
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 
al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare 

An școlar 2016-2017 

Activitățile s-au desfășurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a ariei 
curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul școlar 2016-2017, materializat în Planul operațional 
al comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare pentru școlar 2015-2016.  

Prezentul raport vizează activitatea desfășurată de membrii comisiei metodice a 
ariei curriculare Limbă şi comunicare în anul școlar 2016-2017. 

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.  

� Rezultatele la testarea inițială au fost comunicate elevilor, diriginților și conducerii 
școlii. 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. Program consultațiilor a fost înaintat conducerii școlii și adus la cunoștința elevilor, 
inclusiv prin postarea sa pe situl școlii  (prof. Balazs Eva, Szasz Carmen, Țermure Alexandra, 
Mihai Ionela, Zăgreanu Ioan Radu, Morar Alina, Dragoș Cătălina, Budișan Anca, Becsky 
Hajnalka). 

� Pe tot parcursul anului școlar 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, în concordanță cu nivelul real al elevilor, dându-i-se 
fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învățare-evaluare. 

� Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne, integrând 
TIC 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. 

� Evaluarea elevilor a fost permanent în atenția membrilor comisiei. S-au aplicat teste 
scrise, dar și metode alternative de evaluare, precum portofoliul sau proiectul. Profesorii au făcut 

parte, în calitate de evaluatori, din diferite comisii: de evaluare națională, olimpiade și concursuri 
școlare. 
 

ACTIVITĂȚI CARE AU CONTRIBUIT LA CREȘTEREA PRESTIGIULUI ȘCOLII 
 

� prof. Carmen Szasz 
- Picătura de lectură – noiembrie 2016-mai 2017, coordonator; 
- Ziua Ștafetei – noiembrie 2016, coordonator; 
- Zările, de farmec pline – 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc – 20.09.2016, 

colaborator; 
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- 200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu – noiembrie 2016, colaborator; 
- Cu Eminescu în ghiozdane –  15 ianuarie  2017, colaborator; 
- Cântec pentru mama – 8.03.2017, colaborator; 
- De la inimă la inimă – proiect educațional desfășurat în parteneriat cu CSEI Beclean, 

coordonator. 
 

�  prof. Ioan Radu Zăgreanu 
- Zările, de farmec pline – 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc – 20.09.2016, 

coordonator; 
- Lecție de istorie la Complexul Muzeal Județean Bistrița-Năsăud – octombrie 2016, 

coordonator; 
- 200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu – noiembrie 2016, coordonator; 
- Cu Eminescu în ghiozdane –  15 ianuarie  2017, coordonator; 
- Cântec pentru mama – 8.03.2017, coordonator; 
- Drumul cărții – martie 2017, coordonator; 
- Acasă la Ion Pop Reteganul – aprilie 2017, coordonator. 
 

� prof. Ionela Angela Mihai 
- Zările, de farmec pline – 150 de ani de la nașterea poetului George Coșbuc – 20.09.2016, 
colaborator; 
- 200 de ani de la nașterea lui Andrei Mureșanu – noiembrie 2016, colaborator; 
- Cu Eminescu în ghiozdane –  15 ianuarie  2017, colaborator; 
- Cântec pentru mama – 8.03.2017, colaborator; 
- Drumul cărții – martie 2017, coordonator; 
- Instituții de cultură din Bistrița – martie 2017, coordonator; 
- Acasă la Ion Pop Reteganul – aprilie 2017, colaborator. 
 

� prof. Alexandra Țermure 
- Cu Eminescu în ghiozdane –  15 ianuarie  2017, colaborator; 

 

� prof. Becsky Hajnalka 
-  Balada populară maghiară – februarie 2017, coordonator. 
-  Lectura suplimentar pe scenă – iunie 2017 coordonator. 
 

� prof. Cătălina Dragoș 
- Împreună suntem puternici – noiembrie 2017, coordonator. 

         - O săptămână, o atitudine - martie 2017, colaborator; 
 

� prof. Morar Alina  
- O lume a păcii – noiembrie 2016, coordonator; 

- A Halloween scare – noiembrie 2016, coordonator; 
- Nașterea lui Iisus –  decembrie 2016, coordonator; 
- Să ne cunoaștem țara - Excursie la Târgu Jiu – 28-30.03. 2017, coordonator. 
 

�  prof. Moldovan Roxana Manuela:  
- organizare de spectacole cu diferite ocazii: Halloween, Christmas, Thanksgiving Day, 
Easter, Valentine’ Day, St. Patrick’s Day. 

