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Raport de activitate al Comisiei metodice ”Om şi societate”
Semestrul I,

An şcolar 2017/2018

Comisia metodică ”Om şi societate” şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui plan de
activitate la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi s-a concetrat, pe parcursul semestrului I
spre atingerea obiectivelor propuse în planul managerial:
Realizarea planificării calendaristice în conformitate cu programa şcolară şi

Curriculumului Naţional (în special la clasa a V-a) cu accent pe unităţile de învăţare;
 Proiectarea demersului didactic pe baza programelor şcolare dar şi a instrucţiunilor

primate în cadrul consfătuirilor desfăşurate la începutul anului şcolar la care profesorii din
cadrul comisiei au participat şi unde s-au stabilit şi activităţile metodice pe discipline;
 Predarea şi însuşirea cunoştiinţelor folosind metode activ- participative;
Aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale şi stabilirea unui plan de măsuri în urma

analizei rezultatelor;
 Pregătirea unui lot de elevi pentru concursuri şi olimpiade;
 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii;
Organizarea unor activităţii care să contribuie la formarea şi dezvoltarea spiritului

civic, a respectului faţă de credinţă şi tradiţiile locale şi a unei atitudini active şi pozitive faţă
de mediu;
Respect şi consideraţie pentru credinţă străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă

religioasă.
Elevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii

de istorie, geografie, cultură civică, religie, educaţie plastică.
Au fostsărbătorite şi commemorate evenimentele importante din istorie: în octombrie

– ZiuaHolocaustului, în decembrie – MareaUnire, 24 Ianuarie – Mica Unire şi sărbători
religioase: ‘Crăciunul’.

Profesorii de istorie: Carmen Cosacu şi Dinei Petre au organizat pentru evenimentele
mai sus menţionate proiecte educative şi referate.

ZiuaMondială a Educaţiei – 5 octombrie 2017 a fost prilejul unor activităţi pentru toţi
membrii comisiei: competiţi sportive, curiozităţi geografice şi istorice, religioase şi cetăţenie
democratică.

În cadrul comisiei pe data de 13.11. 2017 s-a desfăşurat o lecţie demonstrativă la clasa a
VIII-a A la geografie – “PodişulMoldovei” – Dinei Petre şi s-a susţinut referatul “Folosirea
elementelor de istorie locală în eficientizarea predării istoriei” – Carmen Cosacu.

O serie de activități s-au desfășurat de către membrii comisiei în perioada 30 - 31. 11.
2017 cu ocazia desfășurării programului ,,Școala altfelˮ printre care: activitate de ecologizare
–Ruget, prof. Dinei Petre; vizionare de film istoric ,,Cătălina de la Jiuˮ și ,,La mulți ani,
România (clasa aV-a)ˮ, activități susținute de prof. Carmen Cosacu.



În ceea ce privește component perfecționare și metodică precizez că domnul Iliuși
Marian-profesor de religie, este responsabil de cerc metodic, dar a susținut și inspecția finală
pentru obținerea gradului didactic I.

Toți membrii comisiei metodice au participat la activitățile metodice ale cercurilor
metodice din care fac parte.

Din comisie mai fac parte: Morariu Adriana-prof. suplinitor pe ore de EFS, care a
susținut inspecția pentru înscrierea la examenul de definitivat și Dimulescu Flavia-Adelina,
debutantă.

Prof. Cosacu Carmen a participat la cursurile de formare:
 PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ, 22 CPT;
 EVALUARE PENTRU EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ, 30 CPT.

Domnul Iliuși Marian, profesor de religie a participat la olimpiada de religie, faza locală, la
Novaci, unde elevii au obținut rezultate bune și foarte bune, unii s-au calificat pentru faza
județeană.

În ceea ce priveste activitatile extrascolare domnul Iliusi Marian, în calitate de diriginte la
clasa a XII-a, a coordonat activitatea Balul Bobocilor desfășurat în sala de festivități a comunei.

În cadrul proiectelor educaționale desfășurate cu ocazia zilelor cu semnificație istorică: 1
Decembrie, 24 Ianuarie, 15 ianuarie-Eminescu-ziua culturii naționale,au contribuit și profesorii
Cosacu Dorinel, cu programe de cântece și poezii și Duliga Ileana cu expoziție de desene.

Analiza SWOT a comisiei
Puncte tari:
- Întocmirea planificărilor conform cu noile programe;
- Atingerea obiectivelor propuse.
Puncte slabe:
- Nu întotdeauna s-a reușit trezirea interesului pentru disciplinele comisiei;
- Nu s-au conștientizat prin comportament civic cunoștințele dobândite la religie și cultură

civică la toți elevii.
Oportunități:
- Folosirea eficientă a mijloacelor de învățământ;
- Dezvoltarea competenței de comunicare, de formare a propriei opinii.
Amenințări
- Numărul tot mai mare de elevi cu probleme de comportament și deficiențe de învățare;
- Lipsa motivației pentru o anumită disciplină sau față de învățământ, în general.
Profesorii din această comisie au participat la toate acțiunile inițiate de școală și și -au adus

contribuția la activitățile propuse în comisie și la nivelul școlii.

RESPONSABIL  COMISIE  METODICĂ,
Prof. Cosacu Carmen-Liliana


