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Semestrul II – anul şcolar 2015-2016
1.Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
Comisia metodică ”Om şi societate” a organizat şi desfăşurat activităţi variate cu scopul de a
raspunde nevoilor şcolii si ale colectivului de elevi.
În semestrul II al anului şcolar 2015-2016 activitaţile şcolare şi extraşcolare au avut ca obiectiv de
referinţă formarea unei personalităţi optime la elevi prin accentuarea creativităţii şi prin acordarea
libertăţii de exprimare şi gândire. În general activitaţile s-au realizat atingându-se obiectivele stabilite.
2. II. Lista activtăţilor desfăşurate în semestrul II
Nr.
Crt
1

Denumirea activităţii

Responsabil

Perioada

Dezbatere ,,Stiinta si religie,,-

Văran Floarea

2

“Şi noua ne pasă” Voluntariat

Toate cadrele
comisiei
Pop Danina

Februarie Toate cadrele
comisiei
Martie
Toate cadrele
comisiei

Referat –Activitatiile extrascolare
3

Referat, dezbatere “Rolul instructiv-educativ al
activitatilor extracurriculare” –programul “ Scoala
altfel’:”Sa stii mai multe sa fii mai bun!” ReferatAplicaţie practica - in Egipt

4

Ziua Europei -Activitate interdisciplinară

5

Evaluarea finala (elaborare de teste,analiza lor si
a rezultatelor)
Evaluarea comparativa a rezultatelor obtinute in
cadrul testelor initiale, sumative,

Toate cadrele
didactice
Trombitaş
Jeno
Horoba
Roxana
Toate cadrele
didactice

Grup ţintă

Aprilie

Toate cadrele
comisiei

Mai

Elevi si cadre
didactice din
şcoala
Elevi si cadre
didactice din
şcoala

iunie

III Analiza SWOT a activităţii comisiei
PUNCTE TARI
• colaborare eficientă cu toate cadrele didactice în realizarea unor activităţi care au dus la creşterea
prestigiului şcolii;
• promovarea imaginii şcolii prin reuşita activităţilor organizate;
• buna organizare şi desfăşurare a tuturor tipurilor de activităţi evidenţiate;
• susţinerea activ. din planul de activităţi, conform graficului
• Participarea la olimpiada de religie faza judeţeana

• Prezenţa cadrelor didactice cu articole de specialitate în reviste şi presă locală şi cu ocazia
sesiunilor de referate şi comunicări.
PUNCTE SLABE
• realizarea interasistenţelor a fost sporadică;
• slaba prezenţă a elevilor la olimpiadele de geografie şi istoria românilor.
• slaba prezenţă a cadrelor didactice la cursurile de formare continuă
AMENINŢĂRI
• Multitudinea ofertelor de activităţi duc la suprasolicitare pentru elevi şi cadre didactice
OPORTUNITĂŢI
• Realizarea de proiecte educaţionale
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