Şcoala Gimnazială “Grigore Silaşi” Beclean
COMISIA: OM ŞI SOCIETATE
Responsabil: Prof. dr. Ligia Dănilă

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII
Semestrul I – anul şcolar 2014-2015

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.
Membrii comisiei au studiat programele şcolare, au întocmit planificarile calendaristice
in conformitate cu documentele şcolare, au constituit grupele de elevi pentru participarea
la concursurile pe discipline socio-umane.
In cadrul comisiei au fost stabilite testele iniţiale, au fost discutate rezultatele acestora şi
s-au luat masuri pentru remediere acolo unde a fost cazul.
-În semestrul I a fost amenajat muzeul etnografic precum şi cabinetul de istorie; acestea
s-au realizat cu implicarea părinţilor şi elevilor clasei aVIII-C precum şi comducerii şcolii
in special domnului director, profesor Rus Vasile Gabriel.
-Activităţile metodice ale comisiei au avut ca obiectiv interdisciplinaritatea astfel că au
fost realizate activităţi împreună cu membrii comisiilor: Limbă şi
comunicare;Arte;Tehnologii.
-Exemplificare ataşăm lista activităţilor desfasurate în semestrul I

II. Lista activtăţilor desfăşurate în semestrul I
Nr.
Luna
Crt.
1.
Septembrie

2.

Octombrie

3.

Octombrie

Denumirea
Activitaţi
Organizarea comisei
metodice “Om si
Societate”
Amenajarea
muzeului.
Teste de evaluare
iniţială.
Discutarea
rezultatelor la teste,
Planificarea
activităţii comisiei.
“Eroi si martiri”

4.

Noiembrie

“Triptic la Marea
Unire”

Tema
Activitaţi
Întalnirea
membrilor
comisiei,
aplicarea
testelor.

Invitaţi
-

Interpretarea testelor.

Comemorare
a eroilor si
martirilor(Zi
ua Armatei şi
Sf.Dumitru
Activitate
dedicată Zilei
Naţionale a

Preot
protopop
Zinveliu Doru.

Comisia
“Limba şi
Comunicare,

5.
6.

Decembrie
Ianuarie

“Şi noua ne pasă”
Unirea
Principatelor
Române

României

bibliotecarul
şcolii

Voluntariat
Masă
rotundă.

Elevi claselor
aVIII-a.

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
Prezenţa cadrelor didactice cu
articole de specialitate în reviste şi
presă locală şi cu ocazia sesiunilor
de referate şi comunicări.
Obţinerea gradului didactic I – Prof.
Horoba Roxana
Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă

AMENINŢĂRI
•

PUNCTE SLABE
•

realizarea interasistenţelor a fost
sporadică;.

OPORTUNITĂŢI

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

ÎNTOCMIT,
Responsabilul comisiei prof. dr. Ligia Dănilă

•

Realizarea de proiecte
educaţionale

