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RAPORTUL COMISIEI METODICE 

,,SPORT, ARTE, TEHNOLOGII’’ 

semestrul I an şcolar 2016-2017 

 

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 2016-2017 membri comisiei metodice 

,,Sport, arte, tehnologii’’: 

- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale şi semestriale,conform programelor 

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. Săsărman Alexandra; 

- membrii comisiei şi-au perfecţionat tehnica didactico-educativă; au pregătit suplimentar 

elevii pentru olimpiade şi concursuri; au identificat şi acoperit, pe cât posibil, lacunele din 

cunoştinţele elevilor; 

 - s-au parcurs integral programele şcolare de către toţi membri comisiei conform 

planificărilor şi în corelaţie cu manualele alternative; 

 - s-au realizat de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fişe de lucru, 

teste însoţite de bareme de evaluare şi notare, lucrări scrise semestriale; 

- 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: 

� participare la cros, centrul Beclean - prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon Francisc, 

prof. Şinar Valer; 

� Prof. Şanta Silvia: - participarea la Conferința Internaţională "Educație, Religie, 

Familie în Societatea Contemporană"; 
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  - participarea la proiectul ”Fii Crăciun pentru un copil” (voluntariat caritabil – 

colectare de alimente, haine, jucării pentru familii nevoiașe), în colaborare cu 

”Crucea Roșie” Beclean  

� Prof. Şinar Valer-Cristian: participarea la Conferința Internaţională "Educație, 

Religie, Familie în Societatea Contemporană"; 

� Prof. Diugan Samson: participarea la Conferința Internaţională "Educație, Religie, 

Familie în Societatea Contemporană"; 

� Prof. Arpăștean Dorina: participarea la Conferința Internaţională "Educație, Religie, 

Familie în Societatea Contemporană";  

� Prof. Pop Cristian: participare la colocviul pentru înscrierea la gradul didactic I; 

Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie 

permanentă părinţi - cadre didactice, cadre didactice - cadre didactice, cadre didactice - echipa 

managerială. 

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 în bune condiţii, membri comisiei 

preocupându-se permanent de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ. 

 

Întocmit, 

Prof. Şinar Valer-Cristian 

 


