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RAPORT COMISIA ÎNVĂŢĂTOARELOR 

 

Comisia metodică a învăţătorilor a desfăşurat în semestrul I, anul şcolar 2014-2015, 

următoarele activităţi:  

Proiectarea conţinuturilor prin:  

  

Realizarea planificărilor calendaristice şi pe unităţi de învăţare conform programelor şcolare 

aprobate prin O.M. (în vigoare);  

 

Planificarea opţionalelor şi avizarea lor în termenul stabilit de ISJ Buzău;  

 

Planificarea activităţilor educative/extraşcolare pentru 2014-2015;  

 

Planificarea tematicii consilierii elevilor pentru 2014-2015;  

 

Planificarea şedinţelor cu părinţii.  

 

Curriculum:  

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost intocmirea Planului managerial pentru 

organizarea activitatii ciclului primar.  
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Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii 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 MEC, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de 

specialitate.  

Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.  

Până în momentul de faţă fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de 

învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Astfel, 

activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu 

sistematizare, recapitulare, evaluare. Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile 

personale, fiind prezentate părinţilor periodic.  

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe 

de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au 

fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.  

In general, elevii ciclului primar sunt bine pregatiţi, în acest semestru şi-au însuşit 

prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un 

nivel bun.Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în 

calea dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor care provin din familii 

monoparentale sau a celor care traiesc din venit minim garantat.  

1  

Curriculum la decizia școlii:  

Oferta de discipline opţionale a fost prezentată părinţilor încă din anul şcolar 2013-2014, 

aceştia optând pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor lor, urmând şi principiul 

continuităţii la nivel de clase.  

 

Astfel, optionalele organizate in ciclul primar sunt:  

Şcoala Gimnazială Mihăileşti   

*Clasa pregătitoare – Călătorie în lumea poveştilor 
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*clasa a III-a- Educaţie pentru calitate 

*clasa a IV-a - Educaţie pentru calitate  

Şcoala primară Mărgineanu  

*Simnultan ---Clasa pregătitoare şi clasa a II-a – Literatură pentru copii 

*Simultan-----Clasa a III-a şi clasa a IV-a – Literatură pentru copii  

 

Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor, respectând 

metodologia MEC. Scopul primordial in alegerea consilierii a fost consolidarea colectivelor 

de elevi, unde relaţiile se bazează pe încredere, cooperare si toleranţă.  

Activități curriculare și 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.  

În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au fost implicaţi în derularea unor 

activitati educative multiple, cum ar fi:  

- participarea la activitatea Centrului metodic II al învăţătorilor desfăşurată la Ş.G. 

Văcăreasca în luna noiembrie  

- lectia deschisa la clasa pregătitoare, Ş.G.Mihăileşti, prof. Pîrlogea Cristina, « Omul de 

zăpadă »   

- masa rotunda pe tema evaluarilor initiale si organizarea orei de lectură ;  

      - masă rotundă pentru prezentarea referatelor pe diferite teme ; 

 

- marcarea unor evenimente importante cum ar fi: ,,Ziua armatei române”, Ziua Naţională a 

României, serbarea de Crăciun.  

Evaluare:  
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Materia a fost parcursă integral respectând programele şcolare. Progresul, evoluţia şcolară 

a elevilor a fost zilnic notată în catalogul clasei. Testele, fişele de evaluare, evaluările iniţiale 

, formative şi finale au fost păstrate în portofoliile elevilor şi comunicate părinţilor, fie la 

consultaţiile cu părinţii fie la şedinţele stabilite prin planificarea de la început de an.  

În urma evaluărilor învăţătorii au stabilit ore de pregătire recuperatorie pentru elevii cu 

dificultăţi de învăţare dar şi ore de pregătire suplimentară pentru grupele de performanţă.  

Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, comunicarea calificativelor realizându-se prin 

carnetele de note, la şedinţele cu părinţii, la consultaţii, în aşa fel încât intervenţiile pentru 

remediere să se realizeze în timp util.  

Colaborarea cu părinţii:  

Învăţătorii au planificat orele de consiliere cu părinţii, implicându-i totodată în activităţile 

şcolii. Au participat la consultaţii şi la şedinţele cu părinţii planificate, au participat la 

lectorate. Părinţii au susţinut material şcoala/clasele copiilor lor când au considerat că pot 

contribui astfel la educaţia acestora, au comunicat direct sau prin chestionare solicitările lor 

cu privire la opţionalul pe care-l doresc pentru copiii lor şi cele care urmează să se desfășoare 

pe parcursul acestui an școlar.  

