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RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare
pentru semestrul I, an școlar 2016-2017
Activitățile s-au desfășurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei curriculare
Limbă și comunicare, pentru anul școlar 2015-2016, materializat în Planul operațional al comisiei
metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare pentru școlar 2015-2016.
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;
• judicioasa selectare a auxiliarelor școlare;
• relația profesor-elev;
• 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;
• activitățile extra curriculare și extrașcolare desfășurate;
• utilizarea TIC în procesul de predare-învățare.
PUNCTE SLABE
• nerealizarea tuturor activităților propuse pentru semestrul I;
• neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile comisiei metodice;
• prezență redusă la activități de perfecționare;
• număr mic de interasistențe.
OPORTUNITĂȚI

• rezultatele obținute la examenele de evaluare națională, la olimpiade și concursuri școlare;
• diferite cursuri de formare profesională, din oferta CCD BN și a altor furnizori;
• activitățile extrașcolare și extracurriculare.
AMENINȚĂRI
• scăderea populației școlare la nivelul orașului;
• programe încărcate și manuale depășite;
• numărul mare de elevi dintr-o clasă;
• interesul tot mai redus pentru școală al unora dintre elevi, dar și al părinților lor;
Aspectele relevante ale activităților desfășurate surprind următoarele:
 S-a efectuat testarea inițială, prilej cu care s-au constatat unele deficiențe în exprimarea
scrisă și orală a elevilor și 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.
 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.
 Evaluarea elevilor a fost permanent în atenția membrilor comisiei. S-au aplicat teste scrise,
dar și metode moderne de evaluare, precum portofoliul sau proiectul. 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 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. La clasa a VIII-a s-a organizat
testarea semestrială a elevilor sub forma tezei unice pe școală.
 Membrii comisiei utilizează 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 în viitor.
Activități extracurriculare și extrașcolare:
 Zările de farmec pline – 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc (20.09.2016)
- prof. coordonator: Ioan Radu Zăgreanu;
- prof. colaboratori: Carmen Szasz, Ionela Mihai, Viorica Tofan.
 Toamna sună-n geam – proiect tematic educational (8.11.2016)
- prof. coordonator: Ioan Radu Zăgreanu;
 200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu – proiect tematic educational (8.11.2016)
- prof. coordonator: Ioan Radu Zăgreanu;

- prof. colaboratori: Carmen Szasz, Ionela Mihai.
 Cu Eminescu în ghiozdan – proiect tematic educational (8.11.2016)
- prof. coordonator: Ioan Radu Zăgreanu;
- prof. colaboratori: Carmen Szasz, Ionela Mihai, Viorica Tofan, Alexandra Țermure, Cătălina Dragoș,
Anca Budișan, Alina Morar.
Lecții deschise:
-

prof. Dragoș Cătălina – 20.10.2016, clasa a VI-a B: The ant and the dove
Referate:

-

prof. Horoba Daniela: Importanța studiului limbilor străine. Limba franceză în context european
(20.10.2016)

-

prof. Mihai Ionela: Relația dintre testele inițiale, mediile anuale și evaluarr națională (27.11.2015)
Rezultate și performanțe:
I.

Olimpiade și concursuri naționale, finanțate MEN:

 OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ – etapa județeană – Beclean, 29.01. 2017
Mențiune - Hordouan Irina, clasa a VI-a, prof. îndrumător: Carmen Szasz
Mențiune - Rodilă Oana Irina, clasa a V-a, prof. îndrumător: Carmen Szasz
 OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ – etapa județeană – Bistrița, 21.01. 2017
Mențiune : Luca Diana – clasa a V-a A, prof. îndrumător: Carmen Szasz/Deiac Carmen
Mențiune : Diugan Katia Maria – clasa a VI-a B, prof. îndrumător: Carmen Szasz/Ungureșan C
Mențiune : Papiu Cristian – clasa a VIII-a B, prof. îndrumător: Carmen Szasz
II.

Concursuri cuprinse în calendarul activităților naționale educative CAER, CAEJ

 Concursul ESSAYS AND COMPOSITIONS (Proiectul Interdisciplinar Mozart) - CAER 2016,
nr.539
Premiul II - Lobonț Denisa, clasa a VIII-a, prof. îndrumător: Dragoș Cătălina
 Concursul interjudețean de recitări ”Varosmarty Mihaly”, Jibou, județul Sălaj, 18.11.2016
Premiu special: Mathe Richard , clasa a V-a, prof. îndrumător: Becsky Hajnalka
III.

Alte concursuri (FĂRĂ TAXĂ)

 Concursul școlar Național de Competență și Performanță – COMPER COMUNICARE
Concursul COMPER este organizat in parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr.
419/13.06.2016 si inclus in Calendarul Concursurilor Nationale Scolare organizate in anul 2016-2017
fara finantare M.E.N. nr. 26401/16.02.2017, sectiunea 3, pozitiile 90-91.
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