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Comisia metodică a ariei curriculare Limbă și comunicare

RAPORT DE ACTIVITATE
Semestrul I, an școlar 2013-2014
• Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei
curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul şcolar 2013-2014 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.
• S-au realizat interasistențe la lecții de către membrii comisiei metodice.
• La nivelul zonei Beclean, ISJ BN a aprobat realizarea unei clase de excelență la limba și
literatura română, condusă de către prof. Ioan Radu Zăgreanu.
I.
ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE
Lecții deschise:
- prof. Ioan Radu Zăgreanu – Cartea-obiect cultural, 16.10.2013, clasa a VI-a C
Concursuri organizate la nivelul școlii:
- Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER, Etapa I,
(organizatori prof. Ionela Mihai, prof. Ioan Radu Zăgreanu).
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;

-

Culorile copilăriei – prof. Carmen Szasz (colaboratori: prof. înv. primar Seserman
Veturia, prof. înv. primar Cristea Ileana, prof. înv. Preprimar Vîrtic Ecaterina) –
proiect propus de ISJBN pentru CAERI.

Alte activități:
prof. Ioan Radu Zăgreanu:
- Un gând pentru Eminescu – prof. Ioan Radu Zăgreanu (14.01.2014) (colaborator:
bibliotecar Rusu Angela)
- Răsai asupra mea, lumină lină – Mihai Eminescu poet religios – prof. Ioan Radu
Zăgreanu (14.5.2014) (colaboratori: prof. Poenar Silvia, bibliotecar Rusu Angela)
- Scârțâie toamna din crengi ostenite – activitate desfășurată în cadrul proiectului
Călător în Galaxia Lecturii și prezentată și la Biblioteca Judeteană (14.11.2013) –
prof. Ioan Radu Zăgreanu (colaborator: bibliotecar Rusu Angela)
- Generația Unirii exterminată în închisori (colaborator: prof. Conea Liviu, prof.
Dănilă Ligia, bibliotecar Rusu Angela)
- Întâlnire cu scriitorul Traian Parva Săsărman (în cadrul lecției deschise Cartea-obiect
cultural, 16.10.2013, clasa a VI-a C)
prof. Mihai Ionela:
• Eminescu – poet național (14.01.2014) (colaborator: bibliotecar Rusu Angela)
prof. Carmen Szasz:
- Din dor de Eminescu (14.01.2014) (colaborator bibliotecar Rusu Angela)
- Lansarea proiectului Culorile copilăriei (colaboratori: prof. înv. primar Seserman
Veturia, prof. înv. primar Cristea Ileana, prof. înv. Preprimar Vîrtic Ecaterina)
prof. Morar Alina
- Christmas carols
- Haloween
prof. Szabo Tatiana
- Thanksgiving Day
prof. Năstuță Ana
- Inventeurs et inventions (27.01.2014)
Formare şi perfecţionare profesională:
Cadre didactice care urmează un program de masterat:
- prof. Năstuță Ana – anul I
- prof. Țermure Alexandra - anul II;
II. REZULTATE ȘI PERFORMANȚE
• Concursul "Matematică și Limba Română pe Valea Sălăuței" - ediția a II-a, Telciu,
16.11.2013
Clasa a VII-a
Premiul I - 97 p - Szasz Bogdan - prof. îndrumător: Carmen Szasz
Clasa a VIII-a
Premiul II - 95 p - Pupeză Simona - prof. îndrumător: Carmen Szasz
• Olimpiada de Lingvistică, etapa județeană, Bistrița, 23.11.2013
Clasa a V-a secțiunea de antrenament:
Mențiune - Cozac Diana – clasa a V-a A, prof. îndrumător: Carmen Szasz, C. Deiac
Mențiune - Sidor Andreea – clasa a V-a B, prof. îndrumător: Carmen Szasz, V. Marc

• Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, etapa județeană, Bistrița, 07.12.2013
Clasa a VII-a:
Premiul III - 54 p - Rodilă Andrei (prof. Zăgreanu Ioan Radu)

III.

ANALIZA ACTIVITĂȚII:

PUNCTE TARI
• încadrarea cu personal didactic calificat;
• 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;
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.
• deschiderea internațională oferită de
proiectul Comenius

PUNCTE SLABE
prea mic de interasistențe

• numărul
efectuate;
• comunicarea deficitară, mai ales cu
profesorii de limba engleză care predau doar
la clasele primare;
• supraaglomerarea elevilor capabili de
performanță;
• utilizarea redusă a TIC în procesul de
predare-învățare.

AMENINȚĂRI
• scăderea populației școlare la nivelul
orașului
• autosuficiența cadrelor didactice;
• interesul tot mai redus pentru școală al
unora dintre elevi, dar și al părinților lor;

Responsabil comisie metodică,
prof. Szasz Carmen Valeria