Activităţile prevăzute în planul de activităţi metodice s-au desfăşurat conform planificării 

iniţiale:  

- Şedinţă de organizare a activităţii comisiei (septembrie);  

- Raportul de activitate al comisiei pentru anul şcolar 2013 – 2014 (septembrie);  

- Interpretarea rezultatelor evaluării iniţiale şi stabilirea măsurilor ameliorative în cadrul 

comisiei (octombrie);  

- lectia deschisa la clasa pregătitoare, Ş.G.Mihăileşti, prof. Pîrlogea Cristina, « Omul de 

zăpadă »   

      - masă rotundă pentru prezentarea referatelor pe diferite teme ; 

- dezbatere: " Analiza activităţii comisiei în semestrul I”(ianuarie)  
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A. Managementul ariei curriculare 

 

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei 

curriculare 

   

 Pe semestrul II al anului şcolar 2014/2015, comisia metodică a învăţătorilor şi-a 

propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de 

strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

 Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea 

de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si 

transcurriculare a continuturilor programelor scolare.  

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase 

s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele 

operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum 

şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar.S-a  încercat relaţionarea şi 
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interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de 

învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.  

 În vederea mobilizării 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 aplicat 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. 

 Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a 

constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de 

receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.  

 În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări 

şcolare, s-au dezbătut  teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme 

sanitare. S-au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de 

colectare a unor materiale necesare orelor de abilităţi practice.  Aceste activităţi au 

contribuit la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor 

şi aptitudinii elevilor. 

 Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut 

loc dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model. 

 În luna martie doamna institutor Nicolae Georgeta a susţinut o activitate în cadrul 

cercului metodic. 

 Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care a cuprins: planuri 

cadru pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii 

model pentru fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare 

etapială, sumativă şi standard, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ 

precum şi o bază de date în format electronic. 
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2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, 

interasistente, relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa 

manageriala, comunicarea din cadrul catedrei) 

 

  Relaţiile cadru didactic-elev: 

 Relaţiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare 

si intelegere, afectivitate 

 Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata 

de studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala 

 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, 

dorinta de afirmare si autodepasire 

 

 Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din 

clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, 

prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare 

învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest 

lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect 

reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic 

al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor 

portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat  construirea 

unei comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă 

şi calitate. Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au 

derulat programe de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, 

copiii au fost implicaţi în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-

se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

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

pe grupe şi echipe de elevi. 
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 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o     

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

şi echipa managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate 

la nivel de clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, 

profesori, asistenta şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa 

managerială.  

  În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă  

împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.  

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 activitati extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor 

curriculare 

 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. 

Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ. În unele clase au 

existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite programe  fiind 

folosite cu eficienţă la clasă.Au fost  utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de 

învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. Elevii 

au fost  implicati în alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educationala 

 

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare) 
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 În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că 

materia planificată pentru semestrul II la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi 

integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii 

au fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar. 

 

2. Sistemul de evaluare 

         a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

 

 S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea 

pentru propriul proces de învăţământ. 

 Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor. Au fost 

utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare,inventare , 

fotografii, inregistrări video şi audio. Criteriile evaluării  au fost raportate la standardele de 

performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului 

(mostre scrise : ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări 

ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, 

portofolii tematice, desene, compuneri,etc); setul de evaluare învăţător  -  elev (  lucrări ale 

elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de 

opinie, etc);  teste scrise; întâlniri învăţător-elev.  

 Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în 

legătură cu progresul realizat.  

 

C. Managementul calităţii  

        Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice 
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1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de 

evaluare a cadrelor didactice, intalniri de lucru) 

 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă 

este necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună 

iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum. 

Evidenţiem consecvenţa învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe 

a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de 

evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, 

confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, 

aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele 

elevilor. 

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

 s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

 s-a creat un climat favorabil învăţării       

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a 

reuşi       

 s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală.  

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul 

de învăţământ  

 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi        

 s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor  
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 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor 

din şcoală 

 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 

 s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi 

 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului 

elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi 

împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare 

 

Membrii comisiei metodice au desfăşurat interasistenţe pentru un schimb de experieţă. 

Doamna instit. Nicolae Georgeta a susţinut o activitate demostrativă în cadrul Cercului 

metodic al învăţătorilor. 

Doamna prof. Marin Florentina a susţinut o lecţie demonstrativă la care au participatt 

membrii comisiei metodice şi domnul director prof. Baciu Mircea. 

S-au prezentat referate pe diferite teme şi s-au făcut dezbateri pe diferite subiecte. 
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