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RAPORTUL COMISIEI METODICE 

,,SPORT, ARTE, TEHNOLOGII’’ 

sem II an şcolar 2013-2014 

 

Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului 

managerial stabilit la început de an şcolar şi a planificării pe semestrul al II-lea.  

Astfel, pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2013-2014 membri comisiei metodice 

,,Sport, arte, tehnologii’’: 

- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale şi semestriale, conform programelor 

şcolare în vigoare; 

- au fost susţinute referate cu teme diverse: prof. Arpăştean Dorina,  prof. Gedeon Francisc, 

prof. Şinar Valer, prof. Pop Cristian, prof. Şanta Silvia, prof. Retegan Mircea, prof. Brătan Ioan; 

- membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătit suplimentar 

elevii pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din 

cunoştinţele elevilor; 

 - s-au parcurs integral programele şcolare de către toţi membri comisiei conform 

planificărilor şi în corelaţie cu manualele alternative; 

 - s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, 

teste însoţite de bareme de evaluare şi notare, lucrări scrise semestriale; 

- s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin administrarea periodică a 

testelor de progres; 

- fiecare profesor şi-a întocmit portofoliul individual; 

- toţi membri comisiei au participat la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii şi la 

competiţii în cadrul O.N.S.S. la nivel de centru Beclean şi etapa judeţeană: 

� participare la cros, centrul Beclean - prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon Francisc, 

prof. Şinar Valer; 

� organizarea campionatului de handbal fete – prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon 

Francisc, prof. Şinar Valer;  
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� organizarea campionatului de handbal băieţi V-VIII – prof. Gedeon Francisc, prof. 

Arpăştean Dorina, prof. Şinar Valer; 

� organizarea campionatului de fotbal III-IV - prof. Gedeon Francisc, prof. Şinar 

Valer; 

� organizarea campionatului de fotbal V-VIII - prof. Gedeon Francisc, prof. Şinar 

Valer; 

� menţiune – etapa judeţeană de handbal fete – prof. Arpăştean Dorina; 

� menţiune – etapa judeţeană de atletism – fete, cls. III-IV – prof. Arpăştean Dorina; 

� menţiune – etapa judeţeană de atletism – băieţi, cls. III-IV – prof. Gedeon Francisc, 

prof. Şinar Valer;  

� menţiune – etapa judeţeană de tetratlon cls. III-IV - prof. Gedeon Francisc; 

� locul I – Simon Agnes – tenis de masă (fete), etapa pe centrul Beclean cls. V-VIII – 

prof. Şinar Valer; 

� locul II – Ţărmure Rareş – tenis de masă (băieţi), etapa pe centrul Beclean cls. V-

VIII – prof. Şinar Valer; 

� locul III – Ţărmure Alex – tenis de masă (băieţi), etapa pe centrul Beclean cls. V-

VIII – prof. Şinar Valer; 

� locul III – Simon Agnes – tenis de masă (fete), etapa judeţeană Bistriţa cls. V-VIII – 

prof. Gedeon Francisc; 

� locul I – fotbal, etapa pe centrul Beclean cls. I-IV – prof. Gedeon Francisc, prof. 

Şinar Valer; 

� menţiune – fotbal, etapa judeţeană Bistriţa cls. I-IV – prof. Gedeon Francisc, prof. 

Şinar Valer; 

� locul I – fotbal, etapa pe centrul Beclean cls. V-VIII – prof. Gedeon Francisc, prof. 

Şinar Valer; 

� locul III – fotbal, etapa judeţeană Bistriţa cls. V-VIII – prof. Gedeon Francisc, prof. 

Şinar Valer; 

� participare la concursul internaţional de matematică „Aurel Sever Groze”, desfăşurat 

la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, ed. a II-a 2014, în calitate de asistenţi 
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- prof. Gedeon Francisc, prof. Arpăştean Dorina, prof. Şinar Valer, prof. Brătan Ioan, 

prof. Şinar Valer, prof. Brătan Ioan, prof. Retegan Mircea, prof. Pop Cristian; 

� participare la activităţile derulate în cadrul proiectului „Mişcare pentru trup şi suflet” 

în perioada februarie – mai 2014: prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon Francisc, 

prof. Şinar Valer, prof. Brătan Ioan, prof. Şinar Valer, prof. Brătan Ioan, prof. 

Retegan Mircea, prof. Pop Cristian;   

� colaborator la simpozionul interjudeţean „Educaţie Ecologică – Educaţie pentru 

viaţă” – 22.03.2014, Târgu Jiu – prof. Şanta Silvia; 

� prof. Şanta Silvia - participare la etapa judeţeană a Olimpiadei de Educaţie 

Tehnologică unde a obţinut următoarele rezultate:  

- loc. I – Bugnar Andreea – cls. a VI-a D;  

- loc. III – Maftei Dănuţ – cls. a VII-a C, Cantor Andrei – cls. a V-a A; 

- menţiune – Moga Bianca – cls. a V-a C 

� prof. Şanta Silvia – participare la etapa naţională a Olimpiadei de Educaţie 

Tehnologică de la Satu-Mare obţinând următorul rezultat: 

           - loc. I – Bugnar Andreea – cls. a VI-a D;  

� prof. Şanta Silvia – activitate extraşcolară interdisciplinară a comisiilor metodice Om 

şi societate şi Sport, Arte, Tehnologii de „Ziua Europei”, 09.05.2014 

� prof. Brătan Ioan – acord de parteneriat pentru educaţie – proiectul internaţional 

„Copiii Europei – culoare, diversitate, emoţie”, 25.02.2014, Şcoala Gimnazială 

„Tiberiu Morariu” Salva; 

� în anul şcolar 2013-2014 a participat în calitate de evaluator la proiectul judeţean, cu 

caracter naţional „Culorile copilăriei” – concurs de creaţie literară şi plastică – prof. 

Brătan Ioan; 

� spectacol cu ocazia zilei de 8 Martie – prof. Pop Cristian; 

� spectacol karaoke „Elevii au talent”– prof. Pop Cristian; 

- pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa 

managerială. 
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Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi cele negative, ca o concluzie a întregii 

activităţi a comisiei metodice în semestrul II, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membri 

comisiei preocupându-se permanent de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. 

 

Întocmit, 

Prof. Şinar Valer-Cristian 

 