� prof. Anca Budișan:  
- Cu Eminescu în ghiozdane –  15 ianuarie  2017, colaborator; 

- La journee de la Francophonie– martie 2016, coordonator; 
- Să ne cunoaștem țara - Excursie la Târgu Jiu – 28-30.03. 2017, coordonator. 
- Nașterea lui Iisus – 15 decembrie 2016, coordonator; 



 

� prof. Horoba Daniela:  
- La Journee de la Francophonie – martie 2017, coordonator; 

 
ACTIVITĂŢI SUSŢINUTE 

Lecții deschise:  
- prof. Dragoș Cătălina – 20.10.2016, clasa a VI-a B: The ant and the dove  
- prof. Szasz Carmen – 7.06.2017, clasa a VI-a B: Picătura de lectură 

 

Referate: 
- prof. Horoba Daniela: Importanța studiului limbilor străine. Limba franceză în context 

european (20.10.2016) 
- prof. Mihai Ionela Angela: Relația dintre testele inițiale, mediile anuale și evaluarea națională 

(28.11.2016) 
- prof. Budișan Laura Anca: Să învățăm franceza prin joc! (20.03.2017) 
- prof. Țărmure Alexandra Ioana: Metode interactive de predare a limbii engleze (15.05.2017) 

 
PERFECȚIONARE 

 
I. Perfecționare prin grade didactice: 

- Horoba Daniela – gradul didactic definitiv 
- Țermure Alexandra Ioana – gradul didactic II 
- Budișan Laura Anca – gradul didactic II 
- Dragoș Cătălina – inspecția curentă 1 – gradul didactic I 

 
II. Alte forme de perfecționare: 

 
Profesor Curs de formare Furnizor Perioada 

Szasz Carmen Valeria Dezvoltarea literaţiei. De la 
lectură la scriere (15 credite/60 
de ore) 

CCD Maramureș 
CCD Bistrița-
Năsăud 

februarie -
martie 2017 

Conferința Internațională 
Educație, religie, familie în 
societatea contemporană 

UBB Cluj-Napoca, 
Protopopiatul 

Ortodox Beclean 

noiembrie 
2016 

Atelierul practic „Learn2Move, 

Move2learn”și „Școală 
eTwinning”, derulat în cadrul 

Simpozionului Internațional 
„eTwinning - creativity and 

inovation” 

CCD Bistrița-
Năsăud 

CNPR Beclean  
9 mai 2017 

Mihai Ionela Angela Dezvoltarea literaţiei. De la 
lectură la scriere (15 credite/60 

de ore) 

CCD Maramureș 
CCD Bistrița-

Năsăud 

februarie -
martie 2017 

Dezvoltarea creativității elevilor www.didactic.ro aprilie 2017 

Conferința Internațională 

Educație, religie, familie în 
societatea contemporană 

UBB Cluj-Napoca, 

Protopopiatul 
Ortodox Beclean 

noiembrie 
2016 

Țermure Alexandra Ioana Simpozion Naţional: Evaluarea 
inițială. Obsevarea și 
cunoaștterea școlarului 

Editura Esențial 
Media 

noiembrie 
2016 

Competențe manageriale în Asociația Karuna iunie 2017 



educația incluzivă 

Morar Alina Mihaela Conferința Internațională 
Educație, religie, familie în 
societatea contemporană 

UBB Cluj-Napoca, 
Protopopiatul 

Ortodox Beclean 

noiembrie 
2016 

Moldovan Roxana 
Manuela 

Conferința Internațională 
Educație, religie, familie în 
societatea contemporană 

UBB Cluj-Napoca, 
Protopopiatul 

Ortodox Beclean 

noiembrie 
2016 

Budișan Laura Anca Workshop: Evaluation des 
competences des apprenants  

CCD Bistriţa-
Năsăud 

noiembrie 
2016 

Elemente specifice predării-
învățăriia limbii franceze în 
învățământul preșcolar și primar 
(12 credite) 

CCD Bistriţa-
Năsăud februarie 

2017 

Horoba Daniela Curs Consiliere și orientare  
(24 ore) 

CCD Bistriţa-
Năsăud 

martie 2017 

Workshop: Evaluation des 
competences des apprenants  

CCD Bistriţa-
Năsăud 

noiembrie 
2016 

Elemente specifice predării-
învățăriia limbii franceze în 
învățământul preșcolar și primar 
(12 credite) 

CCD Bistriţa-
Năsăud februarie 

2017 

Competențe manageriale în 
educația incluzivă 

Asociația Karuna iunie 2017 

 
CONCURSURI ORGANIZATE LA NIVELUL ȘCOLII: 

 
FĂRĂ TAXĂ: 

� Olimpiada de Limbă, Literatură și Comunicare – etapa locală, 17.12.2016 
� Concursul Școlar Național de Competență si Performanță COMPER - concurs organizat 

în parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr. 419/13.06.2016 și inclus în 
Calendarul Concursurilor Naționale Școlare organizate în anul 2016-2017 fără finanțare 
M.E.N. nr. 26401/16.02.2017, secțiunea 3, pozițiile 90-91. 

