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În  anul școlar 2017 – 2018, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfasurat 

activitatea în următoarea componenţă :  

-Bota Ramona, profesor titular pe catedra de socio-umane şi responsabil al comisiei,  

- Tiţă Anca, profesor plata cu ora- disciplina geografie 

-Kovacs Hajnalka, profesor - disciplina geografie 

- Lupşe Iulian, profesor suplinitor- educaţie fízica 

- Bărbuș Liviu, profesor titular pe catedra de istorie. 

-Săsăran Daniela-profesor plata cu ora-educaţie plastică 

 

 

I. OBIECTIVE  

 

In scopul asigurării unui proces de educatie eficient și de calitate, comisia metodică „Om 

si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :  

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor 

roluri ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, 

moderator, partener sau evaluator  

- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească 

temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă - 

dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune 
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încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori 

şi atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori 

universal  

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ 

în argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice - creşterea 

ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup  

- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe 

educative speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar lineal 

 - monitorizarea progresului şcolar  

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare 

- impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii  

- organizarea de activităţi extracurriculare  

- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de 

evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către 

elevi)atât în forma sa clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, 

investigaţie, autoevaluare  

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei - sprijinirea integrării profesorilor 

debutanţi  

- perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice 

- ameliorarea bazei materiale 

- pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante la examene, concursuri, olimpiade, 

precum si a celor cu rezultate nesatisfacatoare 

- realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune 

desfășurări a activităților comisiei 
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II. ACTIVITĂŢI  

 
Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” in  anul şcolar 2017-2018 a 

cuprins:  

- proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în 

vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în 

procesului instructiv-educativ 

-  responsabilul comisiei metodice a stabilit responsabilităţile fiecărui membru pentru 

noul an şcolar  

- a fost dezbatut si adoptat planul managerial  la nivelul comisiei  

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ  

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea 

unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor  

 

SEMESTRUL I 

- s-a realizat un grafic de interasistențe la ore structurat astfel 

Profesor Lupşe Iulian- 17.11.2017 

Profesor Săsăran Daniela-22.01.2018 

Alte activităţi realizate de către membrii Comisie Om şi societate pot fi structurate astfel: 

 

PROFESOR TIŢA ANCA- profesor de geografie 

 Participarea la Concursul Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”- noiembrie 2017 

 Participarea la programul „Hour of Code”, decembrie 2017 

 Participare la Simpozionul Național ” Calitate şi modernitate în şcoala 

românească”din cadrul proiectului naţional„A învăţa – o şansă pentru viitor!”-

Buzău, noiembrie 2017 
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PROFESOR KOVACS HAJNALKA 

 Participarea la Concursul Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”-noiembrie 

 Membru în echipa de proiect „Împreună pentru școala mea”-20.10.2017 

 Membru în proiectul de activitate „ La multi ani România!”-29.11.2017 

 Ziua educației-parteneriat Descoperă universul- ianuarie 2018 

PROFESOR LUPŞE IULIAN 

 Coordonarea activității Olimpiada gimnaziilor la fotbal-participare la faza 

municipală desfăşurată în datele 18.10.2017, 23.11.2017, 25.11.2017 

 Participarea la Concursul Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”-noiembrie 

 Membru în proiectul de activitate „ La multi ani România!”-29.11.2017 

SĂSĂRAN DANIELA 

 Coordonarea  Concursului Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”-noiembrie - în caliatate de profesor evaluator 

 Membru în proiectul de activitate „ La multi ani România!”-29.11.2017 

 Coordonarea proiectului “Sărbătorile...vin!”-început în 11.12.2017-finalizat 

în 20.12.2017 

BOTA RAMONA MARICICA 

 realizarea unui proiect de parteneriat educaţional marcând astfel Ziua 

Verde a școlilor din România-27 octombrie 2017 

 prezentarea în cadrul comisie metodice a referatului Metode activ-

participative utilizate în cadrul disciplinelor socio-umane-               4 

octombrie 2017 

 Participarea la Concursul Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”-noiembrie 2017 
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 am stabilit şi am început orele de pregătire suplimentară cu elevii claselor a 

