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RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ „OM ȘI SOCIETATE” 

2019-2020 

Sem. I 

 

 

Comisia metodică „Om și societate” şi-a propus pentru anul școlar 2019-2020 să 

desfăşoare activităţi instructiv-educative care să conducă la îmbunăţăţirea rezultate școlare în 

planul învăţării şi creșterea procentului de promovabilitate. 

           Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor 

didactice, bazate pe : 

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 

2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative 

cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 

4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- 

cadru didactic; 

5. Motivaţie și interes pentru adaptarea și dezvoltarea prestigiului instituţiei noastre 

furnizoare de educaţie; 

6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 

 

In primul semestru al anului scolar 2019-2020, componenta Ariei curriculare ,,Om si 

societate” a fost  urmatoarea: 

 Psihologie – prof. titular Baicu Ileana 

 Religie  -Slamna Iulian, prof. titular cu completare de norma  

 Geografie  -Vate Tatiana prof.  suplinitor 

 Geografie-Pascu Mihaela, prof. titular 

 Istorie –Iordanescu Paula,   prof.  suplinitor   

 Educatie fizica-Badea Catalin, prof. titular      

 Educatie fizica-Atletism, Stamate Gellu Caesar, prof. titular 

 Logica- Halarescu George - prof.  suplinitor 

 Economie- Guduleasa Ana Maria-  prof.  suplinitor   

 Muzica-Cristea Petrică prof.  suplinitor   

Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat in funcţie de colectiv, dar şi în 

functie de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

- Procurarea  programelor  din  trunchiul  comun  aprobate pentru  acest  an scolar, şi 

asigurarea calităţii în educaţie prin oferirea programelor educaţionale care corespund nevoilor 

şi aşteptărilor beneficiarelor şi care respectă standardele de calitate 

- Realizarea planificarilor anuale, calendaristice 

-Întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare 

mailto:liceultehnologicdacia@yahoo.com


2 

 

-Selecţionarea  furnizorilor  de curriculum (manuale, ghiduri, atlase, cărţi  de  teste, hărţi etc.)  

din  oferta  celor  acreditate  de  M.E.C.T.S. şi  de  pe  piaţa  liberă care  să  răspundă  

condiţiilor  de  calitate 

-Adaptarea strategiilor  şi a conţinuturilor  specifice disciplinelor la particularităţile de vârstă 

ale elevilor 

-Aplicarea  testelor de evaluare sumativă-iniţiale, de progres şi finale, elaborate de către 

profesori, analizarea lor  si construirea  unui demers reglator, care să raspundă nevoilor 

identificate 

- Utilizarea  pe parcursul  anului  şcolar  a  unor  tehnici  de evaluare cât mai variate specifice    

fiecărei  discipline. 

 

 1. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-

educative  concretizate in : 

ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC 

-Membrii catedrei au elaborat documentele manageriale, planificarile anuale si semestriale, au 

participat la sedintele metodice si la consiliile profesorale. 

-Membrii catedrei au participat la consfatuirea anuala desfasurata in luna septembrie  la 

Colegiul National Gheorghe Sincai. 

-Susţinerea de lecţii demonstrative şi comunicări  în cadrul comisiei  metodice de  către  

profesori pentru  promovarea  didacticii  moderne  cu  accentul pe  competenţe. 

 

-susţinerea  de comunicări: 

“Integrarea elevilor cu CES în școlile de masa” susținută de prof. Baicu Ileana, în data de  

25.09.2019 

 

“Protectia mediului inconjurator”, sustinuta de prof. Vate Tatiana în data de 9.10.2019 

 

-lectii demonstrative: 

-“Propozitiile categorice” susținută de prof. Halarescu George, la clasa a IX-a în data de 

20.11.2019 

    2.PERFECŢIONAREA continuă : 

 Participarea  membrilor comisiei metodice la cursuri de perfecţionare organizate de 

Inspectoratul Școlar al municipiului București și Casa Corpului Didactic.  

 

 In cadrul activitatii de perfectionare domnul profesor Badea Catalin si doamna 

profesor Paula Iordanescu  au sustint  preinspectia  pentru obtinerea gradului 

didactic I. 

 

 Conferința  “Școală pentru viață”, București, Palatul Național al Copiilor, 

18.10.2019, București 

 „Stimularea comunicării și metode pedagogice adaptate copiilor cu autism” din 

cadrul proiectului Vocațional Training on Communication and Teaching 
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Approaches in Autism Spectrum Disorders finanțat prin programul Erasmus+, cu 

numărul 2018-1-EL01-KA202-047738, desfășurat în data de 28.09.2019, București 

 „Conferința Regională de Educație Socială ”, organizată de Institutul Intercultural 

Timișoara, în perioada 25-26 octombrie 2019, București 

 Simpozionul „Cultivarea  Compasiunii în Educație ” organizată de Verita 

Foundation, în perioada 2-3 noiembrie 2019, București 

 Activităti în cadrul Programului de Instruire destinat Consilierilor Școlari, 

Educatorilor, Învățătorilor, Asistenților Sociali, Asistenților Medicali și Medicilor 

de Medicină Școlară în vederea depistării și intervenției precoce în cazul 

tulburărilor din spectru autist, organizat de Spitalul de Psihiatrie “Dr. Constantin 

