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 În anul şcolar 2019-2020, Comisia metodică a profesorilor din Aria curriculară „Om şi 

societate” şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu legile specifice sistemului educaţional 

şi normativele emise de MEN, IŞJ Suceava şi conducerea şcolii. 

    Din Aria curriculară „Om şi societate” au făcut parte următorii profesori, încadraţi la 

disciplinele:  

 Istorie: Romaga Mircea; 

 Geografie: Negură Leontina; 

 Psihologie, logică şi argumentare:Nedelea Raluca; 

 Religie:Creciunescu Tiberiu; 

 Educaţie fizică: Huţuleac Laurenţiu. 

     Toţi profesorii sunt calificaţi, titulari ai şcolii, mai puţin prof. de psihologie. 

 

 

Puncte tari: 

 cadre didactice competente, cu o bogată experienţă în activitatea şcolară; 

 preocuparea atât pentru activitatea didactică la clasă, cât şi pentru perfecţionarea 

continuă, profesorii participând la diverse cursuri de formare sau la examenele 

specifice; 

 organizarea f. bună a activităţilor demonstrative;  

 folosirea unor strategii didactice adecvate obiectivelor propuse; 

 folosirea unor elemente de specific local; 

  manifestarea interesului pentru disciplină şi pentru implicare în activităţile specifice; 

 dorinţa de a fi la curent cu noutăţilor editoriale şi metodologie; 

 activitatea comisiei s-a desfăşurat în condiţii normale, toate documentele specifice 

fiind   întocmite şi predate la termenele stabilite, conducerii şcolii; 

 şedinţele catedrei s-au ţinut conform graficului, punându-se accent pe aspecte practice; 

 efectuarea de asistenţe la ore de către responsabilul comisiei; 

 participarea cu lucrări la simpozioane sau sesiuni de comunicări, publicaţii; 

 activităţile extracurriculare desfăşurate au fost corelate cu obiectivele curriculare,  

activităţile propuse în cadrul săptămânii „Şcoala altfel”: activităţi Eco, vizite la Casa 



 

 

memorială Ioan Grămadă, drumeţie la Moara Dracului, vizionare de filme istorice, 

vizite în oraș, parteneriate etc. 

 

Exemple de activităţi desfăşurate de: 

 

Profesor Romaga Mircea: 

 În cadrul activităților cercului pedagogic sau a comisiei metodice, a diseminat 

aspectele legate de activitatea didactică a membrilor ariei curriculare 

 Participare la Simpozionul internațional dedicat zilei colegiului,Colegiul Național 

Militar „Ștefan cel Mare”, C-lung, 25 nov. 2020 

 Programul de formare continuă Metode şi strategii inovative de predare a disciplinei 

Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Ardor, Bucureşti, 2020 

 Colaborare şi participare la activităţile desfăşurate cu ocazia zilelor omagiale:  

1 Decembrie, 24 Ianuarie, Zilei Bucovinei 

 

 

prof. Negură Leontina: 

 Coordonare şi participare la acţiunea de voluntariat Let s do it România 

 Coordonare şi participare la excursia de studii din cadrul proiectului Rose 

 Colaborare şi participare la Balul Bobocilor 

 Colaborare şi participare la activităţile desfăşurate cu ocazia Zilei Bucovinei 

 Participare la evaluare, în cadrul fazei locale a olimpiadei de geografie 

 Coordonare şi participare la activitatea Luna curăţeniei 

 Participare la concursul Student pentru o zi 

 

 

prof. Nedelea Raluca: 

 A participat la activități de ecologizare în cadrul programului Let s do it România; 

 A participat la un eveniment caritabil organizat pentru copiii cu dezabilități; 

 S-a implicat în diverse activităţi artistice 

 

 

Prof. Huţuleac Laurenţiu: 
 A obținut rezultate bune şi foarte bune la diverse concursuri din calendarul 

olimpiadelor şcolare 

 

 

Prof. Creciunescu Tiberiu: 

 S-a implicat în desfășurarea evenimentelor religioase din liceu 

 

 

 

 

Puncte slabe: 

 

 O mai slabă participare la olimpiadele şcolare, neexistând prea mare interes din partea 

elevilor 

 

 

 



 

 

 

 

Oportunităţi: 

 

 Profesionalismul cadrelor didactice. 

 Desfăşurarea unor activităţi interesante în cadrul diverselor proiecte derulate în liceu, 

exemplu, proiectul Erasmus+ . 

 Posibilitatea de a lucra în echipă, la redactarea revistei şcolii. 

 

 

Ameninţări 

 

 Scăderea interesului faţă de învăţătură 

 Copierea temelor şi învăţarea „în salturi” 

. 

 

1. PROPUNERI 

 

a) Determinarea elevilor de a participa la ore consultaţii şi meditaţii atunci când solicită 

acest lucru 

b) Folosirea unor strategii didactice care să vină în sprijinul elevilor, ajutându-i să obţină 

rezultate cât mai bune atât la orele de curs, cât şi la examenele finale. 

c) Evaluarea permanentă și mai ales a elevilor clasei a XII-a, pentru obţinerea unui 

procent de promovabilitate mai bun în cadrul examenului de bacalaureat, la geografie). 

d) O mai mare implicare a profesorilor şi elevilor în activităţi cât mai interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil comisie, 

Prof.  

Mircea ROMAGA 

 