XII-a, acei elevi care doresc să susţină examenul de bacalaureat la disciplina 

Logică şi argumentare. 

 am prezentat elevilor Programa pentru examenul de bacalaureat la disciplina 

Logică şi argumentare, existând în cadrul instituţiei un număr mare de elevi care 

şi-au ecprimat dorinţa de a alege această disciplină ca probă în cadrul 

examenului naţional 

 Realizarea unui protocol de colaborare cu consilierul școlar al Liceului 

Teologic Penticostal în vederea realizării unor activități de orientare în carieră-

13 noiembrie 2017 

 Colaborarea în realizarea proiectului de voluntariat Shoe Box in everyseason-

desfășurat și început în luna noiembrie urmând să fie susținut pe tot parcursul 

anului școlar 2017-2018 

 Coordonarea  proiectului de activitate „ La multi ani România!”-29.11.2017 

 Coordonarea proiectului de activitate Să știm mai multe despre noi-activitate 

desfășurată în 17 noiembrie 2017 

 Coordonarea proiectului de activitate  Începutul unei mari națiuni-activitate 

desfășurată -25 ianuarie 2018 

PROFESOR BĂRBUȘ LIVIU 

 Participarea la Concursul Regional de creatie literara si plastica „Ziua 

Multumirii”-noiembrie 2017 

 Coordonarea  proiectului de activitate „ La multi ani România!”-29.11.2017 

 Coordonarea proiectului de activitate  Începutul unei mari națiuni-activitate 

desfășurată -25 ianuarie 2018 
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SEMESTRUL II 

In semestrul II activitatile extrascolare au fost structurate astfel: 

Bota Ramona Maricica 

 Implicarea in activiatea Ziua portilor deschise- desfasurata in 26 februarie 2018 

 Membru in Comisia de Simulare a Evaluarii Nationale la finalul clasei a VIII-

a- 5-6 martie 2018-06 

 Membru in Comisia de Evaluare a olimpaidei judetene de Socio-Umane-11 

martie 2018 

 Membru in Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, in calitate de evaluator 

 Coordonarea activitatii Drumetie-realizata cu clasa a XI B-23 aprile 2018 

 Organizarea activitatii Vizita la Muzeul Satului si Muzeul de Etnografie-

desfasurata in 24 aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Logica pe intelesul tuturor-activitate desfasurata in 25 

aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Filosofia mea se bazeaza pe logica-activitate 

desfasurata in 26.aprilie 2018 

 Implicarea in realizarea activitatii Targul Liceelor-activitate realizata in 

perioada 11-12 mai 2018 

 Realizarea activitatii care consta in amenjarea salii de clasa cu prilejun finalizarii 

claselor a XII-a, activitate realizata impreuna cu clasa a XI-a B, -23 mai 2018 

 Implicarea in Comisia de organizare a examenului pentru clasa a V si a VII-a in 

calitate de membru in aceasta comisie 

 Implicarea in calitate de membru in Comisia de organizare a examenului 

National la clasa a VIII-a,-desfasurat in 11-13 iunie 2018 

 Membru in proiectul de activitate Portretul unui cuvant-desfasurat in perioada 

25 mai-07 iunie 2018 
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 Consultatii realizate in zilele de marti a fiecarei saptamani pentru imbunatatirea 

cunostintelor detinute de catre elevi la disciplina Logica si argumentare in vederea 

sustinerii examenului de Bacalaureat, activitate dovedita pe baza fiselor de prezenta 

a elevilor 

Kovacs Hajnalka 

 Membru in Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, in calitate de evaluator 

