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Comisia metodică a ariei curriculare ,,Om şi Societate”
RAPORT
privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare
,,Om şi Societate” pe semestrul I,
an şcolar 2016-2017

În semestrul I 2016-2017, 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 ştiinţifica 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 şi Societate”, pentru anul şcolar 2016-2017 materializat în
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Programului de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare ,,Om şi Societate”
pentru anul şcolar 2016-2017, Semestrul I;
Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului,
Activităţi susţinute în semestrul I al anului şcolar 2016-2017
Lecții deschise:
- prof. Conea Liviu– Delicvenţa juvenilă-25.10 2016 clasa a V- C şi clasa VIII-a B
Referate:
,,Tinerii şi preocupările lor’- Poenar Silvia 15.12.2016
Concursuri organizate la nivelul școlii:
-Marea Unire- 29.11.2016, organizator prof. Conea Liviu– au participat 9 elevi din
clasele a VIII-a;
Proiecte:
-proiect la nivelul școlii;,Toamna sună-n geam’’ prof. Ioan Radu Zăgreanu Horoba
Roxana, Zăgreanu Liuta.-10 noiembrie 2016
-proiect la nivelul școlii -,,200 de ani de la nasterea lui Andrei Mureşanu’’
,,17.11.2016– prof. Ioan Radu Zăgreanu Horoba Roxana, Zăgreanu Liuta
Alte activități:
-Comemorarea Holocautului– prof. Kovacs Szabolcs 10.10.2016-clasele VIII D, VII
D , -CDI ;
-activitați in cadrul Cercului de Arheologie- prof.Conea Liviu,- in parteneriat
cu Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,
- ,,Povestea sabiei celtice ,,02.02.2017
-Curățarea cimitirului familiei Bethlen –prof. Kovacs Szabolcs 02.02.2017
-spectacol de colinde-structura Figa- colaborator prof. Carafa Alin- 19.12.2016
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- expozitia culinară -,,Produse româneşti în zi de sărbătoare’’-29.11.2016 - Horoba
Roxana, Cora Emilia, Szasz Carmen, Morar Alina –clasele: VI B, VI C,VII C,VIII B
-activităţi în cadrul Strategiei judeţene naţionale SEG ,,Împreună pentru o lume a
pacii’’ implementată de Centrul Nord- Sud al Consiliului Europei MENCS, Acţiunea
cuprinsă în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene şi în CAES 2016/ 2017Conea Liviu, Horoba Roxana , Poenar Silvia, Văran Floarea
-activitatea ,,Hristos- pacea noastră’’ –Poenar Silvia –clasa a VIII –a C
-Excursii:
–Târgul de Crăciun- Praga-Bratislava -16-18.12.2017- prof. Pop Danina -excursie
externă
-vizita la Biserica din Figa- prof.Carafa Alin-26.10.2015
-vizită la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, prof.Conea Liviu-29.10.2016
Formare şi perfecţionare profesională
- participarea la simpozionul ,,Creativitate şi inovare în predarea-învăţarea Istoriei și
a disciplinelor umaniste’’Horoba Roxana, ,Trombitaş Jeno, Kovacs Szabolcs
11.11.2016 Bistriţa
- participarea la ,, Conferinţa internaţională de Geografie aplicată –dec 2016 Deva prof. Trombitaş Jeno
- participarea la ,, Conferinţa internaţională de Didactica Geografiei– noiembrie 2016
Cluj-Napoca -prof. Pop Danina
Pe parcursul primului semestru au fost efectuate patru interasistenţe, după cum
urmează :
16.01.2017 , clasa V D ,obiectul: Religie ortodoxă, prof. Văran Floarea – tema :
Taina impartasaniei.
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16 .01.2017, clasa VIII B , obiectul :Istorie , prof.Conea Liviu tema:-Regimul
fanariot în ţările române
17 .01.2017. clasa V D, obiectul :Istorie , prof.Conea Liviu tema:-Imperiul
Macedonian
18 01.2017 , clasa VIII-C, obiectul Geografie- Geografia României ,prof Pop Danina,
tema: Clima României- Elementele climatice
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.
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Analiza SWOT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- planificarea riguroasă a materiei, la -slaba comunicare cu unii membrii ai
fiecare clasă, prin valorificarea programei comisiei datorită numărului de ore redus
de specialitate;

din unitate sau care sunt în structuri ale

- toate cadrele didactice au parcurs unității
materia

la

învăţământ,

fiecare
conform

disciplină

de -realizarea interasistenţelor a fost

planificărilor sporadică

calendaristice proiectate pe unităţi de

-susţinerea activ. din planul de activităţi,

învăţare, dovedind că se cunosc în conform graficului
profunzime programele şcolare;

-prezenţă redusă la cursuri de

-colaborare eficientă cu toate cadrele perfecţionare
didactice în realizarea unor activităţi care
au dus la creşterea prestigiului şcolii;
AMENINŢĂRI

OPORTUNITĂŢI

- numărul de ore tot mai redus

-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.

Întocmit, Responsabil comisie metodică,
prof. Horoba Roxana
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