 
REZULTATE ȘI PERFORMANȚE 
 

I. Olimpiade și concursuri naționale, finanțate MEN: 
 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ: 
 

- Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață”, etapa județeană, Beclean,  29.01.2017 
Mențiune - Hordouan Irina, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen) 
Mențiune - Rodilă Oana Irina, clasa a V-a A (prof. Szasz Carmen) 
 

- Olimpiada de lingvistică, etapa județeană, Bistrița, 21.01.2017 
 Mențiune - Luca Diana, clasa a V-a A (prof. îndrumător: Szasz Carmen /Deiac Carmen) 

Mențiune - Diugan Katia - cls. a VI-a B (prof. îndrumător: Szasz Carmen /Ungureșan Corina) 
Mențiune - Papiu Cristian  – clasa a VIII-a B (prof. îndrumător: Carmen Szasz) 

 

- Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română, etapa județeană, Bistrița, 
25.02.2017 

Mențiune - Rodilă Oana Irina, clasa a V-a A (prof. Szasz Carmen) 



Mențiune - Diugan Katia, clasa a VI-a B (prof. Carmen Szasz) 
 

-  Concursul național transcurricular de lectură şi interpretare „IONEL TEODOREANU” 
• etapa județeană, Bistrița, 29.03.2017 

Premiul II - Rodilă Oana Irina, clasa a V-a A (prof. Szasz Carmen) 
Premiul I - Diugan Katia, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen) - calificată la etapa națională 

• etapa naţională, Iaşi, 19-21.05.2017 
Premiul special „Ionel Teodoreanu” - Diugan Katia (prof. Szasz Carmen) 
 

-  Concursul național „Cultură și spiritualitate românească”, Bistrița, etapa județeană, 
01.04.2017 

Premiul II - Iuănuțiu Ariana, clasa a VI-a C (prof. Zăgreanu Radu/prof. Văran Floarea) 
  
 
 LIMBA FRANCEZĂ: 

- Olimpiada de limbi romanice - lb. franceză - etapa județeană - Bistrița, 18.03.2017 
Mențiune - Veja Răzvan, clasa a VIII-a B (prof. Budișan Laura Anca) 
 

LIMBA MAGHIARĂ: 
- Concursul interjudețean de recitări  ”Varosmarty Mihaly”, Jibou, județul Sălaj, 18.11.2016 

Premiu special - Mathe Richard, clasa V-a (prof. îndrumător: Becsky Hajnalka) 
 

- Concursul de ortografie „Simonyi Zsigmond”, etapa județeană, Beclean, 04.03.2017 
Menţiune - Simon Antonia, clasa a VI-a (prof. îndrumător: Becsky Hajnalka) 
Premiul I - Mora T. L. Barbara, clasa a VII-a (Becsky Hajnalka) - calificată la etapa 

națională 
- Olimpiada de limba și literatura maghiară maternă, etapa județeană, Bistrița, 29.03.2017 

Premiul I - Daroczi Dalma, clasa a V- a (prof. Becsky Hajnalka) - calificată la etapa 
națională 

Premiul II - Becsky Dalma, clasa a V- a (Becsky Hajnalka) 
Mențiune - Roman Krisztina, clasa a V- a (Becsky Hajnalka) 
Premiul III - Nagy Erin, clasa a VII-a (Becsky Hajnalka) 
Mențiune - Reti Johanna, clasa a VII-a (Becsky Hajnalka) 

 
II. Concursuri cuprinse în calendarul activităților naționale educative 

CAEN, CAER, CAEJ 
 

 
 LIMBA ROMÂNĂ: 

- Concursul de eseuri și compuneri - Proiectul Interdisciplinar Mozart - CAER 2016, nr. 539, 
Premiul I - Rodilă Oana,  clasa a V-a A (prof. Szasz Carmen) 
Premiul II - Orban Robert, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen) 

Mențiune - Diugan Katia, clasa a VI-a B (prof. Szasz Carmen) 
 

- Concursul interdisciplinar ,,Prietenii lecturii" (CAEN nr. 26402/16.02.2017, XIII, pag. 16, 
nr.14) - CNPR Beclean, 23.05.2017 

Premiul I - Irina Hordouan, cls. a VI-a B (prof. Szasz Carmen) 
Premiul II - Oana Rodilă, cls. a V-a A (prof. Szasz Carmen) 
Premiul III - Robert Orban, cls. a VI-a B (prof. Szasz Carmen) 

 



- Concursul regional de creație literară ARIPI DIN CUVINTE, ediția a III-a din cadrul 
proiectului regional ,,Lectura - cea mai de folos zăbavă” inclus în CAER/2017, nr. 
1005/31.01.2017, poziția 7, Rodna, 10.06. 2017 