 Coordonarea activitatii Periplu in Europa-activitate desfasurata in 25 aprilie 

2018 

 Coordonarea activitatii Vizionare de filme crestine-activitate desfasurata in 26 

aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Vizita la muzeul de Mineralogie- activitate desfasurata 

in 27 aprilie 2018 

 Implicarea in realizarea activitatii Targul Liceelor-activitate realizata in 

perioada 11-12 mai 2018 

 Coordonarea proiectului Gandeste verde! Gandeste curat!-activitate 

desfasurata in perioada aprilie –iunie 2018 

Tita Anca 

 Membru in Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, in calitate de evaluator 

 Coordonarea activitatii Periplu in Europa-activitate desfasurata in 25 aprilie 

2018 

 Coordonarea proiectului Gandeste verde! Gandeste curat!-activitate 

desfasurata in perioada aprilie –iunie 2018 

Barbus Liviu 

 Membru in Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, in calitate de evaluator 

 Organizarea activitatii Vizita la Muzeul Satului -desfasurata in 23 aprilie 2018 
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 Coordonarea activitatii Vizita la Muzeul de Istorie-activitate desfasurata in 24 

aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Vizita Centrul Vechi si Muzeul de arta- activitate 

desfasurata in 25 aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Vizita la muzeul de Etnografie si Vizionare de filme 

istorice- activitate defasurata in 26 aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Ecologizare- activitate desfasurata in 27 aprilie 2018 

 Implicarea in realizarea activitatii Targul Liceelor-activitate realizata in 

perioada 11-12 mai 2018 

 Consultatii realizate in luna iunie pentru inbunatatirea informatiilor detinute la 

disciplina Istorie necesare sustinerii examenului National de Bacalaureat 

Sasaran Dana 

 Implicarea in activiatea Ziua portilor deschise- desfasurata in 26 februarie 2018 

 Coordonarea activitatii Martisorul- Inovatie si traditie- activitate desfasurata 

in 16 martie 2018 

 Implicarea in realizarea activitatii Mediul sanatos, mediul durabil-activitate 

desfasurata in 23 aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Curtea scolii- o gradina infloritoare- activitate 

desfasurata in 24 aprilie 2018 

 Implicarea in realizarea activitatii Targul Liceelor-activitate realizata in 

perioada 11-12 mai 2018 

 Realizarea activitatii care consta in amenjarea salii de clasa cu prilejun finalizarii 

claselor a XII-a, activitate realizata impreuna cu clasa a XI-a B, -23 mai 2018 

 Coordonarea proiectului de activitate Gradina- design si mestesug 

 Coordonarea proiectului Portretul unui cuvant-activitate desfasurata in 

perioada 25.05.2018- 07.06.2018 

 Coordonarea proiectului Gandeste verde! Gandeste curat!-activitate 

desfasurata in perioada aprilie –iunie 2018 
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 participarea la diverse misiuni care au avut scop principal aceasta activitate, 

promovarea imaginii școlii în rândul grădinițelor din zona Gării 

 membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare în 

cadrul concursului de ocupare a  posturilor didactice/catedrelor care se vacantează 

pe parcursul anului școlar 2017-2018 din 25.01.2018 

 membru în Comisia Nationala a Examenului  de Bacalaureat- februarie 2018, 

în calitate de supraveghetor la probele de informatică si limbă străină 

 membru în Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, în calitate de supraveghetor 

 membru în Comisia Națională a Examenului de Bacalaureat-sesiunea iunie –

iulie (25.06-28.06.2018) 

 

Participarea la concursuri regionale, județene sau locale 

- Participarea la Concursul Regional de creatie literară si plastică „Ziua 

Multumirii”-noiembrie 2017 și obținerea unor premii împreună cu copiii 

participanți:Bob Lidia premiul I;Sfara Elida premiul II; Tulici Lidia premiul III; 

Tulici Iosua premiul III. 

