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 2012-2013
În şedinţa de analiză a activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi
comunicare, desfăşurată în data de 30.09.2013 şi la care au participat toţi membrii acesteia, sau 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.
• Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului.
• Toți membrii comisiei au întocmit la timp planificările calendaristice anuale şi
semestriale, conform programelor şcolare în vigoare. Fiecare profesor şi-a întocmit
portofoliul personal.
• S-a realizat parcurgerea integrală a programelor şcolare de toţi membrii comisiei
conform planificărilor şi în corelaţie cu manualele alternative.
• 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.
• S-a realizat o monitorizare permanentă a progresului elevilor, la toate disciplinele, prin
administrarea periodică a unor testelor de evaluare.
• Îmbunătățirea calității demersului didactic a fost o constantă a activității membrilor
comisiei. Aceștia au îmbinat în procesul de predare-învățare metodele tradiționale cu
cele moderne, activ-participative. În evaluarea elevilor, au folosit, pe lângă testele
scrise și ascultarea orală, metode precum proiectul și portofoliul.
• 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.
• Membrii comisiei metodice s-au implicat cu seriozitate și responsabilitate în toate
activitățile desfășurate la nivelul școlii (de ex: organizarea etapei zonale a Olimpiadei
de limbă, literatură și comunicare). Am avut o bună colaborare cu celelalte comisii
metodice (de ex. Matematică și științe: organizarea Concursului Internațional Sever
Aurel Groze; Sport, arte, tehnologii: Concursul ,,Tinere talente”).
• Toate activitățile desfășurate în cadrul comisiei metodice au fost consemnate în
procese-verbale ce se regăsesc în dosarul acesteia.
• Prin toată activitatea desfășurată în acest an școlar, membrii comisiei metodice a ariei
curriculare Limbă și comunicare au dovedit că nu sunt preocupați doar de latura
instructivă a procesului de învățământ, ci și de cea educativă, conștienți fiind că iau
parte la modelarea celui mai prețios ,,material”, copilul și sufletul lui.

I.

II.

Analiza SWOT a 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;
• rezultatele obținute la olimpiade și
concursuri;
• rezultatele obținute la Evaluarea
Națională de către elevii de clasa a VIII-a,
la disciplina limba și literatura română;

PUNCTE SLABE
• neutilizarea cabinetului AeL;
• slaba utilizare a TIC în activitatea de
predare;
• lipsa CDȘ-urilor la nivelul gimnazial
al ariei curriculare, atât la limba română,
cât și la limbile moderne;
• numărul tot mai redus de elevi dornici
să participe la olimpiade și concursuri;

OPORTUNITĂȚI
• 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;
• buna colaborare cu celelalte şcoli din
oraş.

AMENINȚĂRI
• scăderea numărului de elevi (scăderea
populației școlare la nivelul orașului);
• programe încărcate și manuale depășite
și neatractive pentru elevi (unele cu
greșeli);
• dezinteresul față de școală al unor elevi
și al părinților acestora;
• formalismul cadrelor didactice în
rezolvarea anumitor sarcini.

Activităţi susţinute în anul 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;
- prof. Szasz Carmen, în colaborare cu înv. Moldovan Raveca – clasa a IV-a A

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, organizator prof. Simona Konradi (colaboratori prof. Ioan
Radu Zăgreanu și prof. Alexandra Țermure, prof. Szasz Carmen)
- 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, 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. (organizatori prof. Ionela Motântan,
prof. Carmen Szasz, prof. Ioan Radu Zăgreanu).
- Concursul de ortografie a limbii maghiare Simonyi Zsigmond –organizator prof.
Becsky Hajnalka;
- Concursul cangurul Lingvist, secțiunea engleză-germană, 7.02.2013, organizator
prof. Pocol Elisabeta (colaboratori prof. Morar Alina) – au participat 32 de elevi din
clasele III-VIII;

