
Liceul Tehnologic Rosia de Amaradia Nr.
Jud.Gorj Director:prof.Tita Ilona

Aria curriculară: Limbă și comunicare

RAPORT
privind activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare

Limbă şi comunicare
pe semestrul I, anul şcolar 2017-2018

In cadrul comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, desfă șurată în
data de 26.02.2017 ,la care au participat toţi membrii acesteia, s-au constat următoarele
aspecte:

1.Toate activităţile s-au desfășurat conform Planului managerial al Comisiei
metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare, pentru anul școlar 2017-2018, concretizat
în Programul de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă și comunicare
pentru anul școlar 2017-2018, semestrul I;

2. Activităţile propuse la începutul semestrului au fost realizate conform
calendarului;

3. Testele initiale s-au elaborat, aplicat și interpretat, prilej cu care s-au
constatat diferite probleme:  incoerență în exprimarea scrisă și orală a elevilor, incapacitatea
unora de a identifica și explica valoarea expresivă a figurilor de stil, lipsa persuasiunii în
argumentare. S-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise și orale a
acestora. Atenția s-a îndreptat asupra elevilor ,din clasele a VIII-a si a XII-a ,în vederea
pregătirii lor pentru Evaluare Nationala si Examenul de Bacalaureat.

4. Organizarea unor activități cuprinse în Planul managerial al comisiei.

Activitățile curriculare și extracurriculare susținte în Semestrul I, anul școlar 2017-
2018, au fost următoarele:

REFERATE:

- prof. Paschia Sorina– „Ziua internationala a limbilor”, Septembrie
- prof. Largeanu Daniel – „Importanta studiului limbilor straine , Octombrie
-prof. Dina-Gruianu Mihaela– „ Metode moderne de invatare la limba romana”, Noiembrie.

ACTIVITATI

1. Ziua Recunostintei-Thanksgiving Day
Proiect educational- prof.PaschiaSorina,prof.Largeanu Daniel

2. 1 Decembrie - Ziua Unirii, respectiv Ziua Națională: poezii, referate, recitări de poezie,
cântece patriotice (toți membrii)

3. Ziua Culturii Nationale-15 Ianuarie, ziua nașterii marelui poet romantic, Mihai
Eminescu. Au participat elevi din toate clasele gimnaziale/liceale, îndrumați de cadrele
didactice de Limba și literatura română-Prof.Tita Ilona,Prof.Ciocan Crina,Prof.Cosacu
Lavinia si Prof.Bibliotecar Raducu Cornelia (expozitii de carte,recitari si transpuneri
muzicale,expozitii de fotografii ilustrand versuri din lirica eminesciana,respectiv Proiecte
educat

Proiecte educationale:prof.Tita Ilona-’’Eminescu prin ochi de copil’’

prof.Ciocan Crina Teodora-’’Luceafarul poeziei romanesti’’

prof.Cosacu Lavinia-’’Gand pentru Eminescu’’



4.Olimpiada Locala de Limba romana-Ianuarie (participarea elevilor de la gimnaziu si de
la liceu) -Prof.Tita Ilona,Prof.Ciocan Crina,Prof.Cosacu Lavinia.

Formare și perfecționare continuă:

Dina- Gruianu Mihaela, ( Limba și literatura română),prof.Largeanu Daniel(Limba
franceza)  s-au înscris la obținerea gradului didactic I ;

prof.Popescu Gabriela(Limba engleza)- definitivat.

ANALIZA ACTIVITĂȚII:

PUNCTE TARI

- relația profesor-elev a fost principală;
- cadre didactice calificate;
- parcurgerea materiei la fiecare disciplină,
conform planificărilor prin valorificarea
conținuturilor programei;
- munca suplimentară și gratuită a unor cadre
didactice pentru elevii din clasele terminale în
vederea susținerii evaluarii nationale si
examenului de bacalaureat;
- ținuta profesională a cadrelor didactice
tinere.

PUNCTE SLABE

-lipsa preocuparii unor parintii pentru elevi in
cadrul scolar;

- lipsa utilizării cabinetului TIC în activitatea
de predare;

AMENINȚĂRI

- numărul redus de ore, cauzat de scăderea
numărului de elevi;
- atenția tot mai mare a elevilor îndreptată
spre calculator, internet;
- rezultate slabe ale unor elevi la sfarsitul
semestrului;
- absenteismul unor elevi,

OPORTUNITĂȚI

- o bună motivaţie din partea unor elevi
capabili  de  performanţă;
- colaborarea cu alte școli;
- utilizarea cabinetului TIC;
- motivația unor elevi pentru competiție
-implicarea a cat mai multor parinti in
activitatile elevilor.

Drept care s-a întocmit prezentul raport de activitate.

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,

prof. Ciocan Crina Teodora