- Participarea la Festivalul regional POEZIA ANOTIMPURILOR în urma căruia 

s-a obținut: premiul I-Tulici Lidia și Tulici Iosua; premiul II-Bob Lidia și Khan 

Amera; premiul III- Coman Simina și Nicoară Estera 

- Participarea la Concursul județean STOP BULLYING-ului( spune NU 

intimidării) la care s-a obținut: premiul II- Ogruțan Andrei; premiul III- Maxim 

Adrian; premiul de participare- Ciordaș Sefora 

- Participarea la Concursul județean de creație plastică și literară SĂ NE 

ÎNTINDEM LA JOACĂ!, unde s-au obținut două premii I: Lazăr-Cosma Oana și 

Khan Amera 

- Participarea la concursul din cadrul activității Portretul unui cuvânt: 
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Numele si 

prenumele 

Clasa Premiul Tipul de 

fotografie 

scoala Profesor 

coordonator 

Filimon 

Claudiu 
VII 

I 

I 

III 

Panoramica 

Fotoreportaj 

Umanista 

L T P Sasaran Daniela 

Maxim Adrian  XA I Subiectiva L T P Sasaran Daniela 

Maxim Adrian  XA II Panoramica L T P Sasaran Daniela 

Suciu Lucas  VII 
I 

II 

Subiectiva 

Directa 

LTP 

LTP 
Sasaran Daniela 

Flore 

Emanuela 
VII II Subiectiva LTP Sasaran Daniela  

 

Lupse Iulian 

 Implicarea in activiatea Ziua portilor deschise- desfasurata in 26 februarie 2018 

 Membru in Comisia Nationala a Examenului  de Bacalaureat- februarie 2018, 

in calitate de supraveghetor la probele de informatica si limba straina 

 Membru in Comisia de simulare a Examenului National de Bacalaureat-19-

22 martie 2018, in calitate de supraveghetor 

 Implicarea in realizarea activitatii Targul Liceelor-activitate realizata in 

perioada 11-12 mai 2018 

 Realizarea activitatii Vizionarea de filme artistice romanesti- activitate 

realizata in 23 aprilie 2018 

 Realizarea activitatii Lasser-tag-activitate desfasurata in 24 aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Excursie Cascada Cailor-activitate desfasurata in 25 

aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii Vizita la Muzeul Satului-activitate desfasurata in 26 

aprilie 2018 

 Coordonarea activitatii recreative Vizita in Parcul Municipal- activitate 

desfasurata in 27 aprilie 2018 
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 Realizarea activitatii care consta in amenjarea salii de clasa cu prilejul finalizarii 

clasei a VII-a, activitate realizata impreuna cu clasa a VII-a, in data de 7 iunie 2018 

 

Graficul de interasitenta la ore a fost structurat astfel: 

Kovacs Hajnalka - data asistentei la ore 16.05.2018 

 

III. ANALIZA  

 

În urma unei scurte analize a activității din semestru I anul școlar 2017 – 2018 pot fi 

evidențiate următoarele aspecte:  

PUNCTE TARI 

- respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I 

 - o bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte 

comisii metodice  

- disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de 

predare învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe) 

 - evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă  

PUNCTE SLABE 

 - material didactic insuficient  

- unele cadrele didactice nu au întrega normă didactică în unitatea școlară, ceea ce  

îngreunează actul de comunicare cu membrii comisiei 

- lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permite obținerea de 

performanțe la olimpiadele de specialitate 

-din cauza orarului sunt mai greu de planificat şi de realizat activităţi la care să 

participe toţi membrii Catedrei. 

-impsibilitatea de a ne interasista toti membrii comisiei fie datorita suprapunerii 

orelor fie datorita lisei timpului necesar realizarii acestei activitati 
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AMENINŢĂRI 

-riscul de a slăbi coeziunea membrilor comisiei şi datorită existenţei unor opinii 

diferite în modul de soluţionare a problemelor cu care se confruntă comisia 

OPORTUNITĂŢI 

-îmbunătăţirea colaborării între membrii Catedrei prin activităţi cât mai dese 

desfăşurate în comun 

 

 

 

 

Responsabil Comisia Om şi societate 

prof. Bota Ramona Maricica 


