiile de predare – învăţare
• Diversificarea metodelor de predare
• Utilizarea tablei interactive

Anexa I

Rezultate obținute la faza județeană a olimpiadei de fizică - prof. Felicia Corcea
Clasa a VI - a : Borza Radu Gabriel - Premiul II
Pop Oana Adriana - Premiul III
Farcaş Viorel Alexandru - Menţiune

Clasa a VII - a : Daroczi Dalma Tunde - Premiul II
Carhaţ Eusebiu - Premiul III
Clasa a VIII - a : Gavrilaş Valentin - Premiul I

Rezultate obținute la faza județeană a olimpiadei de chimie - Horj Liliana
Clasa a VIII - a : Hiticaş Naomi Monica - Menţiune I
Concursul ,, Dr. Paul Tanco":
Clasa a VII - a : Pogăcean Rahela - Menţiune, prof. Deiac Carmen
Rezultate obținute la faza județeană a olimpiadei de biologie - Cora Emilia
Clasa a VII - a : Daroczi Dalma Tunde - Menţiune

ÎNTOCMIT DE:
RESPONSABILUL COMISIEI,
PROF. SIN CARMEN

