
RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I AL COMISIEI METODICE 

 ,,OM SI SOCIETATE’’ 

CATEDRA  Ed. fizică,Istorie, Religie, Geografie, Socio-Umane 

                                                                  AN SCOLAR 2018-2019 

                                                                          

 

        În anul școlar 2018-2019 Comisia Metodică ,,OM SI SOCIETATE’’ este formată din 

următoarele cadre didactice :  

-Prof. Enoiu Oana, prof.Constantin Marius, prof. Sandu Mirela, prof. Vişan Silvia,prof.Fleancu 

Georgiana Camelia, prof. Stefan Mădălina,prof. Ştefan Cristian,prof. Preda Ramona,prof. 

Mănoiu Valentin,prof. Antonescu Camelia Ştefania, prof.Roaită Alice-concediu îngrijire copil, 

psih. Dovlecel Andreea-concediu îngrijire copil, prof. Slabu Laurenţiu, Prof. Mihaela Pui-

Responsabil Comisie Metodică. 

         Comisia Metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea,în sem I ,pe baza unui 

program bine stabilit la început de an scolar, la care şi-au adus contribuţia toţi membrii 

comisiei,avand următoarele obiective: 

 -eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare; -utilizarea eficientă 

atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă,cât și a celor de evaluare 

formativă,construirea unui sistem unitar de evaluare,pornind de la competențele specifice;  

-obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare;  

-îmbunătățirea bazei materiale a școlii;  

-participarea la concursuri şi competiții care să permită valorificarea creativității şi a calităţilor 

motrice ale elevilor . S-a urmărit atingerea obiectivelor din planul managerial pe anul şcolar 

2018-2019. 

         Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite 

conform programelor şcolare ale fiecărei discipline şcolare,  au fost predate la timp. Lecţiile 

au fost minuţios pregătite pentru  fiecare disciplină din cadrul  comisiei metodice, 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 profesori .                                             .......In luna noiembrie 2018, cadrele 

didactice din comisie au participat la cercurile pedagogice pe discipline,unde s-au discutat 

aspecte particulare fiecărei discipline. 



        Activitatea comisiei s-a desfășurat după calendarul activităților propuse pe sem I , astfel : 

SEPTEMBRIE :-proiectarea activităţilor metodice ,analiza programelor pentru disciplinele 

socio-umane  

OCTOMBRIE-5 OCTOMRIE 2018 /Referat ZIUA INTERNAŢIONALĂ  A EDUCAŢIEI/prof. Mihaela 

Pui 

                       -24 OCTOMBRIE 2018/Referat DEȘERTUL SAHARA /prof. Enoiu Oana 

NOIEMBRIE- 15 noiembrie 2018/Referat HIDROSFERA /prof. Vișan Silvia 

DECEMBRIE- 11 decembrie 2018/ Referat EFECTUL PĂRINȚILOR PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

ASUPRA   DEZVOLTĂRII ARMONIOASE A COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI / Psih. Fleancu 

Georgiana  

 IANUARIE- 28 Ianuarie 2019/Referat DIALOGUL DINTRE RELIGIE ȘI ȘTIINȚĂ / Prof. Slabu 

Laurențiu 

                   Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională în vederea 

creșterii calității actului educațional prin : 

 -întocmirea corectă a documentelor școlare, 

-interes constant pentru actualizarea informațiilor,mai ales în domeniul geografic , 

 -învățământ diferențiat și individualizat.     

          În continuare, vor fi prezentate activitățile educative ale membrilor Comisiei Metodice, 

astfel 

Prof. Enoiu Oana  -24 oct.2018 a susținut, în cadrul Comisiei Metodice, referatul cu tema 

DEȘERTUL SAHARA 

- 29 oct.2018, profesor asistent la ora d-nei prof. Sivia Vișan, cls.a IX-a B 

- 13 dec 2018, profesor asistat , la clasa a IX a P4, de către d-na prof. Vișan 

Silvia, având ca temă APELE CONTINENTALE. 

Prof. Ștefan Cristian 

- 25 oct. 2018-ZIUA ARMATEI ROMÂNE/cabinetul de istorie 

- 29 nov. 2018- ANOIVERSAREA A 100 DE ANI DE LA ÎNTREGIREA 

ROMÂNIEI- Amfiteatru 

- 23 ian.2019-160 ANI DE LA FORMAREA STATULUI NAȚIONAL ROMÂN- 

Amfiteatru 

Prof. Vișan Silvia 



- 15 nov. 2018- a susținut referatul HIDROSFERA, în cadrul Comisiei 

Metodice OM ȘI SOCIETATE. 

-13 dec 2018, profesor asistent , la clasa a IX a P4, profesorul asistat fiind 

d-na prof. Oana Enoiu, cu  tema APELE CONTINENTALE. 

