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Raport de activitate al comisiei metodice,
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia metodică : Om și Societate
Membrii comisiei :prof. Oghină Daniel, prof. Adumitroaei Marius, prof. Tomulesei Adrian,
prof. Dorneanu Daniela, prof. Ionela Oghină, prof. Amarghioalei Eugen, prof. Curcă Rodica,
prof. Vacariu Elena
Responsabil: prof. Bugonea Mirela

Aspecte vizate:
I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR,
PROMOVABILITATE, REZULTATE SIMULĂRI E.N., ETC.):

Comisia metodică, “Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza
unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut
următoarele obiective:
 Proiectarea activităţii didactice pe baza curriculum-ului scolar, cu
accent pe unitatea de învăţare
 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activparticipative
 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a
comunităţii
 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea
spiritului de toleranţă religioasă
 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare
 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I au fost
întocmite şi predate la timp. Toate cadrele didactice au elaborat teste de
evaluare initiala, au propus masuri de ameliorare. Lecţiile au fost
minuţios pregătite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se de
materiale didactice diverse şi metode participative pentru a uşura
dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost antrenaţi în
realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie

geografie, religie. Promovabilitatea la religie si cultura civica pe sem I a
fost de 100%, la istorie -95% , la geografie -97%.
II.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:

Toti membrii comisiei au participat la consfatuirile organizate de ISJ si la
cercurile metodice. Doamna profesor Dorneanu Daniela a participat la cursul de
formare „ECO – Profesor – Învăț, motivez, inspir” desfașurat în data de 25 noiembrie
2017 organizat de Asociația Viitorul în Zori/Let’s do it, Romania! in cadrul
proiectului Let’s Get Green
III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE
EDUCATIVE EXTRACURRICULARE:

ALE

ACTIVITĂŢILOR

Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din
istoria naţională: Ziua Naţională a României, 24 Ianuarie –Unirea
Principatelor Române, vizionare de documentare, concursuri cu tema,
activitati organizate de catedra de istorie (prof. Oghina Daniel si
Adumitroaei Marius). De asemenea domnul profesor Oghina Daniel a
desfasurat vizite tematice la Muzeul Viei si Vinului.
La catedra de Religie s-au desfășurat diverse activități care au marcat
sărbătorile importante din primul semestru al anului scolar 2017-2018(Sf.
Parascheva, Sf Apostol Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, Nasterea Domnului).
Activitati derulate la disciplina Religie
1. expozitii
- Sf. Cuvioasă Parascheva-ocrotitoarea Moldovei in luna octombrie
2017, organizatori: doamna profesor Bugonea Mirela si doamna
profesor Curcă Rodica
-Traditii si obiceiuri de iarna (expozitie de pictura pe linguri cu
tematica sarbatorilor de iarna, organizatori: doamna profesor
Bugonea Mirela si doamna profesor Curcă Rodica
2. vizionarea de filme religioase (Sf Apostol Andrei)
3. activități social-filantropice
-În așteptarea Sf. Nicolae, prof. organizatori: Bugonea Mirela și
Dorneanu Daniela
-Ajută-ți aproapele, activitate derulată la Centrul Revis, Hârlău, prof.
organizator: Bugonea Mirela în colaborare cu doamna prof.
psihopedagog Ionela Oghină
4. serbări școlare
-Bucuria Nașterii Domnului –cls a VI a B, prof. organizator
Bugonea Mirela

5. proiecte : Să fii bun de Crăciun, derulat la nivel de școală în luna
decembrie 2017, prof. coordonatori: Bugonea Mirela si Dorneanu
Daniela
Doamna profesor Dorneanu Daniela a coordonat Campania Națională
Săptămâna Fructelor și Legumelor donate, a organizat campanii umanitare, a
coordonat acțiunea filantropica În așteptarea Sfântului Nicolae, a coordonat
concursul Expoziție de flori de toamnă
IV.
ALTE
ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI
DUSE
ÎNDEPLINIRE LA NIVELUL ŞCOLII(altele decât cele prezentate la cap. III):

LA

În calitate de diriginți membrii Comisiei Metodice Om și Societate au
participat împreună cu elevii la concursul Expoziție de flori de toamnă, au derulat
activitati cu prilejul Zilei Educației, zilei de 15 ianuarie si 24 ianuarie.
Domnul profesor Oghină Daniel a realizat subiecte la concursul Centenar.
Toți membrii comisiei și-au îndeplinit cu responsabilitate îndatoririle față de
școală.
In primul semestru al anului școlar 2017-2018, doamna profesor Dorneanu
Daniela a îndeplinit funcția de responsabil SNACK, doamna profesor Bugonea
Mirela –responsabil Comisie Metodică Om și Societate, responsabil Comisia de
programe și proiecte europene.
Doamna prof. Bugonea Mirela a elaborat impreună cu doamna prof. Melinte
Adriana propunerea de proiect Erasmus+ KA1- De astăzi merg la școală. Adoptarea
de bune practici europene în prevenirea și diminuarea fenomenului părăsirii
timpurii a școlii.

Puncte tari:
- Întocmirea planificărilor calendaristice realizate conform cu noile
programe
- Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial
- Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi
sarcinilor propuse
-Folosirea metodelor activ-participative de membrii comisiei
Puncte slabe:
- Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele din
cadrul comisiei
Oportunităţi:
- Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ

- Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii
- Valorificarea experienţei proprii a elevilor în atingerea obiectivelor
educaționale
Ameninţări:
- Numărul mare de elevi cu probleme de comportament
- Lipsa motivaţiei elevilor faţă de învăţământ în general

Întocmit de
Prof. Bugonea Mirela-responsabil Comisie Metodică

