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RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, 

an școlar 2015-2016 

 

Analiza SWOT a activității desfășurate la nivelul comisiei metodice în semestrul I al anului 

școlar 2015-2016 relevă următoarele aspecte: 

PUNCTE TARI 

• încadrarea, la toate disciplinele, cu personal 

didactic calificat; 

• parcurgerea materiei, la fiecare disciplină de 

învățământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unități de învățare; 

• judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

• relația profesor-elev, care a fost corectă şi 

principială; 

• atenție deosebită a fost acordată elevilor din 

clasele a VIII-a în vederea pregătirii lor pentru 

Evaluarea Națională;  

• 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. 

• înscrierea unor profesori la grade didactice; 

• participarea profesorilor la acțiunile metodice 

şi de perfecționare la nivelul zonei sau 

PUNCTE SLABE 

• 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; 

• utilizarea redusă a TIC în procesul didactic; 

• numărul redus de proiecte educative (la 

nivelul disciplinei); 

• programe încărcate și manuale depășite; 
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județului (Cercuri pedagogice);  

• realizarea unui cabinet de limba română. 

OPORTUNITĂȚI 

• prestigiul de care se bucură școala noastră în 

comunitatea locală, 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; 

• proiectele educaționale; 

• diferite cursuri de formare profesională, din 

oferta CCD BN și a altor furnizori 

AMENINȚĂRI 

• scăderea populației școlare la nivelul 

orașului; 

• 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 (prof. Morar Alina, prof. Dragoș Cătălina, prof. Șolderea Camelia, prof. Szasz Carmen, prof. 

Tofan Viorica, prof. Zăgreanu Ioan Radu). 

• 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. 

• S-a realizat  evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei școlare si a standardelor de 

performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale. 

• S-au utilizat cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învățare-evaluare, inclusiv TIC. 

• S-a efectuat un număr de trei interasistențe (prof. Budișan Anca, prof. Șolderea Camelia, prof. 

Morar Alina). 
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• Profesorii membri ai comisiei metodice s-au implicat în activități care au contribuit la creșterea 

prestigiului școlii în calitate de: 

- colaboratori la activitatea ASTRA, în cinstea Zilei Culturii – Eminescu (depunere 

de jerbe la bustul poetului) (prof. Budișan Anca); 

-  organizatori și evaluatori la Olimpiada de limbă și literatură română, etapa locală 

(prof. Szasz Carmen, prof. Zăgreanu Ioan Radu, prof. Konradi Simona, prof. 

Țermure Alexandra). 

 

ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE: 

Lecții deschise:  

- prof. Budișan Anca – 23.10.2015, clasa a VII-a B: L’amitie dans les livres 

- prof. Tofan Viorica – 27.11.2015, clasa a VI-a D: Dramatizarea schiței „D-l Goe…” de I. L.  

Caragiale 

Referate: 

- prof. Șolderea Camelia Ramona: Metode clasice și moderne în predarea limbii franceze – 

23.10.2015 

- prof. Szasz Carmen-Valeria: Rolul teatrului în educația școlară – 27.11.2015 

 

  CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII (FĂRĂ TAXĂ): 

- Olimpiada de limbă și  literatură română – etapa locală, 23.01.2015 

- Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER, cuprins în Calendarul 

Concursurilor Naționale Școlare fără finanțare MENCS 2015-2016, nr. 27492/12.02.2016, la 

pagina 9, secțiunea Concursuri școlare organizate în colaborare cu terți (organizatori prof. 

Szasz Carmen, prof. Ioan Radu Zăgreanu). 

 

PARTENERIATE / PROIECTE EDUCAȚIONALE: 

- Rapsodii de toamnă –  25.11. 2015 

o coordonator: prof. Ioan Radu Zăgreanu  (prof. Zăgreanu Liuța) 

o colaborator: bibliotecar Viorica Mureșan 
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- A fost ziua când… – 27.11.2015 – proiect tematic educațional transcurricular 

o coordonator: prof. Ioan Radu Zăgreanu (Horoba Roxana, Conea Liviu, Pop Cristian) 

- Domnul Eminescu sosește în ianuarie – 15.01.2016.2015 

o coordonatori: prof. Ioan Radu Zăgreanu  

o colaboratori: prof. Szasz Carmen, prof. Tofan Viorica 

- Haloween: Trick or treat  - noiembrie, 2015  

o coordonator: prof. Morar Alina 

 

REZULTATE ȘI PERFORMANȚE: 

- Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” – etapa județeană – Năsăud, 05.12. 2015 

Mențiune – Bugnar Andreea, clasa a VIII-a - prof. îndrumător: Ioan Radu Zăgreanu 

- Olimpiada de Lingvistică – etapa județeană – Bistrița, 12.12. 2015 

Premiul II – Diugan Katia, clasa a V-a - prof. îndrumător: Carmen Szasz 

 

ACTIVITATEA DE FORMARE: 

-  prof. Budișan Laura Anca: - înscriere la gradul didactic II (inspecție curentă) 

- articole în ziarul „Răsunetul” (diseminare activități ASTRA) 

-  prof. Șolderea Camelia: înscriere la gradul didactic I (participare la colocviu) 

- prof. Dragoș Cătălina: „Educația rutieră în grădiniță și în școală – participare la sesiune de 

instruire”, 2.X.2015, inclusă în oferta CCD BN. 

- prof. Zăgreanu Ioan Radu: „Un poet concret” – articol publicat în revista cu ISSN „Mișcarea 

literară” 

-  prof. Szasz Carmen-Valeria: 

 - „Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământ secundar”, 

27.10.2015-22.11.2015, 100 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, furnizor UBB Cluj-

Napoca, Facultatea de Litere. 

- „Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către cadrele didactice care predau limba 

română”, 15.09.2015-01.11.2015, 100 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, furnizor UBB 

Cluj-Napoca, Facultatea de Litere. 
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- prof. Țermure Alexandra Ioana:  

- „Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământ secundar”, 

27.10.2015-22.11.2015, 100 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, furnizor UBB Cluj-

Napoca, Facultatea de Litere. 

- „Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către cadrele didactice care predau limba 

română”, 15.09.2015-01.11.2015, 100 de ore, 25 de credite profesionale transferabile, furnizor UBB 

Cluj-Napoca, Facultatea de Litere. 

- prof. Konradi Simona: „Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către cadrele didactice 

care predau limba română”, 15.09.2015-01.11.2015, 100 de ore, 25 de credite profesionale 

transferabile, furnizor UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Litere. 

 

Întocmit, 

       Responsabil comisie metodică, 

         prof. Szasz Carmen-Valeria 

 

 


