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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN  SEMESTRUL I

ANUL SCOLAR 2017/2018

În semestrul I structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 9 cadre didactice –7  cadre
titulare şi două cadre didactice suplinitoare – toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au
prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa
şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii
de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.

1. CURRICULUM
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzut

pentru acest an de minister.
În acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activității  ciclului primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare
pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.

Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost stabilite
conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a
conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând particularităţile de vârstă
ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative.

Fiecare cadru didactic a întocmit planificarea calendaristică cât și cea pe unități de învățare
pentru Curriculum la decizia școlii în conformitate cu programa școlară propusă.

2. COMUNICARE
Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, învățătorii

au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. Astfel întotdeauna
au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev.

Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, liniştită
păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui climat deschis şi în
acelaşi timp responsabil fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria persoană.

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat
rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare.



Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter
formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.

De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii (cu unele excepții pe care cred că le vom
ameliora) colaborând pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor
completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi
transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

Activitățile desfășurate pe semestrul I , la nivelul comisiei metodice, au fost următoarele:
- Analiza activitatii comisiei metodice pe anul școlar 2016- 2017; prezentarea planului managerial

al comisiei metodice pe anul scolar 2017-2018; stabilirea perioadei pentru Școala altfel; completarea
fiselor de evaluare a invatatorilor –Responsabilul comisiei, Prof. Cosacu Dorinel;

- Metode tradiționale și moderne de predare / învățare în învățământul primar ””-referat-dezbatere,
prezentat de prof. Sanda Nicolae;

- Importanța evaluării  în activitatea didactică -evaluare interactivă –referat prezentat de prof. Răducu
Cornelia;

- Prezentarea modelelor  de teste de evaluare la sfârșit de semestru de către Prof. Cosacu Dorinel.
Toți membrii comisiei au participat la activitățile cercului metodic. Prof. Popescu Tamara a organizat o
excursie tematică ,, Incursiune în misterul lui Brâncușˮ în luna noiembrie, iar prof. Luță Mihaela a
prezentat în aceeași lună referatul dezbatere: ,,Exemple de bune practici în aplicarea strategiilorde
predare-învățare-evaluareˮ.

3.    RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie

permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative  s-a concretizat prin
şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au
solicitat.

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Evidenţiez consecvenţa învățătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe,

performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele
testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect materializat în
achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.

S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială care s-a
desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale elevilor,
notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative propuse.

Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic,
rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor.

5.    MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare,
problematice.

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor
la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire
şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.



6.   ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în egală

măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele copiilor.

Elevii claselor primare, sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la diferite activități
extracurriculare cum ar fi:

 Proiectul Educațional ,, 5 OCTOMBRIE – ZIUA EDUCAȚIEIˮ, în cadrul căruia fiecare cadru
didactic a desfășurat activități cu elevii , atât la centru cât și la structuri;

 Proiectul Educational ,,1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, ZIUA TUTUROR
ROMÂNILOR!″. Domnul profesor Cosacu Dorinel a pregătit activitățile și a stabilit planul de desfășurare
a evenimentelor cu ocazia Zilei Naționale a României, la Liceul Tehnologic. Împreună cu colegii Duliga
Ileana și Trucu Liliana au repetat cu elevii poeziile și cântecele pentru serbarea școlară. S-au confecționat
pliante aniversare și stegulețe pentru marcarea evenimentului, apoi s -a amenajat o expoziție de postere
,,Marea Unire’’ realizata de elevii claselor CP-IV. A fost invitată doamna profesoară Cosacu Carmen
Liliana, care a vorbit despre marele eveniment istoric și despre semnificația Zilei Naționale a României.
Recital de poezie și interpretare de cântece dedicate marelui eveniment a fost susținut pe holul școlii . La
structuri au fost desfășurate activități de către colegii care predau la aceste structuri;

 Proiect educațional ,,VINE MOȘ CRĂCIUN!. Domnul profesor Cosacu Dorinel a stabilit cu
colegii programul de serbare care a cuprins următoarele activități: Șezătoare ,,Vine Moș Crăciun″,
pregătită de prof. Duliga Ileana; Plugușorul, Capra, Steaua și Colinde (Iată, vin colindători, Astăzi s-a
născut Hristos, O, ce veste, Colindița) - pregătite de prof. Cosacu Dorinel; Sorcova, colind pregătit de
prof. Trucu Liliana. Activitățile s-au desfășurat în sala de festivități din curtea școlii. La program au
participat părinții elevilor, profesori și domnii directori. La cele două structuri au fost organizate serbări
dedicate sărbătorilor de iarnă;

 Proiect educativ ,,24 IANUARIE - MICA UNIREˮ, unde au fost antrenați elevii în activități de
informare, recitare, cântec și dans.

 Parteneriat educațional ,,ÎMPREUNĂ LA TEATRUˮ între Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia
și Teatrul Elvira Godeanu din Tg Jiu, care se va derula în săptămâna 26-30 martie (Școala Altfel).


7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest semestru de formarea profesională, de folosirea unei

metodologii activ-participative. Se documentează  asupra noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în
practică.

Colegii din învăţământul primar s-au înscris și au parcurs cursuri de  perfecţionare ca:
 PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ , 22 CPT (Cosacu Dorinel);
 EVALUARE PENTRU EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ, 30 CTP (majoritatea colegilor).

Analiza SWOT

Puncte tari:
- planificări corect întocmite;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activități  de remediere a lacunelor;
- implicarea părinților în activități extrașcolare;
- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecționare;
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;



- parteneriate realizate cu alte școli din zonă sau din țară;
- realizarea de materiale didactice variate;
- aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul;

Puncte slabe:
- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de școală ,

anturajul şi preocupările copiilor lor în special cei ce provin din cătunul Grui;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative

extracurriculare si extrascolare;
- lipsa unui psiholog în școală;
- elevi care nu sunt preocupaț i de învățare, nu-și pregătesc  lecțiile;
- elevi care nu frecventează cursurile decât foarte rar;

Oportunități:
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează
împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, proiecte MEN;
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite;
- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme;
- posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii;
-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Biserică,
Primărie, instituţii culturale);
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară şi UE.

Ameninţări
- creșterea violenței în rândul elevilor;
- instabilitate la nivel social, economic;
- lipsa de interes pentru continuarea studiilor;
- resurse materiale şi financiare insuficiente;
- folosirea elevilor la diferite munci;
- lipsa unor investitori în zonă;
- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă.

RESPONSABIL  COMISIE  METODICĂ,
Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel


