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RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare
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 Programul
de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare pentru anul şcolar
2013-2014.
Componența comisiei metodice: prof. Balazs Eva – lb. română , prof. Zăgreanu Ioan
Radu - lb. română, prof. Mihai Ionela - lb. română, prof. Konradi Simona - lb. română, prof.
Szasz Carmen-Valeria – lb. română, prof. Țermure Alexandra – lb. română / lb. engleză, prof.
Savu Alexandra Doris - lb. engleză, prof. Morar Alina – lb. engleză , prof. Szabo Tatiana - lb.
engleză, prof. Moldovan Roxana/Pocol Elisabeta - lb. engleză, prof. Năstuță Ana – lb.
franceză, prof. Rațiu Aurelia – lb. franceză, prof. Becsky Hajnalka – lb. maghiară.

PUNCTE TARI
• încadrarea, la toate disciplinele, cu personal didactic calificat;
• planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de
specialitate;
• parcurgerea materiei, 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;
• 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 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 noțiuni (prof. Balazs Eva, Mihai Ionela, Szasz Carmen, Țermure Alexandra, Zăgreanu
Ioan Radu, Morar Alina, Szabo Tatiana, Becsky Hajnalka).
• o atenție deosebită a fost acordată elevilor din clasele a VI-a și a VIII-a în vederea pregătirii
lor pentru Evaluarea Națională (profesorii de limba română și limba engleză).

• elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a
valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă, profesorii de limba
română realizând înscrierea elevilor de clasa a V-a la CDI.
• s-au realizat interasistențe la lecții de către membrii comisiei metodice.
• profesorii membri ai comisiei metodice s-au implicat în activități care au contribuit la
creșterea prestigiului școlii, în calitate de:
- evaluatori EN și la olimpiade și concursuri școlare;
- colaboratori la Concursul de matematica Sever Aurel Groze (Morar Alina, Szasz
Carmen, Mihai Ionela);
- colaboratori la Concursul național Culorile copilăriei (Szasz Carmen, Mihai
Ionela, Zăgreanu Ioan Radu, Țermure Alexandra, Pocol Elisabeta);
- colaboratori la activitățile desfășurate în școală în cadrul proiectului internațional
Comenius;
• disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de
performanță cât şi cu cei care au lacune în cunoștințe;
• rezultatele obținute la olimpiade și concursuri;
• rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2014, de către elevii din clasele a VIII-a:
- promovabilitate „Grigore Silași”: 76,66% (și o notă de 10 din cele 3 pe județ)
- promovabilitate pe județ:70,3%
- promovabilitate pe țară: 73,1%
• înscrierea cadrelor didactice la programe de formare si dezvoltare continuă.

PUNCTE SLABE
• numărul prea mic de interasistențe efectuate;
• număr redus de lecții demonstrative;
• comunicarea deficitară, mai ales cu profesorii de limba engleză care predau doar la clasele
primare;
• supraaglomerarea elevilor capabili de performanță;
• utilizarea redusă a cabinetului AeL și a TIC în procesul de predare-învățare;
• lipsa cabinetelor școlare (lb. română, limbi moderne);
• materiale didactice insuficiente pentru predarea limbilor moderne;
• programe încărcate și manuale depășite;
OPORTUNITĂȚI
• prestigiul în continuă creștere, la nivel local și județean, de care se bucură școala noastră
în acest moment, consolidat anual prin rezultatele obținute la examenele de evaluare
națională, la olimpiade și concursuri școlare;
• o bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță și susținerea părinților
acestora;
• buna colaborare cu celelalte școli din oraș.
• 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;
• proiectele Erasmus+
• diferite cursuri de formare profesională (gratuite)
• Opționalele propuse de către profesori și alese de către elevi, care s-au desfășurat în anul
școlar 2013-2014:
- English for communication – clasa a VI-a B, prof. Morar Alina

-

Micul actor – prof. Becsky Hajnalka
Set sail – prof. Szabo Tatiana
Lectura ca abilitate de viață – clasa a VII-a A, prof. Mihai Ionela
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;

