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Comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE” 

an școlar 2020-2021 

 

Responsabil comisie: Sârbu Ion Eugen 

  

Comisiei metodice om și societate în anul școlar 2020-2021 are în componență profesorii 

din tabelul de mai jos: 

Nr. 

ctr. 

Numele şi prenumele Disciplina Gradul 

didactic 

1.  Bartha Cristian Religie I 

2.  Bradea Simona Geografie I 

3.  Ciuchină Nicolae Ed. fizică I 

4.  Perer Bogdan Ed. fizică  

5.  Romonți Alexandrina Ed. 

Antreprenorială 

I 

 

6.  Sârbu Ion Eugen Istorie I 

7.  Ştef Ioan Psihologie I 

8.  Drăghici Stefan  Istorie Def. 

9.  Thiesz Robert Geografie I 

 

De la începutul anului şcolar 2020-2021 membrii comisiei s-au preocupat de  proiectarea şi 

elaborarea documentelor specifice: planificare calendaristică, planificarea unităţilor de conţinut, 

proiecte de lectie; realizarea proiectării activităţilor în format electronic (documente word, 

prezentări power point); proiectarea activităţii în funcţie de programa şcolară dar şi  de nivelul 

educaţional al elevilor; utilizarea unor strategii didactice care să stimuleze gândirea elevului şi să-i 

formeze deprinderi de studiu; utilizarea tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs 

(proiector, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning); realizarea şi actualizarea 

portofoliului profesional; promovarea și creşterea prestigiului scolii. 

În ședința comisiei metodice din data de 18/09/2020 au fost dezbătute o serie de probleme 

organizatorice.  Ordinea de zi a ședinței a cuprins: 

1. Stabilirea planului de activităţi pe anul şcolar 2020-2021.  

2. Sugestii și recomandari. 

3. Discutii. Referate 

Cadrele didactice au făcut propuneri de activităţi ce au fost cuprinse în planul de activităţi 

ale comisiei în anul şcolar 2020-2021. 

La începutul anului școlar fost întocmite planificările anuale şi semestriale conform 

curricumului naţional, în urma studierii programelor analitice de către fiecare profesor. Proiectarea 

activităţii au fost realizate în funcţie de programa şcolară dar şi  de nivelul educaţional al elevilor. 

Cadrele didactice s-au axat pe folosirea eficientă a bazei materiale în vederea creşterii eficienţei 

activităţi didactice cu realizarea de feed-back, adaptarea limbajului la nivelul elevilor, folosirea 

metodelor care presupun acivităţi in grup al elevilor, colaborare cu psihologul scolii, consilierea 

permanentă şi tratarea diferenţiată a elevilor. La clasele a IX-a au fost administrare teste inițiale la 

disciplinele istorie și geografie. Rezultatele au fost analizate de fiecare profesor la clasă. 

Pe parcursul semestrului cadrele didactice din cadrul acestei comisiei au desfășurat și o serie 

de activități ce au urmărit îmbunătățirea procesului de învățământ, precum și unele activități 

educative extracurriculare. 

Doamna  profesoară de geografie Bradea Simona  a proiectat o serie de  activităţi didactice în 

format electronic (documente word, prezentări power point), s-a implicat în realizarea de evaluari 

iniţiale şi finale online,  evaluarea continuă pe baza testelor, fişelor de lucru on line, în promovarea 

ofertei educationale si cresterea prestigiului scolii. 

 Implicarea în organizarea activităţiilor metodice  și extracurriculare:  
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1. Săptămâna educației globale  

2. Săptămâna legumelor si fructelor donate 

3. Ziua Culturii Naționale-15 ianuarie 

4. Profesor implicat in activități remediale Bacalaureat 2020 –Proiect Rose. 

În cadrul catedrei de istorie au fost organizate activități care au dorit să scoată în evidență 

importanța unor evenimente istorice, însă din cauza desfășurării cursurilor online acestea nu s-au 

putut desfășura ca în fiecare an prin mese rotunde sau concursuri școlare. Cu ocazia Marii Uniri și a 

Unirii Principatelor, activitățiile s-au desfășurat pe classrom prin susținera unor prezentări 

PowerPoint.  

D-l profesor de istorie Sarbu Ion Eugen a  desfăşurat activităţi cu caracter ştiinţific prin 

publicarea  studiul cu tema ” Obicei de colindat de pe Târnava Mare” , în numărul 13 al Anuarului 

Muzeului de Istorie din Sighişoara (noiembrie 2020). A participat la conferința națională 

„Creativitate și inovație în educație” – Un an de învățare on-line, primul pas spre viitor? ediția a IX-

a - on-line  (mai 2021), cu lucrarea  „Evoluția populației în Sighișoara interbelică”. 

În cadrul catedrei de religie, din cauza pandemiei, domnul profesor Bartha Cristian  nu a mai 

putut desfăşurat activităţiile  devenite tradiționale: cor de colindatori, participare la Concertul de 

colinde traditionale de la Catedrala ortodoxa ”Sfanta Treime” din Sighisoara -”Hristos se naste , 

mariti-l!”. În ședința comisiei metodice din data de 18/09/2020 domnul profesor Bartha Cristian  a 

susținut referatul cu tema -  Respectul Creștinului față de lumea creată. Ecologie Creștină. S-a 

implicat în Proiectul Rose unde a realizat o activitate educativă cu tema „Să ne cunoaștem 

moștenirea culturală  și credința creștină”. 
În cadrul catedrei de Educaţie Fizică şi Sport d-l profesor Ciuchină Nicolae, a aplicat programa 

scolara, a redactat si aplicat documentele de proiectare didactica și a adaptat la particularitatile 

fiecarei clase la care am lucrat.  

În perioada suspendarii cursurilor cu prezență fizică la școală  a îmbinat în mod cât mai riguros 

cerinţele planificării cu nevoile şi cu posibilităţile elevilor în masura în care activitățile s-au 

desfășurat de acasă, în sistem online. Datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele 

didactice, cât și elevii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi 

susținute online, utilizând platforma Google classroom în combinație cu grupurile de Facebook 

Messenger  si Whatsapp pentru fiecare clasă în parte.  În semestrul  II  al  anului scolar  2020-2021, 

datorita restrictiilor impuse de pandemie am desfasurat activitatii in care elevii sa nu interactioneze 

foarte mult si in care sa nu depuna efort foarte mare. A organizat la nivel de clasa concursuri cu 

teme din atletism, alergari pe distante scurte, exercitii de forta, indemanare,etc. În perioada 

suspendarii cursurilor a îmbinat în mod cât mai riguros cerinţele planificării cu 

nevoile şi cu posibilităţile elevilor în masura în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în 

sistem online. 

În aceste condiții, activitatea din anul școlar 2020-2021 a comisiei metodice om și societate, nu 

s-a desfășurat respectând, planul de activități propus la începutul semestrului în cadrul ședinței 

comisiei om și societate. 


