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DE

ACTIVITATE

al Comisiei metodice a ariei curriculare ,,Om şi Societate”
pe semestrul II,
an şcolar 2016-2017
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 2016-2017 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.
În cadrul comisiei metodice a ariei curriculare ,,Om şi Societate”, au fost
desfăşurate mai multe tipuri de activităţi şi anume:
Excursii:
-Polonia -9-10-11.06.2017- prof. Pop Danina- excursie externă
-Munţii Apuseni 27-28-29. 03.2017- prof Trombitaş Jeno, prof.Conea
Liviu clasa a V a D ,a V –a C
-vizita la Biserica din Figa- prof. Carafa Alin-21.05.2017
-Suceava- 10-11.06.2017- prof. Horoba Roxana, Santa Silvia- clasele V
B, VI C
-Grădina Botanică Jibou- Porolissum- Zalău- prof. Horoba Roxana, Cora
Emilia 29.03.2017
-vizită oraş Beclean- Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano- Catolica,
Biserica Penticostală, Catedrala Ortodoxă, Biserica Reformată, Primărie, Poliţie,
prof. Horoba Roxana –clasa VI C- 28.03.2017
-vizită Bistriţa- 07.06.2017- premierea Concursului ,,Dă electrice la
reciclat pentru un Pămant curat!,,- prof. Horoba Roxana
Referate:
Rolul activităţiilor extraşcolare în dezvoltarea personalităţi profesoruluiprof . Trombitaş Jeno
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Proiecte:
-proiect la nivelul școlii; -9 mai –Ziua Europei,- prof. Horoba Roxana,
- proiectul la nivelul şcolii din cadrul Concursului ,,
,,Dă electrice la reciclat pentru un Pămant curat!,,- prof. Horoba Roxana,
Alte activități:
-Aplicatie în Slovenia- iulie 2017- prof. Trombitaş Jeno
-Aplicatie în Croatia - iulie 2017- prof. Trombitaş Jeno
-Aplicatie în Maroc – august 2017- prof. Trombitaş Jeno
-Aplicatie în Ucraina- august 2017- prof. Trombitaş Jeno
-activitați in cadrul Cercului de Arheologie-prof.Conea Liviu,- in
parteneriat cu Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud,
-Curățarea cimitirului familiei Bethlen –prof. Kovacs Szabolcs
30.03.2017
Acţiuni de voluntariat
- 29-30 iulie 2017 la Intalnirea Anuala a Tinerilor Ortodocsi din
Mitropolia Clujului,la Bistrita- prof. Carafa Alin
-29-30 iulie 2017 la Intalnirea Anuala a Tinerilor Ortodocsi din
Mitropolia Clujului,la Bistrita- prof. Poenar Silvia
-proiectul ,,Dăruind vei Dobandi,,- Varan Floarea, Poenar Silvia- 30.0315.04.2017
- proiectul ,,Bucuria de a fi impreună,,- Tabăra de vară- 08.08- 12.08.2017
prof.Poenar Silvia, Dragos Cătălina
Formare şi perfecţionare profesională
-s-a efectuat inspectia finala pentru obţinerea gradului didactic I- prof. –
Horoba Roxana Daniela 04.04.2017
-participarea la ,, Conferinţa internaţională de didactica geografiei , mai
2017 – Cluj-Napoca -prof. Trombitaş Jeno
-Curs,,Competenţe Manageriale de Educatie Inclusivă,, prof.Pop Danina
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Analiza SWOT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI
-realizarea la timp a activităţilor
propuse de către toţi membrii
Comisiei
-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;
- implicarea colegilor în realizarea
acestor activităţi.
-folosirea eficientă şi adecvată a
materialului didactic
- participarea la olimpiada de religie
faza judeţeana, faza naţională
-toate cadrele didactice au parcurs
materia la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare, dovedind că se cunosc în
profunzime programele şcolare;
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PUNCTE SLABE
-din cauza orarului sunt mai greu de
planificat şi de realizat activităţi la
care să participe toţi membrii
Comisiei
-realizarea interasistenţelor a fost
sporadică
-utilizarea sporadică a TIC ca
instrument de învăţare
-slaba prezenţă a elevilor la
olimpiadele de geografie şi istoria
românilor.
-slaba prezenţă a cadrelor didactice la
cursurile de formare continuă
-lipsa manualelor la religie

-propunerea de ore de opțional de
,,Curiozitîţi geografice din Romania,,
la nivelul comisiei- avizarea lor de
către inspectorat
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AMENINŢĂRI
-riscul de a se slăbi coeziunea între
membrii Comisiei
-Multitudinea ofertelor de activităţi
duc la suprasolicitare pentru elevi şi
cadre didactice
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OPORTUNITĂŢI
-Îmbunătăţirea colaborării
între membrii Catedrei prin activităţi
cât mai dese desfăşurate în comun.
-realizarea de proiecte
educaţionale
-motivarea elevilor pentru
creşterea interesului faţă de
disciplinele din cadrul acestei ariei
curriculare;
-realizarea unor proiecte mai
ample care să-i motiveze pe elevi.
Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Horoba Roxana Daniela
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