        Psiholog Fleancu Georgiana 

- Fisa de depistare a elevilor cu risc educational, 17-20.09.2018 

-  Obtinerea acordului părinților pentru consilierea elevilor, 17-20.09.2018ꓼ 

- Situația cu copii ai căror părinti sunt plecati in străinătate, 09.10.2-2018ꓼ 

- Machetă elevi C.E.S., 27.11.2019ꓼ 

- Participarea în cadrul lectiei si întocmirea "Fisei de observatie" a orei de Georgafie, 

Prof. ENOIU Oana, 9.11.2018ꓼ 

- Participarea în cadrul lectiei si întocmirea "Fisei de observatie" a orei de Educatie 

Fizica, Prof. MĂNOIU Valentin, 16.01.2019ꓼ 

-  Informarea elevilor  privind "Educatia pentru sănătate" in colaborare cu 

ASOCIATIA ARAS București, 07-09.11.2018ꓼ 

- Preventie si informare privind drogurile, activitate desfășurată în colaborare cu 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG , 04.12.2018ꓼ 

- Preventie si informare privind drogurile, activitate desfășurată în colaborare cu 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG , 22.01.2019ꓼ 

-  Informarea păriților , în cadrul sedințelor, cu privire la activitatea "Cabinetului de 

Asistență Psihopedagogică", 17.09-20.11.2018ꓼ 

- Efectuarea sedințelor de consiliere individuală a elevilor din unitate 15.09.2018- 

pana in prezentꓼ 

-  Efectuarea sedințelor de consiliere individuală a cadrelor didactice din unitate 

privind "Managementul clasei de elevi" 15.09.2018- pana in presentꓼ 

- Efectuarea sedințelor de consiliere de grup  a elevilor din unitate  privindꓽ violenta, 

toleranța, incluziunea persoaneleor cu dezabilități , comunicarea asertiva, 

cunoastere, autocunoaștere, dezvoltare personala, orientarea în cariera, 

managementul timpului etc. 15.09.2018- până în prezent. 

 

 



Prof. Ștefan Mădălina 

- Prof.Observator, în data de 20.11.2018, ora 10.00-10.50, la clasa a X-a B, ora de 

Educație Antreprenorială, profesorul asistat fiind Antonescu Camelia 

- Lecție susținuta ,  FACTORII DE PRODUCȚIE ȘI COMBINAREA ACESTORA, 

în cadrul Comisiei Metodice. 

- Participare la activitatea punctuală de informare- educare IEC, pe lia prevenirii 

consumului și traficului ilicit de droguri, susținută de d-l Subcomisar de poliție, 

Neacșu Marius. 

Prof. Mihaela Pui 

- Profesor observator și profesor asistat , sustinere de referat în cadrul Comisiei 

Metodice 

- Membru Comisie Județeană tenis de masa 

- Participare la ONSS – faza pe localitate, la tenis de masa cu 6 elevi, 3 F+ 3 B, unde 

liceul nostru a obtinut trei mențiuni 

- Participare la faza judeteană la tenis de masa, desfășurată la Câmpulung, unde liceul 

nostru a obtinut locul III( Stana Ioana -9 P2) 

- Activitate permanentă în cadrul comisiei OM ȘI SOCIETATE. 

Prof. Antonescu Camelia 

1. PROGRAM DE PERFECTIONARE UNIVERSITATEA DIN PITESTI-GET-UP: CPD Training 

Programme for VET Staff-12,13,14, septembrie 2018( financed by the 

Erasmus+Programme of EU 

2. PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA Traficul de fiinte umane 

3. ORGANIZATOR ACTIVITATE  ROMANIA 100, DIN CALENDARUL ACTIVITATILOR 

EXTRASCOLARE 2018-2019( ÎMPREUNA CU Prof IONESCU Veronica  SI CLASA a XIIa A), 

20 NOIEMBRIE 

4. PARTICIPARE CONCURS-PROIECT JUDETEAN - Poveste de Crăciun, Liceul ZINCA 

GOLESCU 

Puncte tari: -întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform 

cu noile programe  

-atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

 -cadrele didactice sunt motivate și se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor 

propuse −în ciuda tendințelor negative,încă mai putem spune că există numeroși elevi 

motivați și pasionați de disciplinele ariei curriculare.  

  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  

-cadru natural variat,cultură locală bogată. 

 • Ameninţări: -numărul tot mai mare de elevi cu probleme de comportament si deficiente de 

învățare, pentru care au fost întocmite PIP-uri individuale. 

 -lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general la o anumită 

categorie de elevi.  

        Concluzionând,am putea spune că pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, 

toţi membrii Comisiei Metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse, și-au atins 

obiectivele,s porind calitatea actului educațional, în conformitate cu exigențele societății 

actuale 

 Responsabil Comisie Metodică, 

 prof. Mihaela PUI 

 

 

 

  
 