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;
- Culorile copilăriei cuprins în Centralizatorul proiectelor educative al ISJ BN pe anul
școlar 2012/2013 la pag. 23, poziția 187
- Picătura de lectură – prof. Carmen Szasz, proiect la nivelul școlii;
- Ziua Internațională a limbilor moderne – prof. Elisabeta Pocol, proiect la nivelul
școlii;
Excursii:
- prof. Motântan Ionela: Pe urmele scriitorilor bistrițeni
- prof Ioan Radu Zăgreanu: Acasă la Ion Pop-Reteganul; Vizită la complexul Muzeal
din Bistrița; Pe urmele scriitorilor din județul nostru;
- prof. Szasz Carmen: Teatru versus film (Vizionarea spectacolului Bolnavul închipuit
la Teatrul Național din Cluj-Napoca)
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;
- Poezie, muzică și teatru – activitate desfășurată în cadrul acțiunii Noaptea
bibliotecilor românești – prof. Ioan Radu Zăgreanu;
- Cântec de leagăn pentru mama– prof. Ioan Radu Zăgreanu;
- Christmas Carols – prof. Elisabeta Pocol, Morar Alina, Szabo Tatiana;

-

Haloween – prof. Elisabeta Pocol, Morar Alina, Szabo Tatiana;
St. Valentine – 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;
Scrisoare fluviu – activitate derulată în cadrul proiectului național de promovare a
lecturii Citește și tu! (CAEN 2012-2013, poziția II.3) – prof. Carmen Szasz;
Să nu uităm de Eminescu – prof. Carmen Szasz;
Ne colindăm părinții (serbare de Crăciun – clasa a VI-a B) – prof. Carmen Szasz;

III.

Rezultate și performanțe:
A. Concursuri naţionale şcolare finanțate de către M.E.C.T.S.

1. Concursul național transcurricular de lectură și interpretare „Ionel Teodoreanu”:
-

faza națională, Iași - 18.05.2013:
LOCUL I - Cozma Emilia, clasa a VIII-a D, (prof. Zăgreanu Radu Ioan)

- faza județeană:
Clasa a VIII-a:
Premiul I - 18 p - Cozma Emilia (prof. Zăgreanu Radu) - calificată la etapa națională
2. Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română: etapa județeană - Năsăud,
23.02.2013
Clasa a V-a
Premiul III - Antal Brigitta (prof. Balazs Eva)
Mențiune - 103 p - Chendeș Rebeca (Prof. Zăgreanu Radu)
Mențiune - 98 p - Pop Mara (prof. Zăgreanu Radu)
Clasa a VI-a
Mențiune - 104 p - Szasz Bogdan (prof. Szasz Carmen)
Clasa a VII-a
Mențiune - 103 p - Rus Alisa Mirela (prof. Szasz Carmen)
Mențiune - 103 p - Pupeză Simona Maria (prof. Szasz Carmen)
Clasa a VIII-a
Premiul I - 119 p - Cozma Emilia (prof. Zăgreanu Radu) calificată la etapa națională
Mențiune - 110 p - Toderel Gabriela (prof. Szasz Carmen)
3. Concursul național Interdisciplinar ,,+ Poezie” - faza județeană - 20.04.2013
Premiul II - Clasa a V-a
Pop Mara Timea - (Prof. Zăgreanu Ioan Radu, prof. Marc Vasile)
Mențiune - Clasa a VI-a
Ghimici Laura - (Prof. Zăgreanu Ioan Radu, prof. Deiac Carmen)
4. Concursul național ,,Lectura ca abilitate de viață” - faza județeană - 11.05.2013
Clasele V-VI
Mențiune - Ghimici Laura, a VI-a C (prof. Zăgreanu Radu Ioan)
Mențiune - Pop Mara, a V-a C (prof. Zăgreanu Radu Ioan)
Clasele VII-VIII

