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RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare
An școlar 2014-2015
Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei
curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul şcolar 2014-2015 materializat în Planul
operațional al comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare pentru școlar
2014-2015, Semestrul I.
Analiza SWOT a activității relevă următoarele aspecte:

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 învățământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unități de învățare, dovedind cunoașterea în profunzime a
programele școlare;
• judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare;
• relația profesor-elev a fost corectă şi principială;
• atenție deosebită a fost acordată elevilor din clasele a VI-a și a VIII-a în vederea pregătirii
lor pentru Evaluarea Națională de către profesorii de limba română și limba engleză;
• 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;
• participarea cadrelor didactice la programe de formare și dezvoltare continuă.

• realizarea unui cabinet al profesorilor de limba engleză, datorită efortului depus de către
doamna profesor Szabo Tatiana.

PUNCTE SLABE
• număr redus de lecții demonstrative;
• neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile comisiei metodice;
• numărul prea mic de interasistențe efectuate;
• supraaglomerarea elevilor capabili de performanță;
• neutilizarea cabinetului AeL în procesul de predare-învățare;
• 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;
• proiectele Erasmus+
• diferite cursuri de formare profesională, din oferta CCD BN și a altor furnizori
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:

• s-a efectuat testarea inițială, prilej cu care s-au constatat unele deficiențe în exprimarea scrisă
și orală a elevilor; s-a realizat un plan de activități privind ameliorarea comunicării scrise și
orale a acestora. Când au fost solicitați, profesorii din comisia metodică a ariei curriculare
Limbă și comunicare au discutat cu părinții elevilor despre performanțele copiilor lor și
măsurile ce se impun;
• În cadrul activității Cartea și biblioteca – prietenii elevilor, desfășurată pe parcursul lunii
octombrie 2014, elevii au fost familiarizați cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe

deprinderile de a valorifica sursele de informației şi pe studiul individual în bibliotecă,
profesorii de limba română realizând înscrierea elevilor de clasa a V-a la CDI.
• profesorii au organizat consultații gratuite, după orele de curs, atât cu elevii capabili de
performanță, cât și cu cei care întâmpină dificultăți în învățare sau au nevoie de clarificarea
unor noțiuni. Program consultațiilor a fost înaintat conducerii școlii și adus la cunoștința
elevilor, inclusiv prin postarea sa pe situl școlii (prof. Balazs Eva, Mihai Ionela, Szasz Carmen,
Țermure Alexandra, Zăgreanu Ioan Radu, Morar Alina, Szabo Tatiana, Budișan Anca, Becsky
Hajnalka).
• Pe tot parcursul anului școlar s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate conform
programei școlare si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare
diferențiate si fise de lucru individuale, in funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-se
fiecăruia șansa de a se implica in actul de predare-învățare-evaluare.
• Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de
predare-învățare-evaluare, în scopul realizării unui învățământ de calitate și a unui demers
didactic de modern, inovator, care să aducă performanțe școlare deosebite in viitor.
• profesorii membri ai comisiei metodice s-au implicat în activități care au contribuit la
creșterea prestigiului școlii în calitate de:
-

colaboratori la activitățile desfășurate în școală în cadrul proiectului
internațional Comenius (Țermure Alexandra, Budișan Anca, Szasz Carmen);

-

colaboratori la activitatea ASTRA, în cinstea Zilei Culturii – Eminescu
(depunere de jerbe la bustul poetului, lansare de carte) (prof. Budișan Anca);

ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE
Lecții deschise:
-

prof. Ioan Radu Zăgreanu – 16.10.2014, clasa a VII-a C

-

prof. Morar Alina – 6.11.2014, clasa a VI-a B

Referate:
-

prof. Budișan Anca: Metode interactive pentru un învățământ eficient (noiembrie 2014)

-

prof. Țermure Alexandra: Importanța lecturii suplimentare în formarea intereselor
pentru literatură (ianuarie 2015)

CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII:
FĂRĂ TAXĂ:
 Olimpiada de Limbă, Literatură și Comunicare – etapa locală, 17.01.2015
 Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER, concurs
organizat in parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr. 34420/21.03.2012 și
inclus in Calendarul Concursurilor Naționale Școlare organizate în anul 2014-2015 fără
finanțare M.E.N. (organizatori prof. Szasz Carmen, prof. Ioan Radu Zăgreanu).

