
 

 

 
LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU MOCIONI” 

Adresa : Oras Ciacova, jud. Timis 

Strada Tudor Vladimirescu nr. 23 

Cod Postal 307110 

Tel / fax : 0256399316 (secretariat) 

e-mail : mocioni@yahoo.com 

Web : http://www.liceulciacova.ro 

Facebook : http://www.facebook.com/liceulciacova 

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE, 

OM ŞI SOCIETATE, ARTE, EDUCATIE FIZICA SI SPORT’’ 
AN ŞCOLAR 2017-2018 

SEMESTRUL I  
Membrii : 

 

 prof. GIURGIU FLORIN (responsabil catedră) – suplinitor 

– Cultura civica, Sociologie, Filosofie. Logica si argumentare. 

 prof. MACAVEI PAUL – titular 

– Geografie 

 prof. DARVAŞI DIANA – suplinitor 

– Geografie 

 prof. SECULICI BOGDAN – titular 

– Istorie 

 prof. RUJA OVIDIU ALEXANDRU – suplinitor 

– Educaţie antreprenorială 

– Economie 

 prof. VIEZUIN  PAULA – suplinitor 

 – Istorie 

 prof. NEDELCOVICI CAMELIA – titular 

– Religie ortodoxă 

 prof. VAIANTU ALINA 

– Religie ortodoxă 

 prof. CIOBANU ION – suplinitor 

– Psihologie 

 prof. POPA IRIMIA MIHAI – titular 

– Educatie fizica 

 prof. IOVAN CORNEL EUGEN – titular 

– Educatie fizica 

 prof. TRAUS ALIN IOAN – suplinitor 

– Educatie fizica 

 prof. CIRDEIU SORITA – suplinitor 

– Arte vizuale 

 prof. TANTA ELENA -  titular, 

Educatie  Muzicala. 

 

  Comisia metodică, “Om şi societate, arte, educatie fizica si sport’’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 

http://liceulciacova.ro/
http://liceulciacova.ro/
http://www.facebook.com/liceulciacova


 

 

 Respect şi consideraţie pentru credinţa străbună şi cultivarea spiritului de toleranţă religioasă 

 Relatia  scoala  -  familie  

 Competitii sportive  

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

  Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I  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 profesori. 

    

Nr.crt. Data 

desfasurarii 

Activitatea Profesor 

responsabil 

Locul de 

desfasurare 

1 SEPTEMBRIE  Activitate extrascolara ,, Sa ne 

cunoastem tara “ 

Giurgiu Florin  

Nedelcovici 

Camelia 

 

Excursie la Valea 

lui Liaman   

Activitate extrascolara : 

Proiect ecologic  ,, Sa ajutam 

pamantul sa resprie.” 

Giurgiu Florin  

Trasu Alin  

 

In parteneriat cu 

Primaria Orasului 

Ciacova  

Concurs National de ARTE 

PLASTICE, 

Cirdeiu Sorita  ISJ Covasna 

2 OCTOMBRIE  Activitate extracurriculara : ,, 

5 Octombrie  -  Ziua 

internationala a educatiei.” 

 

 

 

Giurgiu Florin  

Macavei Paul 

Seculici Bogdan 

Tanta Elena 

Vaiantu Alina  

Nedelcovici 

Camelia 

Ciobanu Ion  

Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova  - clasele  

V -  XII 

Competitie sportiva, de ziua 

educatiei  -  5 Octombrie Ziua 

internationala a educatiei  

Popa Mihai 

Traus Alin  

Iovan Eugen 

Corenl  

Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova   -  elevii 

din clasele  0 -  

XII 

 Referat in cadrul comisiei :  ,, 

Scurta istorie a invatamantului 

romanesc. “ 

Viezuina Paula 

Alina  

Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova 

Activitate extrascolara : ,, 

Ferestre deschise spre cultura 

“ 

Nedelcovici 

Camelia 

Giurgiu Florin 

Seculici Bogdan 

Salina Turda, Cluj 

Napoca 

 

Expozitie:  Zilele 

internationale a non-violentei” 

 

