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RAPORTUL COMISIEI METODICE
,,SPORT, ARTE, TEHNOLOGII’’
Semestrul I an şcolar 2015-2016
Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului
managerial stabilit la început de an şcolar.
Astfel,pe

parcursul

semestrului

I

al

anului

şcolar

2015-2016

membricomisiei

metodice,,Sport, Arte, Tehnologii’’:
- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale şi semestriale,conformprogramelor
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,
prof. ZabolaiAlpar, prof. Rus Paula;
- membri comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătitsuplimentar
elevii pentru olimpiade şi concursuri;au identificat şi acoperit,pecât posibil, lacunele din
cunoştinţele elevilor;
-

s-au

parcurs

integral

programele

şcolare

de

către

toţi

membri

comisiei

conformplanificărilor şi în corelaţie cu manualele alternative;
- s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişede lucru,teste
însoţite de bareme de evaluare şi notare,lucrări scrisesemestriale;
- 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:
 Organizarea dezbaterii „Ştiinţă şi religie” în cadrul proiectului „Şcoala şi biserica”,
cu participarea claselor a VIII-a A şi a VIII-a D, noiembrie 2015 – prof. Şanta Silvia;
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 Organizarea activităţii de voluntariat „Din suflet pentru suflet” – în cadrul
proiectului „Şcoala şi biserica” – colectare de alimente, haine, jucării pentru familiile
nevoiaşe, decembrie 2015 – prof. Şanta Silvia;
 Coordonarea activităţii „Să împodobim bradul” – realizarea de ornamentede pom din
materiale reciclabile pentru împodobirea bradului şcolii – prof. Şanta Silvia;
 Coordonator al proiectului „Dă la reciclat bateriile descărcate, becurile consumate şi
electronicele mici uzate” – proiect care se desfăşoară în perioada 2 noiembrie 2015 –
31 martie 2016 – prof. Şanta Silvia;
 Participare la cros, centrul Beclean - prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon Francisc,
prof. Şinar Valer;
 Menţiune – Ţărmure Rareş – Crosul Memorial „Maria Cioncan”, ediţia a VIII-a, 30
octombrie 2015, Maieru – prof. Şinar Valer;
 Organizarea campionatului de handbal fete cls. V-VIII – prof. Arpăştean Dorina;
 Organizarea campionatului de handbal băieţi cls. V-VIII – prof. Gedeon Francisc;
 Organizarea campionatului de fotbal cls. V-VIII - prof. Şinar Valer;
 Organizarea campionatului de tenis de masă cls. V-VIII – prof. Şinar Valer;
 Locul I – Ţărmure Rareş – tenis de masă, etapa pe centrul Beclean cls. V-VIII – prof.
Şinar Valer;
 Locul II – Lăcătuş Nicolae – tenis de masă, etapa pe centrul Beclean cls. V-VIII –
prof. Şinar Valer;
 Locul II – fotbal, etapa pe centrul Becleancls. I-IV – prof. Arpăştean Dorina;
 Spectacol cu ocazia zilei de 1 Decembrie – cântece patriotice, prof. Pop Cristian;
 Concert de colinde – decembrie 2015, prof. Pop Cristian;
 Concert de cântece pe versuri de Mihai Eminescu, organizat la Şc. Gimn. „Grigore
Silaşi” Beclean, C.N.P.R. Beclean, Biserica Ortodoxă Beclean – prof. Pop Cristian;
Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţăturăşi disciplină s-amenţinut o relaţie
permanentă părinţi-cadre didactice, cadre didactice – cadredidactice, 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 I, aceasta s-a desfăşurat înbune condiţii,membri comisiei
preocupându-se permanent de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ.

Întocmit,
Prof. Şinar Valer-Cristian
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