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Activitatea la nivel de catedra si de comisie metodica s-a desfăşurat conform planului 
managerial stabilit la inceput de an scolar si a tematicii activitatilor propuse pe sem al-II-lea  

Astfel,pe parcursul sem al-II-lea al anului scolar 2012-2013 comisia metodica 
„Stiinte” formata din:  
Corcea Niculae, Corcea Felicia,Cora Emilia, Bajzath Tunde, Szekely Melinda, Horj Liliana 
şi-a atins obiectivele propuse la începutul anului şcolar  

Activităţile prin care s-au realizat intr-o bună măsură obiectivele sunt:  
- întocmirea la timp a planificărilor calendaristice anuale şi semestriale,conform programelor 
şcolare în vigoare;  
- parcurgerea integrală a programelor şcolare de toţi membrii comisiei conform planificărilor 
şi în corelaţie cu manualele alternative  
- realizarea de către toate cadrele didactice din comisie a unor modele de fise de lucru,teste 
însoţite de bareme de evaluare şi notare;  
- realizarea unei monitorizari permanente a progresului elevilor la toate disciplinele prin 
administrarea periodica a testelor de progres;  
- cadrele didactice din aceasta comisie metodica au fost permament preocupate de asigurarea 
continutului stiintific al lectiilor,prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele 
moderne de predare-invăţare-evaluare (utilizarea calculatorului,a lucrului pe grupe,lucrul cu 
fişe),utilizarea cu preponderenţă a metodelor din categoria celor activ-participative;  
- realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de 
procese verbale pentru fiecare sedinţă a comisiei metodice;astfel,la nivelul scolii s-au 
desfaşurat următoarele activităţi:  
- referate: 
„Rolul experimentului de laborator in predarea chimiei”- Bajzath Tunde 
„Energia eoliana- o forma de energie regenerabila”– Corcea Felicia 
-dezbatere: 
„Apa si viata- Ziua mondiala a apei”- Corcea Niculae, Cora Emilia 
-intocmirea de catre fiecare profesor a portofoliului individual;  
-completarea permanenta a mapelor elevilor;  
-activitatea de perfecţionare s-a concretizat prin urmarea unor cursuri de formare  
continuă  
-permanenta colaborare ,pe tot parcursul anului ,intre toti membri comisiei,  

Urmărindu-se o cât mai bună înţelegere şi aplicare a reformei invăţământului;  
- participarea tuturor membrilor comisiei la toate acţiunile organizate le nivelul şcolii;  
- participarea unor cadre didactice in calitate de secretari,membri in comisie,supraveghetori 
sau evaluatori la Testarea nationala si Bacalaureat;  
-pentru obtinerea unor rezultate bune la învăţatură si disciplină s-a menţinut o relaţie 
permenanta părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa 
managerială.  

Pe lângă multe reuşite ale comisiei metodice am identificat şi câteva puncte slabe:  
-i nsuficienta stimulare a elevilor pentru a participa la diverse concursuri; 



 - elevii nu se simt obligati sa studieze manualul acasa; unii elevi nu isi noteaza lectia,sunt 
destule cazuri de elevi cu caiet de clasa universal sau inexistent;  
- multi elevi nu isi efectueaza tema de casa  
- nevalorificarea la maximum a materialelor didactice si a sistemului informational  
 Pentru toate activitatile desfasurate in cadrul comisiei metodice s-au intocmit procese 
verbale 

                                                                                                   Întocmit, 
                                                                                                                Prof. Horj Liliana  
 

 