Cirdeiu Sorita  

Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova 

3 NOIEMBRIE  Parteneriat international / 

Concurs de cultura generala  ,, 

FORMIDABILII “ 

 

Giurgiu Florin  

Liceul Teoretic ,, 

Alexandru 

Mocioni! Ciacova 



 

 

4 DECEMBRIE  Activitate extrascolara : ,, Sunt 

mandru ca sunt roman “ 

Giurgiu Florin 

Nedelcovici 

Camelia  

Seculici Bogdan 

Alba – Iulia  

1 decembrie  -  Comemorarea 

Zilei de 1 decembrie 

 

Traus Alin  

 

Liceul Teoretic ,, 

Alexandru 

Mocioni! Ciacova 

-  in sala clasei I 

Activitate extracurriculara : ,, 

Poveste de Craciun .” 

Giurgiu Florin  

Nedelcovici 

Camelia 

 

Caminul Cultural 

Orasul Ciacova  

Participare cu lucrarea la 

conferinta internationala prin 

CJR Arad -  ,, Strategii de 

integrare  a copiilor cu CES in 

scoala de masa” 

 

 

Giurgiu Florin  

CJR ARAD. 

Expozitie cu lucrare – Mandria 

de a fi roman, Sarbatorile de 

iarna la romani 

Cirdeiu Sorita Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova 

5 IANUARIE  Expozitie :  ,, Ziua educatie , 

24 ianuarie -  Ziua 

Principatelor Romane, 

Epozitie de sfarsit de semestru. 

 

Cirdeiu Sorita Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova 

Activitate cu ocazia zilei de 24 

ianuarie  -  Ziua  Unirii  

 

 Traus Alin  Liceul Teoretic 

,,Alexandru 

Mocioni “ 

Ciacova -  Scoala 

Primara 

Macedonia 

30  ian  -  01 feb.  – Cupa  

tymbark 

Traus Alin Liceul cu Program 

Sportiv Timisoara  

( loc. II ) 

 

Campionatul judetean de 

VOLEI  -  baieti ( liceu) -  

locul II  

Fete ( gimnaziu ) – locul II  

Popa Mihai   

Colegiul Tehnic , 

Timisoara  

 

   Obs :  Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională: 
Holocaust; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României-la activităţile desfăşurate de către autorităţile 
locale; 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor. 

 

Cadre didactice inscrise la grade didactice :  

- Giurgiu Florin, gradul II  

- Iovan Eugen Cornel , gradul II 

- Nedelcovici Camelia, gradul I 

 

 

 



 

 

   În urma analizei activităţilor desfăşurate  de către membrii Catedrei , pe semestrul I - al anului şcolar 
2017-2018 s-au constatat următoarele :  

 Puncte ţ ri: 
- realizarea activităţilor propuse de către toţi membrii Catedrei. -receptivitate faţă de activităţile 
planificate . -implicarea colegilor în realizarea acestor activităţi. 
-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 

Profesorii din această arie curriculară au participat la toate acţiunile iniţiate de şcoală, atât la 
nivelul şcolii, cât şi al comunităţii locale.   

 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 discipline. 

 - Nerealizarea unei comunicări între unii profesori şi elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte 

 - Folosirea unor metode învechite de predare-învăţare 

 - din cauza orarului sunt mai greu de planificat şi de realizat activităţi la care să participe toţi        
membrii catedrei , nu au reusit sa se implice la maximum in activitati 

extracurriculare/extrascolare. 

 - confuzie intre activitati extrascolare  si cele extracurriculare. 

      - Informaţie şi informatizare insuficientă; 
      - Superficialitate în pregătirea materialelor (uneori); 
 Oportunit ţi: 

 - 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 
       - Îmbunătăţirea colaborării între membrii catedrei prin activităţi cât mai dese desfăşurate în 
comun. 

 

 Ameninţ ri: 
- Numărul mare de elevi cu probleme de comportament 

- Lipsa motivaţiei pentru  anumite discipline sau faţă de învăţământ în general 
- Ameninţări -riscul de a se slăbi coeziunea  între membrii catedrei. 

 

 Pe parcursul semestrului I, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile 
propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii. 

 

 

 

 

 

 

Data, 

05.03.2018 


