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I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În cursul semestrului II al anului şcolar 2011-2012, comisia metodică „Arte şi Tehnologii” şi-a 
desfăşurat activitatea conform graficului de activităţi întocmit, membrii comisiei participând însă şi la 
alte activităţi organizate în şcoală. Activităţile propuse au avut ca scop dezvoltarea simţului estetic, al 
mobilităţii în gândire a elevilor, respectiv  dezvoltarea puterii de exprimare a minţii, curiozitatea, 
plăcerea şi nevoia de a învăţa, aptitudinea de a înţelege o problemă tehnologică, de a îi defini datele, de 
a-i găsi o soluţie, de a structura cunoştinţele, de a stimula activitatea gândirii divergente, a 
responsabilităţii, de a se angaja într-o activitate concretă, a explora, a construi mediul şi a se construi 
construindu-l. 
 

II. Lista activităţilor desfăşurate în sem. II al anului şcolar 2011-2012  
 
Nr. crt. Denumirea activităţii Responsabil  Colaboratori Grup ţintă 

1. Expoziţia de pictură „Happy 
Valentines Day”- februarie 

Săsărman 
Alexandra 

Diriginţii Elevii claselor  
V-VIII 

2. Pregătirea participanţilor la 
faza judeţeană a olimpiadei 
de educaţie tehnologică 

Şanta Silvia Cadrele didactice Elevi din clasele 
V-VIII 

3. Lectie deschisa la educaţie 
tehnologică - februarie 

Şanta Silvia Membrii comisiei Elevii din clasa a 
VI-a A 

4. Expoziţia de felicitări  
„8 Martie” 

Săsărman 
Alexandra 

Cadrele didactice Elevii claselor I-
VIII 

5. Participare la concursul 
"Mărţişor- Flori pentru 
inima mamei!" -Centrul 
Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă "Elena Doamna" 
Focşani , jud Vrancea. 

Săsărman 
Alexandra 

Membrii comisiei Elevii claselor  
V-VIII 

6. Expoziţia de pictură pe sticlă 
„Sărbătoarea Paştelui”-
aprilie 

Poenar Silvia Săsărman Alexandra 
 

Elevii claselor I-
VIII 

7. Pregătirea şi însoţirea lotului 
judeţean la faza naţională a 

Şanta Silvia 
 

ISJBN 
Cadrele didactice 

Elevi din clasele a 
VI- a si a VIII-a 



olimpiadei de educaţie 
tehnologică-aprilie 

8. Expoziţia de colaje - mai Săsărman 
Alexandra 

Membrii comisiei Elevi din clasele  
V-VIII 

9 Lecţie deschisă la educaţie 
muzicală-mai 

Poenar Silvia Membrii comisiei Elevii din clasa a 
VI-a B 

10. Participare la concursul 
"Basmele Europei"- iunie 

Săsărman 
Alexandra 

diriginţii Elevii claselor V-
VIII 

11.  Expoziţia semestrială de 
pictură 

Săsărman 
Alexandra 

Cadrele didactice Elevii claselor V-
VIII 

 
 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei  
 

PUNCTE TARI 
 

-implicarea membrilor comisiei în activităţile 
scolii; 
      -disponibilitate pentru colaborare cu toate ca- 
drele didactice în realizarea unor activităţi; 
      -promovarea imaginii şcolii prin reuşita activi- 
tăţilor organizate; 
      -obţinerea de rezultate foarte bune la  concur-  
suri şi olimpiade:  

• la concursul “Mărţişor-Flori pentru 
inima mamei!”-desfăşurat la Centrul 
Scolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena 
Doamna”Focşani jud. Vrancea - premiu I 
Mesaroş Răzvan cl.aV-a şi Zegrean 
Ioana cl. a VIII-a la secţiunea felicitări; 

• la olimpiada de educaţie tehnologică- 
-faza judeţeană - loc I - Sidor Alexandru 
cl. a VI-a şi Cora Alexandru cl. a VIII-a; 
-faza naţională desfăşurată la Slobozia, 
jud. Ialomiţa – menţiune – Cora 
Alexandru; 

• la concursul "Basmele Europei"- 
premiul II - Mureşan Alexandra şi 
Zegrean Ioana cl. a VIII-a 

      -activităţi extracurriculare şi extraşcolare de 
calitate;  
      -desfăşurarea Cercului de pictură pe sticlă în 
colaborare cu o fostă elevă – absolventă a Scolii de 
Artă; 
      -performanţele elevilor sunt apreciate şi 
evaluate constant, utilizând atât metode sumative, 

PUNCTE SLABE 
 
     -lipsa unui spaţiu adecvat (atelier de pictura) 
pentru realizarea unor lucrări de dimensiuni mari; 
     -lipsa unui cabinet de educaţie tehnologică            
unde să se poată desfăşura aplicaţii practice;  
     -dificultăţi întâmpinate în organizarea unor 
activităţi cu toţi membrii comisiei din cauza 
faptului că aceştia îşi desfăşoară activitatea în mai 
multe şcoli;    
     -instabilitatea componenţei echipei, datorată 
unor motive obiective, independente de voinţa 
membrilor; 
     - utilizarea sporadică a TIC ca instrument de 
învăţare. 



cât şi formative; 
      -buna colaborare cu alte instituţii din localitate 
(derularea unui proiect de parteneriat cu Clubul 
Copiilor Beclean); 
      -preocuparea membrilor comisiei de 
perfecţionarea lor profesională prin participarea la 
cursuri(Poenar Silvia - curs de utilizare TIC in 
procesul de predare-învăţare-evaluare, Şanta Silvia 
– curs pentru certificarea ca formator).  
AMENINŢĂRI  
 

-scăderea numărului de elevi determină un 
număr tot mai mic de ore la disciplinele din 
ariile curriculare din cadrul comisiei şi ca 
urmare membrii comisiei sunt nevoiţi să-şi 
desfăşoare  activitatea în mai multe şcoli  
 

OPORTUNITĂŢI  
 
     -colaborarea cu celelalte instituţii din oraş, 
pentru realizarea unor activităţi care să ducă la o 
imagine mai bună a şcolii; 
     -o bună motivaţie a elevilor pentru pentru 
competiţie la disciplinele din cadrul acestei comisii  

  
IV. Soluţii posibile  
-mediatizarea rezultatelor obţinute la disciplinele care fac parte din această comisie metodică, şi a 
activităţilor realizate de membrii acesteia; 

      -creşterea ponderii orelor la care să se utilizeze baza IT a şcolii pentru eficientizarea procesului de  
      predare-învăţare-evaluare; 
      -colaborarea mai strânsă cu familia, consilierea elevilor şi a părinţilor. 
       
                                                                                                                   ÎNTOCMIT,  
                                                                                                           Responsabilul comisiei, 
                                                                                                                 prof. Şanta Silvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


