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Raport asupra activităţii Comisiei Metodice Matematică şi Ştiinţe 

în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 Comisia Metodică Matematică şi Ştiinţe din 

cadrul Liceului Tehnologic Roşia de Amaradia şi-a desfăşurat activitatea în următoarea 

componenţă: 

- Responsabil: Raicea Gabriela (prof. fizică) 

- Membru: Aniniş Mihaela (prof. matematică) 

- Membru: Ciulică Loredana (prof. matematică) 

- Membru: Sandu Luminiţa (prof. biologie-educaţie tehnologică) 

- Membru: Ciungu Cristiana (prof. chimie) 

I: Curriculum. Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform planului de activităţi şi 

strategiei stabilite la începutul anului şcolar. Membrii comisiei şi-au propus următoarele 

obiective:  

- Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul 

claselor; 

- Perfecţionarea tehnicii didactice; 

- Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare în scopul 

creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei 

învăţării; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene; 

Activităţile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: 

-  întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor 

calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare; 

- parcurgerea integrală a programelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform 

planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative; 

- administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematică, 

fizică, chimie, biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic 

şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi 

programe de recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură; 
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- întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru 

Evaluarea Naţională - clasa a VIII-a şi Bacalaureat 2018 – clasa a XII-a; 

- cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea 

conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu 

metode moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe 

grupe, lucrul cu fişe,  utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –

participative etc.); 

- realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de 

procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice. 

II. Dezvoltarea profesională. Activitatea de perfecționare s-a concretizat şi prin 

participarea unor cadre didactice la proiecte, programe si cursuri de perfecționare (dna Sandu, 

dra Aniniş, dna Ciulică); permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii 

Comisiei metodice, urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a 

activităților programate/planificate; participarea  membrilor Comisiei la  acţiunile organizate 

la nivelul şcolii (inclusiv lecţii demonstrative transdisciplinare), precum şi la nivel judeţean şi 

informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ. Se face menţiunea că toţi membrii 

comisiei, cu excepţia dnei Ciulică Loredana (grad definitiv - 2017) au deja gradul I în 

învăţământ.  

III. Comunicare. La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, 

conduita civilizată, colaborarea şi înţelegerea, afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă 

încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, punctualitate, ţinută 

decentă, conduită morală. Cadrele didactice din Comisia noastră au fost preocupate de 

cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi 

autodepăşire.  

Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe 

grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a 

menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre 

didactice şi echipa managerială. . 

   Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost 

promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu 

toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi 

extracurriculare. 

IV. Activităţi de consiliere şi extrașcolare. Activităţile prin care s-au realizat într-o bună 

măsură obiectivele de mai sus sunt: 
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- dra Raicea Gabriela a prezentat în cadrul comisiei rezultatele statistice ale testării 

iniţiale, în vederea stabilirii măsurilor şi metodelor pentru remedierea situaţiilor 

elevilor care necesită acest lucru, precum şi stabilirea listei elevilor capabili de 

performanţă în vederea organizării suplimentare pentru examene şi concursuri; 

- dna Sandu Luminiţa a prezentat referatul cu tema “Pregătirea  suplimentară a elevilor 

clasei a VIII-a pentru evaluarea naţională, respectiv a elevilor clasei a XII-a pentru 

bacalaureat şi a celor cu potenţial intelectual sporit pentru olimpiade”; 

- membrii comisiei au organizat, planificat şi desfăşurat activităţi diverse pentru 

marcarea zilei de 5 Octombrie – Ziua Educaţiei (exemple selectate: dra Raicea: Trasee 

educaţionale – viitorul meu, cls. XII-a; dra Aniniş: Educaţia matematică, factor de 

progres, cls a VI-a; dna Ciulică: Strategii comune de combatere a violenţei, cls VII-

VIII Şc. Ruget, etc.) 

