
 
 

 

9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!9 ne pasă!    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN 
P-ța. Libertăţii, nr. 19 

 

Tel: 0263 343129                                           http://www.scoalagrigoresilasi.ro 

Fax: 0263 343734                                     e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com 

Nr. 771 / 26.02.2016 

Comisia metodică a ariei curriculare ,,Om si Societate” 

 R A P O R T  

privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare 

 ,,Om si Societate” pe semestrul I,  

an şcolar 2015-2016 

   

În semestrul I 2015-2016, aria curriculară „ Om şi Societate” şi-a centrat activitatea , 

cu predilecţie, pe următoarele direcţii :  

1. Curriculum - studiul programelor şcolare ; 

- elaborarea planificărilor anuale şi semestriale ; 

 - analiza activităţii desfăşurate ;  

- proiectarea activităţilor anuale şi semestriale . 

 2. Pregătirea lecţiilor - adaptarea unui conţinut ştiinţific  şi metodic, practic aplicativ; 

 - susţinerea unor lecţii dinamice şi interactive ; 

 - dezvoltarea gândirii creative, a imaginaţiei şi spiritului competitiv ;  

- folosirea eficientă şi adecvată a materialului didactic şi mijloacelor audio-vizuale ;  

- adaptarea strategiilor didactice la condiţiile din fiecare clasă şi principiul 

particularizării şi abordării diferenţiate; 

 - parcurgerea ritmică a materiei . 

 3. Evaluarea - notarea ritmică şi asigurarea caracterului formativ al evaluării; - 

elaborarea testelor iniţiale , secvenţiale şi sumative ; 

 - îmbinarea eficientă a metodelor moderne cu cele tradiţionale.  

 Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei 

curriculare ,,Om si Societate”, pentru anul şcolar 2015-2016 materializat în 
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Programului de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare ,,Om si Societate” 

pentru anul şcolar 2015-2016, Semestrul I;  

Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului, 

Activităţi susţinute în semestrul I al anului şcolar 2015-2016 

 Lecții deschise:  

- prof. Văran Floarea–  Sf.Dimitrie  -26.10 2016 cl.a VIII- a A 

- prof. Văran Floarea – In  Așteptarea Crăciunului -17.12.2015 cl.a VIII-a A 

Referate:  

- prof. Horoba Roxana-,,Evaluarea –tipuri si instrumente” 19.11.2015 

Concursuri organizate la nivelul școlii: 

 -Unirea Principatelor, 22.01.2016, organizator prof. Conea Liviu– au participat 9  

elevi din clasele a VIII-a; 

Proiecte:  

-proiect la nivelul școlii; -,, A fost ziua cand... ,,27.11.2015– prof. Ioan Radu 

Zăgreanu (Conea Liviu, Pop Cristian, Horoba Roxana, Zăgreanu Liuta) 

Alte activități:  

-Comemorarea Holocautului– prof.Conea Liviu 08.10.2015-clasele VII B, VIII C 

,VIII A,VII A-CDI ; 

-,,Egali sub Soare „– activitate desfășurată în cadrul Săptămânii Educației Globale – 

prof. Horoba Roxana   clasa  a V- a C; 

- Dezbaterea ,,Știinta si religie” prof.Văran Floarea ,prof.Poenar Silvia 12.11.2015-

CDI 

-activitați in cadrul Cercului de Arheologie- prof.Conea Liviu,-  in parteneriat 

cu Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, 

– ,,Becleanul în descoperirile  de  epocă  romana din jurul său,, 23.11.2015 
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- ,,Povestea Aerodromului de la Budac,, 25.01.2016 

-Curățarea cimitirului familiei Bethlen –prof. Kovacs Szabolcs  02.02.2015 

 -spectacol de colinde-structura Figa- colaborator prof. Carafa Alin- 17.12.2015 

-Excursii: 

-Muntii Apuseni 6-8 10.2016- prof. Trombitaş Jeno –clasa a V a D   

–Târgul de Crăciun- Budapesta- Viena -11-13.12.2015- prof. Pop Danina -excursie 

externa 

-vizita la Biserica din Figa- prof.Carafa Alin-26.10.2015 

Formare şi perfecţionare profesională  

- a sustinut colocviul pentru obţinerea gradului didactic I -prof. Carafa Alin  

- s-a  efectuat inspectia curenta 2 pentru obţinerea gradului didactic I- prof. Kovacs 

Szabolcs  22 .01 .2016 

- participarea la ,, Conferinţa internaţională de didactica geografiei ,,,noiembrie 2015 

– Cluj-Napoca -prof. Trombitaş Jeno 

-absolvirea cursului: ,,Profesor de spijin pentru copiii cu dizabilități,, -curs 

postuniversitar-  6 credite+ 112 ore,  organizat de Univ.,,Dimitrie Cantemir,, Tg. 

Mures- prof.Poenar Silvia 

-absolvirea cursului ,,Formarea profesorilor metodiști,,  octombrie  2015 -prof. 

Trombitaş Jeno 

Pe parcursul primului semestru au fost efectuate trei interasistenţe, după cum 

urmează : 

27.11.2015 , clasa V C ,obiectul: Religie ortodoxă, prof. Văran Floarea – tema : 

Taina impartasaniei.  

15 01.2016, clasa VI A , obiectul :Istorie , prof.Conea Liviu tema:- Marile decoperiri 

geografice .  
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–10.12.2015, clasa VIII-C, obiectul Optional Geografie-,,Geografie locala,, prof.  Pop 

Danina, tema : Clima  Județului  Bistița-Năsăud 

 Concluzii desprinse : Elevii au dobândit următoarele competenţe : - ştiu să localizeze 

pe hartă denumirile de bază ; - ştiu să transfere informaţiile pe suporturi cartografice 

şi sunt capabili să facă exerciţii de comparare ; - aplicarea principiilor şi a metodelor 

adecvate în abordarea surselor istorice; - utilizarea termenilor specifici de istorie , 

geografie şi religie în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală; - localizarea în 

timp şi spaţiu a faptelor istorice din evul mediu pe baza surselor istorice.  

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI 

-susţinerea activ. din planul de activităţi, 

conform graficului  

- planificarea riguroasă a materiei, la 

fiecare clasă, prin valorificarea programei 

de specialitate;  

-buna organizare şi desfăşurare a tuturor 

tipurilor de activităţi evidenţiate; 

- toate cadrele didactice au parcurs 

materia la fiecare disciplină de 

învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de 

învăţare, dovedind că se cunosc în 

profunzime programele şcolare;  

 -colaborare eficientă cu toate cadrele 

PUNCTE SLABE  

-slaba comunicare cu unii membrii ai 

comisiei datorită numărului de ore redus 

din unitate  sau care sunt in structuri ale 

unității 

-realizarea interasistenţelor a fost 

sporadică 

-utilizarea sporadică a TIC ca instrument 

de învăţare 

-întârzierea amenajări cabinetului de 

geografie 
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didactice în realizarea unor activităţi care 

au dus la creşterea prestigiului şcolii; 

-obţinerea unui spaţiu pentru cabinetul de 

geografie 

-existenta unei ore de opțional de 

,, Geografie locala,, la nivelul comisiei 

AMENINŢĂRI 

- numărul de ore tot mai redus  

OPORTUNITĂŢI  

-realizarea de proiecte educaţionale 

- motivarea elevilor pentru creşterea 

interesului faţă de disciplinele din cadrul 

acestei arii curriculare;  

 -realizarea unor proiecte mai ample care 

să-i motiveze pe elevi. 

 

Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate. 

Întocmit, Responsabil comisie metodică, 

 prof. Horoba Roxana 

 

 

 