CU TAXĂ:
 Concursul Cangurul lingvist – secțiunea franceză, 12 noiembrie 2014 (cu acordul ISJ
BN) (organizator prof. Budișan Anca)

PARTENERIATE / PROIECTE EDUCAȚIONALE LOCALE:
-

Împreună suntem o echipă – decembrie 2014
o coordonatori: prof. Morar Alina (SGGS Beclean), prof. Dani Carmen (CSEI
Beclean)

-

Ne jucăm, învățăm împreună – decembrie 2014
o coordonatori: Pop Florina CSEI Beclean), Pop Sandală (SGGS Beclean)
o colaboratori: prof. Budișan Anca (SGGS Beclean)

-

Emoție de toamnă – noiembrie 2014
o coordonatori: prof. Ioan Radu Zăgreanu (SGGS Beclean), prof. Zăgreanu
Liuța (Clubul Elevilor Beclean)
o colaborator: prof. Mihai Ionela (SGGS Beclean)

-

Pașii Poetului - ianuarie 2015
o coordonatori: prof. Ioan Radu Zăgreanu (SGGS Beclean), prof. Zăgreanu
Liuța (Clubul Elevilor Beclean)
o colaboratori: prof. Țermure Alexandra, prof. Szasz Carmen (SGGS Beclean)

-

Să ne împrietenim cu Eminescu sărutându-i versul - ianuarie 2015
o organizatori: prof. Ioan Radu Zăgreanu prof. Țermure Alexandra,
prof. Szasz Carmen

-

Triptic la Marea Unire - activitate transcurriculară – 1decembrie 2014
o coordonatori: prof. dr. Ligia Dănilă, prof. Szasz Carmen, prof. Pop Cristian
o colaboratori: prof. Țermure Alexandra, prof. Ioan Radu Zăgreanu

-

Haloween: Trick or treat - noiembrie, 2014
o coordonatori: prof. Morar Alina, prof. Szabo Tatiana

-

Thanksgiving Day - noiembrie, 2014
o coordonatori: prof. Szabo Tatiana

-

Christmas songs and carols - decembrie 2014
o coordonator: prof. Morar Alina

-

Comemorarea eroilor de la 1848 – octombrie 2014
o coordonator: prof. Becsky Hajnalka

REZULTATE ȘI PERFORMANȚE
 OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ – etapa județeană – Bistrița, 22.11. 2014
Clasa a VI-a
Mențiune – Cozac Diana- prof. îndrumător: Carmen Szasz
Clasa a VII-a
Mențiune - Chendeș Rebeca - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu
Clasa a VIII-a
Premiul III - Szasz Bogdan - prof. îndrumător: Carmen Szasz
 EMOȚII LA PĂTRAT PE VALEA SĂLĂUȚEI – ediția a III-a, Telciu, 29.11.2014 –
concurs avizat ISJ BN și cuprins în CAEJ 2014-2015, secțiunea D12, poziția 1
Clasa a V-a
Premiul III - Kulcsar Noemi - prof. îndrumător: Carmen Szasz
Mențiune - Zinveliu Maria - prof. îndrumător: Carmen Szasz
Clasa a VI-a
Mențiune - Șeptilici Adrian - prof. îndrumător: Carmen Szasz
Clasa a VII-a
Premiul III - Pop Mara - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu
Mențiune - Chendeș Rebeca - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu
Clasa a VIII-a
Premiul II - Szasz Bogdan - prof. îndrumător: Carmen Szasz
 OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
– etapa județeană – Bistrița, 06.12. 2014
Clasa a VI-a
Mențiune – Sidor Andreea - prof. îndrumător: Carmen Szasz
Clasa a VII-a
Mențiune - Pop Mara - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu
Clasa a VIII-a
Mențiune – Ghimici Laura - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu
Mențiune - Szasz Bogdan - prof. îndrumător: Carmen Szasz

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Szasz Carmen-Valeria