ALTE ASPECTE ALE ACTIVITĂȚII:
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,
(organizatori prof. Ionela Mihai, prof. Ioan Radu Zăgreanu).
- Concursul național Culorile copilăriei – CAERI 2014, pag. 10 poziția 269
(organizatori: prof. Szasz Carmen, prof. înv. primar Seserman Veturia, prof. înv.
primar Cristea Ileana, prof. înv. preprimar Vîrtic Ecaterina
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;
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 (14.05.2014) (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)
- Cântec de leagăn pentru mama (8 martie 2014)
prof. Mihai Ionela:
- Eminescu – poet național (14.01.2014) (colaborator: bibliotecar Rusu Angela)
- Cântec de leagăn pentru mama (8 martie 2014, colaborator)
prof. Țermure Alexandra:
- Autori favoriți

prof. Carmen Szasz:
- Din dor de Eminescu (14.01.2014) (colaborator: bibliotecar Rusu Angela)
- Proiectul Culorile copilăriei (colaboratori: prof. înv. primar Seserman Veturia, prof.
înv. primar Cristea Ileana, prof. înv. Preprimar Vîrtic Ecaterina)
- Picătura de lectură – clasele a V-a A, a V-a B, a VII-a B
prof. Morar Alina
- Christmas songs and carols
- Haloween: Trick or treat
prof. Szabo Tatiana
- Thanksgiving Day (rețete culinare din America) (noiembrie, 2013)
- Vizionare film: Romeo și Julieta (aprilie 2014)
- Concursuri școlare (aprilie 2014)
prof. Rațiu Aurelia
- Mon beau sapin (decembrie 2014)
- Culorile francofoniei (19-20.03.2014)
prof. Năstuță Ana
- Inventeurs et inventions (27.01.2014)
- Zilele francofoniei (19-20.03.2014)
prof. Becsky Hajnalka
- Comemorarea eroilor de la 1848 (06.10.2103)
- Moment artistic (14.03.2014)
II. REZULTATE ȘI PERFORMANȚE
• Concursul "Matematică și Limba Română pe Valea Sălăuței" - ediția a II-a, Telciu,
16.11.2013 – secțiunea Limba Română:
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)
• Concursul Național „Cultură și spiritualitate românească”, Bistrița, etapa județeană,
15.02.2014
Clasa a V-a:
Mențiune - Cozac Diana Petruța (Prof. Szasz Carmen / prof. Văran Floarea )

Clasa a VI-a:
Premiul III - Pop Mara Timea (Prof. Zăgreanu Radu/ prof. Poenar Silvia )
Clasa a VII-a:
Premiul II - Rodilă Andrei (Prof. Zăgreanu Radu/ prof. Poenar Silvia )
Clasa a VIII-a:
Mențiune - Rus Alisa Mirela (Prof. Szasz Carmen / prof. Văran Floarea )
Mențiune - Libotean Cristina (Prof. Szasz Carmen / prof. Văran Floarea )
• Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română - etapa județeană, Bistrița,
22.02.2014
Clasa a V-a
Premiul III - Cozac Diana Petruța (Prof. Szasz Carmen)
Mențiune - Păltinean Alexandru (Prof. Szasz Carmen)
Clasa a VI-a
Premiul III (minorități) - Antal Brigitta (Prof. Ţermure Alexandra)
Menţiune - Pop Mara Timea (Prof. Zăgreanu Radu)
Menţiune - Pop Leontina (Prof. Zăgreanu Radu)
Clasa a VII-a
Premiul II - Szasz Bogdan (Prof. Szasz Carmen)
Clasa a VIII-a
Mențiune - Pupeză Simona (Prof. Szasz Carmen)
Menţiune - Cîrlejan Alexandra (Prof. Zăgreanu Radu)
• Olimpiada de limba și literatura maghiară „Mikes Kelemen”, etapa județeană, Bistrița,
22.02.2014
Clasa a VI-a:
Premiul III – Lazar Emanuel (prof.Becsky Hajnalka)
• Concursul de ortografie „Simonyi Zsigmond”, Beclean, 01.03.2014
Clasa a V-a:
Mențiune – Besztercei-Becsky Zalan (prof.Becsky Hajnalka)
Clasa a VI-a:
Premiul II – Antal Brigitta (prof.Becsky Hajnalka)
Mențiune – Ersek Evelin (prof.Becsky Hajnalka)
Clasa a VII-a:
Mențiune – Simon Agnes (prof.Becsky Hajnalka)
• Concursul național transcurricular de lectură şi interpretare„Ionel Teodoreanu” Bistrița, 14.03.2014
Clasa a V-a
Locul I - Cozac Diana Petruța (prof. Szasz Carmen) - calificare la etapa națională
• Concursul național transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel Teodoreanu” etapa naţională, Iaşi, 01.06.2014
Clasa a V-a
Premiul special - Cozac Diana Petruța (prof. Szasz Carmen)
• Concursul de creaţie literară ,,Culorile copilăriei” - CAER pagina 10, pozitia 269:
Clasa a V-a:
Locul II: Botis Laura - clasa a V-a B (Prof. Szasz Carmen)