Premiul II – Kulcsar Noemi, clasa a VII-a B (prof. Szasz Carmen) 
 
 LIMBA ENGLEZĂ: 

- Concursul Essays and compositions (Proiect Interdisciplinar Mozart) - CAER 2016, nr.539 
Mențiune - Rodilă Oana , clasa a V-a A(prof. Dragoș Cătălina) 
Premiul II - Lobont Denisa, clasa a VIII-a (prof. Dragoș Cătălina) 

 

- Concursul de limba engleză „SPEAK OUT” - aza județeană, 11.05.2017 
• secțiunea monolog 

Premiul I - Diugan Katia, clasa a VI-a B (prof. Dragoș Cătălina) 
Premiul II - Hordouan Irina, clasa a VI-a B (prof. Dragoș Cătălina) 

• secțiunea scriere creatoare (compunere) 
Premiul I - Orban Robert, clasa a VI-a B (prof. Dragoș Cătălina) 
Premiul III - Falub Anda, clasa a VI-a B (prof. Dragoș Cătălina) 

 

III. Alte concursuri (FĂRĂ TAXĂ) 
 

- Concursul Școlar Național de Competență si Performanță COMPER - concurs organizat în 
parteneriat cu M.E.N. prin Protocolul de colaborare nr. 419/13.06.2016 și inclus în Calendarul 
Concursurilor Naționale Școlare organizate în anul 2016-2017 fără finanțare M.E.N. nr. 
26401/16.02.2017, secțiunea 3, pozițiile 90-91. 

• etapa națională: 
Premiul I: Luca Diana, Rodilă Oana – clasa a V-a A 

     Bucșa Narcisa Ionela – clasa a VI-a B 
     Kulcsar Noemi – clasa a VII-a B 

Premiul II: Stezar Călina – clasa a V-a A 

• etapa județeană (cumulat, etapa I și a II-a):  
Premiul I: clasa a V-a A: Luca Diana, Rodilă Oana, Stezar Călina 

     clasa a VI-a B: Bucșa Narcisa, Diugan Katia, Hordouan Irina 

     clasa a VII-a B: Kulcsar Noemi  
Premiul II: clasa a V-a A: Bercea Ariana, Viman Alexandra 

      clasa a VI-a B: Cătuna Ionela 
      clasa a VII-a B: Zinveliu Maria 

Premiul III: clasa a V-a A: Boloș Olivia, Nath Antonia 

        clasa a VI-a B: Orban Robert, Plaian Maria  
Mențiune: clasa a V-a A: Suson Ema, Silași Aris, Șerban Rahela 

     clasa a VI-a B: Falub Anda 
     clasa a VII-a B: Țiboca Davide 

 

 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, dovedind cunoașterea în profunzime a  
programele școlare; 



• judicioasa selectare a auxiliarelor școlare; 

• relația profesor-elev a fost corectă și principială; 

•  profesorii de limba română și limba engleză au acordat o atenție deosebită elevilor din 
clasele a VI-a și a VIII-a în vederea pregătirii lor pentru Evaluarea Națională;  

• 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; 

• participarea cadrelor didactice la programe de formare și dezvoltare continuă. 

• existența a două cabinete școlare: limba engleză și limba română; 

• utilizarea TIC în predare de către toți profesorii. 
 

PUNCTE SLABE 

• nerealizarea tuturor activităților propuse pentru semestrul al II-lea; 

• neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile comisiei metodice; 

• supraaglomerarea elevilor capabili de performanță; 

• lipsa unor cercuri școlare; 

• creșterea numărului de elevi corigenți și lipsa de comunicare dintre profesori și părinții 
acestora, cauzată de dezinteresul total al majorității părinților față de rezultatele școlare ale 
propriilor copii. 
 

OPORTUNITĂȚI 

• rezultatele obținute la examenele de evaluare națională, la olimpiade și concursuri școlare; 

• o bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță și susținerea părinților 
acestora; 

• diferite cursuri de formare profesională, din oferta CCD BN și a altor furnizori; 
• activitățile extrașcolare și extracurriculare; 
• disponibilitatea unor instituții de a colabora cu școala; 

• dezvoltarea interesului pentru lectură; 

• mediatizarea activităților. 
 

AMENINȚĂRI 

• scăderea populației școlare la nivelul orașului; 

• programe încărcate și manuale depășite; 

• numărul mare de elevi dintr-o clasă; 

• neimplicarea unor membri ai comisiei în alte activități decât cele de predare desfășurate la 
clasă; 

• interesul tot mai redus pentru școală al unora dintre elevi, dar și al părinților lor. 
 

 
 

        Întocmit, 
       Responsabil comisie metodică, 

         prof. Szasz Carmen-Valeria 
 

 
 