- dra Aniniş Mihaela a susţinut lecţia demonstrativă transdiciplinară cu tema 

“Geometrie în spațiu: Aplicaţii practice ale teoremei celor trei perpendiculare” – clasa 

a VIII-a A, matematică, lecţie la care au asistat toţi membrii comisiei şi la care au fost 

invitaţi dna Tiţa Ilona (dir.) şi dl Niculescu Ştefan (dir. adj.); 

- membrii comisiei au organizat faza locală a olimpiadelor de specialitate; din păcate, 

nici un elev nu a progresat în faza pe judeţ; 

- în Săptămâna „Să Ştii Mai Multe, Să Fii Mai Bun!” (28 octombrie – 3 noiembrie 

2017) membrii comisiei au propus activităţi diverse, mult apreciate de elevi (exemple 

selectate: dra Raicea, dna Ciulică: Efecte vizuale 3D – excursie Tg Jiu, dna Sandu:  

Concurs pe teme ştiinţifice; dra Aniniş – Matematica piramidelor, dna Ciungu: 

Experimente distractive de chimie, etc.) 

- dna Ciungu Cristiana a prezentat referatul cu tema “Integrarea elevilor cu CES în 

educația de masă – aplicație la Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia”; 

- la sfârşitul semestrului, membrii comisiei au discutat situaţia mediilor obţinute de 

elevi la disciplinele din domeniul real, fiind propuse măsuri pentru remedierea 

aspectelor negative în semestrul al II-lea.  

 

Analiză SWOT a activităţii comisiei:  

Puncte tari:  

- dezvoltarea creativității elevilor; 

- tratarea diferențiată a elevilor; 

- pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

Evaluarea Națională şi Bacalaureat; 

- folosirea de materiale auxiliare in cadrul 

activității didactice; 

- folosirea metodelor interactive pentru 

stimularea elevilor în cadrul orelor. 

Puncte slabe: 

- insuficienta stimulare a elevilor pentru 

participare la diverse concursuri de 

matematică, fizică, chimie sau biologie; 

există elevi care ar putea face faţă unui 

concurs, dar pregătirea insuficientă îi 

determină să renunţe la activitatea de 

performanţă la aceste discipline;  

- insuficient timp pentru rezolvarea de 
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probleme şi exerciții din cauza materiei 

stufoase;  

- absenteismul accentuat al unor elevi, în 

special la clasele de liceu; 

- colaborarea foarte slabă cu părinţii.  

Ameninţări:  

- lipsa auxiliarelor curriculare autorizate de 

MEC pentru toate disciplinele, cu excepţia 

manualelor, pe parcursul întregului 

semestru I 

- insuficiente fonduri pentru premierea sau 

motivarea elevilor; 

- lipsa motivației pentru părinți şi elevi 

pentru obținerea performanţei școlare 

Oportunităţi:  

- participarea la proiecte, parteneriate, 

concursuri, activităţi extrașcolare; 

- promovarea imaginii şcolii pe pagina 

liceului şi pe reţele sociale; 

- folosirea de metode active pentru 

recuperarea carenţelor educaţionale şi 

pentru pregătirea în vederea performanţei. 

 

V. Alte responsabilităţi la nivel de școală şi alte activităţi: 

Dra Raicea Gabriela – membru CEAC, responsabil Comisie Mobilitate 

Dna Ciulică Loredana – responsabil Comisia pentru combaterea violenţei; 

Dra Aniniş Mihaela – membru CA, membru Comisia pentru combaterea violenţei, 

membru Comisia de Etică 

Dna Sandu Luminiţa – membru CA, responsabil Comisie Diriginţi, responsabil cu Munca 

Educativă, membru Comisia de Perfecţionare, membru Comisia pentru Proiecte şi 

Activităţi Extracurriculare.  

VI. Nerealizări. O slabă comunicare cu părinţii elevilor de gimnaziu şi liceu, în special 

cei din clasele terminale, în ciuda tuturor demersurilor şi solicitărilor din partea cadrelor 

didactice (dra Raicea – diriginte cls VIIIA, dna Sandu – diriginte cls VIIIB, dna Ciulică – 

diriginte cls VII-VIII Ruget).  

VII. Propuneri către conducerea şcolii. Realizarea şi implementarea unor strategii 

pentru motivarea părinţilor pentru a se implica în pregătirea elevilor şi monitorizarea 

prezenţei acestora la şcoală, precum şi a comportamentului acestora în şcoală şi în afara 

acesteia.  

 

Responsabil Comisie,  

prof. Raicea Gabriela 
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