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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE, OM ŞI SOCIETATE’’
AN ŞCOLAR 2015-2016

Pe parcursul celor doua semestre ale anului şcolar 2015-2016, Comisia
metodică, “Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program la
care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

 Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe
unitatea de învăţare

 Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode active-participative
 Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii
 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de
toleranţă religioasă

 Pregătirea elevilor pentru concursurile şi olimpiadele şcolare
 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice
Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost
întocmite şi predate la timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al
ariei curriculare, folosindu-se de materiale didactice diverse şi metode
participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Copiii au fost
antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de
istorie, geografie şi religie.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea
pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de
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bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor
performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,
activ-participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:
 Ziua Naţională a României- activitatea a fost desfăşurată împreună cu
elevii şcolii, director, prof. Ouatu Ana - Maria şi autorităţile locale, la
monumentele dedicate eroilor, de pe teritoriul comunei ;
 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, organizându-se cu această
ocazie expoziţii, concursuri cu temă, la nivelul claselor de la Scoala
Gimnazială Filipeşti/ Onişcani, precum şi vizionarea de materiale, aceste
activităţi fiind pregătite de către doamna profesoară Ouatu Ana – Maria şi
domnul profesor de istorie Odobescu Gheorghe.
Profesorii din cadrul Comisiei metodice au participat la un proiect
educaţional - Magia sărbatorilor de iarna - realizat cu ocazia sarbatorilor de
iarna, la Casa de cultură Radu Beligan, în parteneriat cu Primăria comunei
Filşipeşti – iniţiator proiect prof. Ouatu Ana- Maria şi coordonator prof Ciobanu
Bogdan.
În cadrul comisiei s-au susţinut activităţi demonstrative la disciplinele
 Istorie, de către d-nul prof. Odobscu Gheorghe, la clasa a VIII-a A,
cu titlul ,, Întemeierea statelor medievale româneşti Ţara
Românească, Moldova şi Dobrogea’’, iar materialul Referatul cu
noutăţi editoriale in domeniul specialităţii a fost prezentat de prof.
de geografie Ouatu Ana –Maria.
 Religie, de către d-nul prof Ciobanu Bogdan, la clasa a VI- a A cu
titlul - Rugăciunea în viaţa creştinului. Referatul- Utilizarea
calculatorului şi internetului în predare a fost prezentat de prof. de
geografie Ouatu Ana –Maria.
 Geografie, de către doamna profesor Ouatu Ana-Maria la clasa a VIa A, cu titlul – Suedia iar referatul- Jocuri didactice folosite în
predare, învăţare şi evaluare a fost prezentat de prof. de istorie
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Odobescu Gheorghe.
In luna ianuarie 2016 s-a realizat activitatea de analiza si dezbatere cu tema
Cursurile optionale –o problema mereu actuala si s-a intocmit oferta de cursuri
optionale pentru anul scolar viitor, 2016-2017.
Profesorii din catedră, care predau discipline pentru care se dă teză, au pregatit
bine elevii pentru acest examen. Toţi elevii de la clasele a VIII-a au susţinut teza
la geografie, majoritatea obţinând note bune.

ANALIZA SWOT A CATEDREI.

 Puncte ţări:
 Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate
conform cu noile programe,
 Atingerea obiectivelor propuse în planul managerial,
 Cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi
sarcinilor propuse,
 Comunicarea eficienta intre membrii catedrei si conducerea scolii,
intre profesori si elevi.

 Puncte slabe:
 Nu s-au conştientizat prin comportament civic, cunoştinţele dobândite
la religie şi cultură civică la toţi elevii,
 Nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului pentru disciplinele
istorie, geografie şi religie,
 Folosirea unor metode învechite de predare-învăţare,
 Utilizare insuficienta a lectiilor in sistemului AEL.

 Oportunităţi:
 Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ,
 Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii,
 Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea
ideilor şi conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor,
 O echipa buna care poate fi stimulata usor;
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 Orientare catre proiecte si parteneriate la nivel regional și national ;

 Ameninţări:
 Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în
general,
 Programele supraîncărcate diminuează alocarea de timp pentru
proiecte si parteneriate ;
 Cadre didactice ocupate cu responsabilităţi multiple
Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile
iniţiate de şcoală, atât la nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale.
Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, unii membrii ai comisiei
metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul cercului, şi
comisiei.
Doamna profesor Ouatu Ana-Maria a participat la Consfătuirea
Judeţeană a profesorilor de geografie care a avut loc la Colegiul Naţional
Pedagogic Ştefan cel Mare, Bacău, în data de 21.09.2015, precum şi la
activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice de geografie din :
23.11.2015 la Şcoala Gimnazială Spiru Haret, Bacău, 22.02. 2016 la Şcoala
Gimnazială Mihai Drăgan, Bacău şi 29.05.2016 la Şcoala Gimnazială
Pânceşti. A participat in calitate de evaluator la Olimpiada de Geografie,
faza locală şi judeţeană precum şi la concursul interjudeţean de geografie
„Ioniţă Ichim” pentru clasele V-VII.

Responsabil comisie,
Prof. OUATU ANA-MARIA
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