
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE  "MATEMATICĂ  ȘI ȘTIINȚE" 

SEMESTRUL I  AN SCOLAR 2018-2019  

 

 În semestrul I, anul scolar 2018-2019, comisia  și-a concentrat activitatea pe : 

 - asigurarea caracterului practic- aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate și corelarea 

acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor; 

 - identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea într-o mai 

mare masură a strategiilor de lucru, la cerințele colectivelor de elevi;  

- obținerea unor rezultate cat mai bune la concursuri școlare și la examenul de bacalaureat;  

- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin participarea la 

diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul școlii, la nivel local și județean;  

- îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unități de învățare și 

al altor documente necesare în activitatea didactică; 

 - perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor pedagogice;  

- pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță, a elevilor care au nevoie de  ajutor 

în consolidarea cunoștințelor elementare, precum și pentru examenul de bacalaureat.  

Activităţi la nivelul comisiei metodice/centrelor metodice: 

- Au fost întocmite documentele şcolare (planificări, proiecte pe unităţi de învăţare, etc.) 

- S-au planificat şi s-au desfăşurat interasisţente şi şedinţe de catedră ; 

-Toţi membrii catedrei au participat la cercurile pedagogice, pe discipline ; 

- Elaborarea, administrarea şi analiza testelor inițiale (la matematică,  fizică, chimie şi biologie); 

- Elaborarea subiectelor pentru evaluările de sfârșit de semestru, la disciplina matematică; 

- Elaborarea şi analiza testelor sumative; 

 -Pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare (A. Haimovici, Faţă-n faţă cu ădevărul) și a 

examenelor  de bacalaureat; 

- Participarea elevelor Ilieş Anamaria şi Cardoş Maria din clasa a XII-a A la Sesiunea  

Interjudeţeană de Referate şi Comunicări Stiinţifice ale elevilor “Faţă-n faţă cu ădevărul”,unde 

au obţintu menţiune; 



- Au fost efectuate activităţi de sprijin şi de pregătire suplimentară la matematică şi biologie în 

cadrul proiectului ROSE. 

Activităţi extraşcolare: 

- “10 matematicieni români” şi “10 biologi români”  în cadrul proiectului România 100; 

- Banca de alimente – proiect coordonat de prof. Kristof Iuliana în colaborare cu Crucea 

Roşie; 

- Alimentaţia sănătoasă– activitate coordonată de prof. Kristof Iuliana, invitat Oana 

Buciuman; 

- Curs de prim ajutor-prof. Kristof Iuliana în colaborare cu Crucea Roşie; 

- Proiect internaţional “Inovate your dreams”-prof. Kristof Iuliana; 

- “Lacrimi de înger”- activitate în proiectul 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor- prof. Kristof Iuliana, Pop Adela 

 Activități de perfecționare : 

- Iniţiere în e-twinning -  prof. Kristof Iuliana; 

- Perspective  SOCEM – prof. Venczel Diana şi prof. Pop Adela. 

Puncte slabe: 

- insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică, fizică, 

chimie sau biologie; există elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, 

determinată si de numărul mic de ore , îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la 

aceste discipline; 

 - toţi elevii au manuale, dar nu  fiecare elev  se simte obligat să vină permanent cu el la școală și 

nu îl studiază acasă. De asemenea, la unele clase elevii nu îşi notează lecţia. Sunt destule cazuri 

de elevi cu caietul de teme aproape gol sau pur şi simplu nu au caiet de teme. Deseori elevii nu 

îşi efectuează tema, poate şi din cauza programului destul de încărcat sau pentru că nu primesc 

temă pentru acasă; 

 - rezultatele la testele initiale (mediile claselor fiind sub 4) arată slaba pregatire a   elevilor dar și 

dezinteresul lor și al familiilor lor pentru învățătură. 

ȘEF DE CATEDRĂ,  

prof.  Mic Leon  

Februarie 2019 


