
 
 
 
 
 
COMISIA: OM ŞI SOCIETATE 
 
Responsabil: Prof. dr. Ligia Dănilă 
 
    

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII 
Semestrul II – anul şcolar 2013-2014 

 
 
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 
    Comisia metodică ”Om şi societate” a organizat şi desfăşurat activităţi variate cu scopul de a 
raspunde nevoilor şcolii si ale colectivului de elevi. 
     În semestrul II al anului şcolar 2013-2014 activitaţile şcolare şi extraşcolare au avut ca obiectiv 
de referinţă formarea unei personalităţi optime la elevi prin accentuarea creativităţii şi prin 
acordarea libertăţii de exprimare şi gândire.În semestrul II o atenţie deosebita a fost acordată 
participarii elevilor la olimpiada de cultură civică şi la concursul naţional Democraţie şi Toleranţă. 
În general activitaţile s-au realizat atingându-se obiectivele stabilite. 
II. Lista activtăţilor desfăşurate în semestrul II 
Nr. 
Crt. 

 Denumirea activităţii Responsabil Colaboratori Grup ţintă 

1. Personalitaţi celebre ale 
judeţului Bistriţa-
Năsăud, omagiate în 
luna ianuarie.  

Profesor Szasz 
Carmen si prof.dr. 
Ligia Dănilă. 

Comisia 
metodică 
limba si 
comunicare 

Elevii claselor 
aVII-a. 

2. Lecţie demonstrativă 
“Autorităţi publice”  

Prof. Conea Liviu Responsabil 
CDI. 

Elevii clasei 
aVII-a B. 

3. “Femeia in politica şi 
cultura românească 
interbelică” 

Prof. dr. Dănilă Ligia 
Prof. Carmen Szasz 

Activitate 
comună cu 
aria 
curriculară 
“Limbă si 
comunicare”  
Responsabil 
CDI. 

Elevii clasei  
aVII-a C. 

4. “Să ne ajutăm 
aproapele” 
 

Prof. Văran Floarea 
Prof. Poenar Silvia 

Activitate de 
voluntariat. 
 
 
 
 
 

Elevii claselor 
V-VIII 
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5. Ziua Europei. 
Activitate 
interdisciplinară. 

Prof. dr. Ligia Dănilă 
Prof. Şinar Valer 
Prof. Şanta Silvia 
 

Comisiile 
metodice 
sport,arte,tehn
ologii. 

Elevii claselor 
V-VIII. 

    6.   Drepturi si indatoriri 
ale cetaţenilor 
Lecţie demonstrativă 

Prof. Kovacs 
Szabolcs 

Elevi,parinţi. Clasa aVII-a, 
secţia 
maghiara. 

 
III Analiza SWOT a activităţii comisiei 
 
PUNCTE TARI 
 

• colaborare eficientă cu toate cadrele 
didactice în realizarea unor 
activităţi care au dus la creşterea 
prestigiului şcolii; 

• promovarea imaginii şcolii prin 
reuşita activităţilor organizate; 

• buna organizare şi desfăşurare a 
tuturor tipurilor de activităţi 
evidenţiate; 

• susţinerea activ. din planul de 
activităţi, conform graficului 

• obţinerea locului III la olimpiada 
judeţeană de cultură civică. 

• obţinerea locului I şi II la concursul 
naţional Democraţie şi Toleranţă 

• Participarea la faza naţională a 
concursului naţional Democraţie şi  

• Toleranţă, Oradea 26-30 iulie 2014 
• Participarea la olimpiada de religie 

faza judeţeana obţinând 3 menţiuni 
• Participarea la concursul “Cultură si 

spiritualitate”, 3 menţiuni 
• Prezenţa cadrelor didactice cu 

articole de specialitate în reviste şi 
presă locală şi cu ocazia sesiunilor 
de referate şi comunicări. 

• Obţinerea gradului definitiv – Prof. 
Pop Petre 

 
 
 

PUNCTE SLABE 
 

• realizarea  interasistenţelor a fost 
sporadică; 

• slaba prezenţă a elevilor la 
olimpiadele de geografie şi istoria 
românilor. 

• slaba prezenţă a cadrelor didactice 
la cursurile de formare continuă 

 



 
AMENINŢĂRI 
 

• Multitudinea ofertelor de 
activităţi duc la suprasolicitare 
pentru elevi şi cadre didactice 

OPORTUNITĂŢI 
 

• Realizarea de proiecte 
educaţionale 

 
ÎNTOCMIT, 
Responsabilul comisiei, 
Prof. dr. Ligia Dănilă 