Gorgos” în cadrul Programului Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în 

Patologia Psihiatrică al Ministerului Sănătății, 21.10.2019, București 

 Activitatea de formare profesională continuă pentru specialiști „Masă rotundă- 

șanse sporite la incluziune reală după absolvire pentru copiii cu tulburări din 

spectrul autismului” , organizat de Asociația Autism România în încheierea 

proiectului Prospect Tech & Art Lab finanțat de Raiffeisen Bank, prin programul 

Raiffeissen comunități 2018 și implementat de Autism România în parteneriat cu 

Școala Gimnazială “Sfinții Voievozi” și British Council. 

 Workshop-ul „Tehnici de euritmie și psihodrama cu aplicație în logopedie și 

consilierea școlară ”, care s-a desfășurat la Colegiul Național de Arte “Dinu 

Lipatti”, București,  în data de 1.11.2019 

 „Conferința de Educație Timpurie 2019, ediția a VI-a ”,  București, în perioada 6-8 

noiembrie 2019 

 Conferința “Omul din spatele unui profesor” organizată de Echipa Pla Youth, 

desfăsurată la ARCUB, București,  în data de 24.11.2019 

 Conferința Națională „Strategii Educaționale de succes pentru incluziune”, ediția a 

III-a, 2019, cu lucrarea “Rolul intervenției timpurii în prevenirea tulburărilor de 

limbaj”, în data de 29.11.2019, organizată de Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă “Sf. Vasile”,  Craiova, Județul Dolj 

 

 

3. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE cu impact pozitiv in rândul elevilor: 

(participarea susţinută la viaţa şcolii) 

 

      Participarea cu elevii din Liceul Tehnologic „DACIA” la Concursul Interjudețean  „Bucuriile 

Toamnei”, în parteneriat cu Colegiul Tehnic “C.D Nenitescu”, Soseaua Buzaului, Braila. 

     Profesorii de educatie fizica fac parte din comisiile de organizare a competitiilor sportive la 

nivelul municipiului Bucuresti!  

       In luna noiembrie, elevii claselor IX-XII  impreuna cu profesorii de educatie fizica si 

sport au participat la o actiune de informare pe tema dopajului in sportul de performanta, 

actiune ce face parte din campania: „Primii pasi pentru un sport curat”, sustinuta de Agentia 

Nationala Anti-doping in parteneriat cu MEN. 

     Pe parcursul primului semestru profesorii Badea Catalin si Stamate Gelu au organizat si 

desfasurat campionatul de fotbal al liceului si s-au ocupat de pregatirea echipei in vederea 

participarii la ONSS -faza pe sector ,unde au obtinut locul 3. 
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     In luna octombrie profesorul Badea Catalin a participat la cros -etapa pe municipiu, fete si 

baieti si s-au  clasat  in primii 30  la baieti . 

     Participarea elevilor coordonati de domnul  profesor Stamate Gelu la Olimpiada Scolara a 

Sportului Scolar unde au obtinut locul V la tenis si locul V la Șah 

 

ANALIZA   S.W.O.T 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-sala de sport moderna; 

-echiparea corespunzatoare a elevilor pentru 

ora de educatie fizica si sport; 

-relatii bunue cu parintii elevilor; 

-elevi legitimati la cluburi sportive; 

-interes sporit al elevilor pentru participarea la 

competitiile sportive. 

-clase cu efective numeroase:25-37 elevi; 

-lipsa unor premii la diferite discipline 

sportive,scad inresul pentru sport; 

-nevalorificarea bagajului motric al unora 

dintre elevi  care ar putea avea rezultate de 

performanta din cauza starii materiale precare 

a familiei acestora. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-disponibilitatea si responsabilitatea unor 

institutii importante de a veni in sprijinul 

scolii; 

-posibilitati de stimulare morala si financiara a 

elevilor cu rezultate deosebite obtinute in 

cadrul participarii la competitiile sportive; 

-fonduri pentru achizitionare materialelor 

sportive; 

-colaborarea  cu celelalte scoli si organizarea 

intrecerilor sportive intre acestea. 

-scaderea interesului pentru sport ceea ce 

duce implicit la o performanta scazuta; 

-dezinteresul parintilor in relatia cu scoala; 

-cresterea numarului de documente specifice 

care presupun un timp indelungat de 

concepere si redactare ,precum si costuri 

materiale considerabile. 

 

Plan de masuri pentru semestrul al II-lea: 

- urmarirea elevilor in timpul desfasurarii orelor; 

- utilizarea corecta a terminologiei domeniului; 

- evaluare obiectiva, ritmica – tinand cont de progresele realizate; 

- elaborarea la timp a documentelor scolare, utilizarea acestora; 

- sustinerea bazei materiale prin resurse alternative; 

- gasirea unor surse de finantare pentru noile proiecte; 

 

 

Coordonator Comisie ”Om si Societate” 

Prof. Baicu Ileana 


