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RAPORTUL COMISIEI METODICE
,,SPORT, ARTE, TEHNOLOGII’’
sem II an şcolar 2017-2018

Activitatea la nivel de catedră şi de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului
managerial stabilit la început de an şcolar şi a planificării pe semestrul al II-lea.
Astfel, pe parcursul semestrului II al anului şcolar 2016-2017 membri comisiei metodice
,,Sport, arte, tehnologii’’:
- au participat la cursuri de formare continuă:
 Prof. Şanta Silvia: participarea la Simpozionul Internaţional "Disponibilităţi creative
în lume" ediţia a VII-a din 26 martie 2017 de la Iaşi cu lucrarea "Strategia de
învăţare prin proiecte la modulele tehnologice". Lucrarea a fost publicată pe dvd-ul
cu ISBN 978-606-576-712-6 şi în volumul simpozionului cu ISSN 248-6700
realizate la Editura "PIM" din Iaşi;
- 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. Diugan Samson, prof. Pop Cristian, prof. Şanta Silvia, prof. Săsărman
Alexandra, prof. Brătan Ioan;
- 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:
 Prof. Şanta Silvia:
- participarea la olimpiada județeană de educație tehnologică cu următoarele rezultate:
- Loc. II – Silaș Aris – cls. a V-a A
- Mențiuni: - Falub Anda – cls. a VI-a B
- Moga Bianca – cls. a VIII-a C

9 ne pasă!
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- participarea la proiectul județean ”Hobby Club – O săptămână, o atitudine” – la Clubul
Copiilor Beclean, 15.03.2017;
- colectare de deșeuri electrice și baterii – cls. a V-a B;
- organizarea unei excursii cu durata de două zilela Suceava în colaborare cu dna. prof.
Horoba Roxana, 10-11.06.2017.
 participare la cros, centrul Beclean - prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon Francisc,
prof. Şinar Valer, prof. Diugan Samson;
 organizarea campionatului de handbal fete – prof. Arpăştean Dorina, prof. Gedeon
Francisc, prof. Şinar Valer, prof. Diugan Samson;
 organizarea campionatului de handbal băieţi V-VIII – prof. Gedeon Francisc, prof.
Arpăştean Dorina, prof. Şinar Valer, prof. Diugan Samson;
 organizarea campionatului de fotbal III-IV - prof. Gedeon Francisc, prof. Arpăştean
Dorina , prof. Diugan Samson;
 organizarea campionatului de fotbal V-VIII - prof. Gedeon Francisc, prof. Şinar
Valer, prof. Diugan Samson;
 locul II – fotbal, etapa pe centrul Beclean cls. I-IV – prof. Diugan Samson;
 locul I – fotbal, etapa pe centrul Beclean cls. V-VIII – prof. Gedeon Francisc, prof.
Şinar Valer;
 loc. III – fotbal, etapa judeţeană Bistriţa cls. V-VIII – prof. Şinar Valer;
 participare la concursul internaţional de matematică „Aurel Sever Groze”, desfăşurat
la Şcoala Gimnazială „Grigore Silaşi” Beclean, ed. a III-a 2015, în calitate de
asistent - prof. Şinar Valer;
 spectacol cu ocazia zilei de 8 Martie – prof. Pop Cristian;
 spectacol karaoke „Elevii au talent”– prof. Pop Cristian;
- 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 II, 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
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