Mențiune - Hiticaș Maria Crina, a VII-a B (prof. Szasz Carmen)
5. Concursul național interdisciplinar de limba și literatura română și religie pentru
elevii de gimnaziu, ,,Cultură și spiritualitate românească”, etapa județeană - 02.03.2013
Clasa a VI-a
Premiul II - Szasz Bogdan (prof. Szasz Carmen / prof. Văran Floarea )
6. Concursul județean de limba engleză pentru clasele VII-VIII - 23.04.2013
Clasa a VIII-a:
Mențiune - Mureșan Cristina Iulia - clasa a VIII-a B (prof. Pocol Elisabeta)
7. Olimpiada Limba de limba maghiară ”Mikes Kelemen” - etapa județeană -15.02.3013
Locul I - Lapahos Reka - clasa a VIII-a F (prof. Becsky Hajnalka) calificată la etapa
națională
Locul II - Simon Brigitta - clasa a V-a E - (prof. Becsky Hajnalka)
Mențiune - Budai Timea Beatrix - clasa a VI-a D - (prof. Becsky Hajnalka)
Mențiune - Simon Agnes - clasa a VI-a D - (prof. Becsky Hajnalka)
Mențiune - Besztercei-Becski Anna - clasa a VIII -a F - (prof. Becsky Hajnalka)
8. Concursul de teatru școlar Arlechino, faza județeană:
Locul II – Clasa a V-a C (prof. Ioan Radu Zăgreanu)
B: Alte concursuri naţionale şcolare fără finanțare M.E.C.T.S.
 Concursul Cangurul Lingvist Engleză-Germană - 07.02.2013 - Clasele V-VIII:
167 puncte (Locul IV județ)- Mureșan Cristina, a VIII-a B (prof. Pocol Elisabeta )
 Concursul interjudetean ,,Sunt copil si am drepturi", Editia I, 23 februarie 2013
Premiul I - Carc Crina, Silvesan Cristina - clasa a VII-a B (Prof. Pocol Elisabeta)
Premiul II - Rus Alisa – cls. VII-a B, Gaboy Remus, Pop Alexandra – cls. a VIII-a B
(Prof. Pocol Elisabeta)
 Concursul de Teatru in Limba Engleza "Let's Act English!", editia a VI-a, Galați
Premiul "Mister Let's Act English” - Muresan Razvan - clasa a VII-a B - prof.
coordonator Pocol Elisabeta

Perfecționare și formare continuă:
• Metodiști ISJ BN: Eva Balazs – limba și literatura română
Simona Konradi– limba și literatura română
• Preinspecții/inspecții grade didactice: Alexandra Țermure – definitivat
• Masterate: Alexandra Țermure – masterat, în curs de desfășurare (anul I)
• Articole/colaborări în publicații cu ISBN/ISSN:
- Culorile copilăriei (ISBN 978-973-0-14878-7): Carmen Szasz, Ioan Radu Zăgreanu
- Revista Ecouri didactice, nr. 12/2013 (ISSN 2068 – 5688): Ionela Motântan, Carmen Szasz
- Colaborări la alte publicații cu ISSN: Ioan Radu Zăgreanu (Mișcarea literară, Tribuna
învățământului, Răsunetul)
• Proiect COMENIUS de mobilitatea individuală: Elisabeta Pocol (Anglia)

• Cursuri de formare:
Nr.
crt.

Denumirea cursului

1.

Consiliere și orientare

2.

Competențe în
comunicare,
performanță în educație

3.

Formarea continuă a
profesorilor de limba
română în societatea
cunoașterii – modulul I
Formarea continuă a
profesorilor de limba
română în societatea
cunoașterii
– modulul II
Coordonate ale unui
nou cadru de referinţă
al curriculumului
naţional

4.

5.

6.

Predarea limbii române
la minorități

7.

Metode moderne de
învățare

Locul și
perioada
desfășurării
Bistrița,
2012-2013
Cluj-Napoca,
martie-iunie
2013

Furnizor

Mod de
finalizare

Profesori
participanți

CCD BN

24 de ore

Alexandra Țermure

UNATC
București

25 credite

Bistrița,
martie-august
2013

ISJ
Botoșani
CCD Cluj

25 credite

Anca Budișan
Ionela Motântan
Elisabeta Pocol
Carmen Szasz
Alexandra Țermure
Simona Konradi
Carmen Szasz
Alexandra Țermure

Bistrița,
aprilie-mai
2013

ISJ
Botoșani
CCD Cluj

25 credite

Simona Konradi
Carmen Szasz

Beclean,
aprilie 2013

CNEE
CCD BN

15 credite

Simona Konradi
Carmen Szasz

48 de ore

Eva Balazs

48 de ore

Eva Balazs

MiercureaCiuc,
15-20 iulie
2013
Debrecen,
16-21 august
2013

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Carmen-Valeria Szasz