Locul III: Leah Bogdan - clasa a V-a A (Prof. Szasz Carmen)
Clasa a VI-a:
Premiul II – Pop Mara cls. a VI-a C (prof. Zăgreanu Ioan Radu)
Premiul III – Haiduc Raoul, clasa a VI-a A (prof. Mihai Ionela)
Mențiune – Pop Leontina(prof. Zăgreanu Ioan Radu)
Mențiune – Cristurean Rahela (prof. Zăgreanu Ioan Radu)
Mențiune – Ploscar Denisa, clasa a VI-a A (prof. Mihai Ionela)
Clasa a VII-a:
Locul I: Szasz Bogdan - clasa a VII-a B (Prof. Szasz Carmen)
Clasa a VIII-a:
Premiul I – Diugan Sonia cls. a VIII-a D (prof. Zăgreanu Ioan Radu)

• Concursul Comper – comunicare
Premiul III – Ghimici Laura, Rodilă Andrei, Maftei Dănuţ, Kocis Laura, Moldovan Bogdana
(cls. a VII-a C) (prof. Zăgreanu Ioan Radu)
Premiul II – Cârlejan Alexandra, Diugan Sonia, Farcaş Viorel, Borza Radu (cls. a VIII-a D)
(prof. Zăgreanu Ioan Radu)
Premiul III – Tomoiagă Ioana, Timoce Claudia (cls. a VIII-a D) (prof. Zăgreanu Ioan Radu)
• Concursul de creație literară ,,Tinere condeie", faza județeană
Premiul III - Poenar Georgiana clasa a VI-a C (prof. I. R. Zagreanu)
• Concursul Județean de teatru școlar ,,Arlechino", editia a II-a, Beclean 2014
Premiul II - Trupa de teatru ,,Pragul" a clasei a VI-a C (prof. I. R. Zagreanu)

III. PUBLICAȚII:
prof. Ioan Radu Zăgreanu
› Articole/ studii de specialitate în publicații cu ISSN/ ISBN:
1. Articol și coordonator revistă cu ISSN: 2067-3833, ,,Lada de Zestre”(Revistă anuală a
Muzeului culturii tradiționale al Șc. Gimn. ,,Grigore Silași Beclean” mai 2014;
2. Articole critică literară în revista ,,Mișcarea literară” (ISSN:1583-1957) nr 1/2014:
- ,,Cronică sătească”, ,,Când ticăloșii mor în picioare”
- Nr. 2/2014: ,,Dincolo de sfârșit”
- Nr. 3 și 4/ 2013: ,,Măștile poetului”, ,,Între Eros și Thanatos”, ,,Adevărurile și
previziunile lui Vladimir Bukovski”
- Nr. 2/2014: ,,Publicistul sub vremi”
3. Articole în ziarul Răsunetul (ISSN: 122132) ex. ,,O monografie ecshaustivă”, 4 iunie 2014.
prof. Szasz Carmen:
- Coordonator publicaţie cu ISSN – „Culorile copilăriei” ISBN978-606-93684-6-6
IV.
FORMARE ȘI PERFECȚIONARE:
Grade didactice:
- Cadre didactice care urmează un program de masterat:
- prof. Năstuță Ana – anul I;
- prof. Țermure Alexandra - anul II (Limba română în context romanic);
- Grade didactice : - prof. Năstuță Ana – definitivat (iulie 2014)

Cursuri de formare:
prof. Balazs Eva:
- ,,Dezvoltarea competenţelor la elevii dotaţi” (15-19 iunie 2014)
- Situaţii de conflict în şcoli (1-8 august 2014)
prof. Konradi Simona:
- Perfecţionarea cadrelor didactice (50 CPT)
- ,,Management instituţional descentralizat”
- SIIR
prof. Szasz Carmen:
- Metode şi instrumente de educaţie nonformală în contextul programului Tineret în acţiune”
(14-16 febr. 2014)
- „Erasmus+- Curs PLUS de scriere de proiecte”- furnizor Tineret în acţiune (3-5 aprilie
2014)
- Forumul educaţional Magister cu tema ,, Cultura digitală în şcoala secolului XXI” (20 mai
2014)
- ,,Educaţia multiculturală pentru învăţământul secundar” (25CPT)
- Seminarul ,,Exploatarea materialelor audio-video pentru dezvoltarea competențelor orale
în RLNM” (iulie 2014, Facultatea de Litere Cluj-Napoca).
prof. Țermure Alexandra:
- Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor
(septembrie-octombrie 2013, Șc. Gimn. „Ștefan cel Mare” Bistrița; furnizor ISJ Botoșani);
- Seminarul ,,Exploatarea materialelor audio-video pentru dezvoltarea competențelor orale
în RLNM” (iulie 2014, Facultatea de Litere Cluj-Napoca).
prof. Pocol Elisabeta:
- Curs POSDRU ID 62665 (decembrie 21013-ianuarie 2014, Șc. Gimn. Nr.4 Bistrița)

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Szasz Carmen Valeria

