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RAPORT COMISIA PROFESORILOR 
    

   Activitatea didactică a membrilor comisiei metodice, în semestrul I,  a fost concepută şi s-a 

desfăşurat pe baza prevederilor cuprinse în documentele şi instrucţiunile elaborate la 

nivelul MECTS și al ISJ BUZĂU, precum şi  a planului managerial al Școlii Gimnaziale 

Mihăilești .  

I   La nivel conceptual managerial s-au asigurat: 

o Organizarea activității comisiei metodice prin care s- a urmărit stabilirea tematicii 

pentru semestrul I, întocmirea documentelor specifice, o bună planificare/proiectare 

a materiilor, anual, semestrial şi pe unităţi de invăţare şi s-au parcurs ritmic şi integral 

conţinuturile prevăzute de programele şcolare. 

o Planificarea activitaţii de formare continuuă ce a urmărit obiective centrate pe 

perfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative și expunere-dezbateri pe 

probleme de metodică.  

o Evaluarea și ameliorarea actului didactic prin organizarea de activități de tipul 

participării cadrelor la consfătuirile organizate de I.S.J. în vederea popularizării 

noutăților legislativ-decizionale din programele școlare;  prezentării și studierii 

Curriculumului național, a planului cadru, a programelor și a manualelor școlare, a 

softurilor educaționale specifice fiecărei discipline; întocmirea planificărilor 

calendaristice anuale și a unităților de învățare corespunzătoare. 

II  La nivel acţional pragmatic s-au urmărit: 

o Valorificarea potenţialului existent atât  la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre 

didactice, cât şi la nivelul conţinuturilor disciplinelor.  Cadrele didactice cu vârstă și 

experienţa didactică variabilă dispun de posibilităţi certe de obţinere a performanţei 

şcolare, iar dintre elevi, mulţi se dovedesc receptivi la efortul comun, profesor-elev, 

în procesul instructiv-educativ. 

o Instrumentarul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activitaţi didactice 

atractive, dinamice, de cooperare și colaborare, eficiente în planul competenţelor 

specifice disciplinelor de studiu. 
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o În vederea atingerii performanţei,au fost identificaţi elevi cu nevoi speciale( cu  

aptitudini şi interesaţi de obţinerea unor rezultate deosebite  sau elevi cu lacune în 

învățarea conținuturilor ) şi, în măsura posibilitaţilor, s-au efectuat activităţi 

suplimentare de stimulare a învățării (întocmirea unor proiecte, portofolii, referate 

care presupun cautare, cooperare, selectare, studiul individual coordonat de 

profesori) sau de tipul învățarii remediale. Pregătirea suplimentară a elevilor, 

planificarea și respectarea a unui program de pregătire suplimentară pe discipline s-

a făcut, în special, la clasa a VIII-a la Limba română și Matematică.  În special la clasa 

terminală procesul de predare-învăţare a fost dirijat spre activităţi pragmatice, după 

modelul şi structura cerinţelor impuse de evaluările naţionale. 

 

III.   Activitatea de formare continuă  a profesorilor comisiei s-a desfaşurat conform 

graficului stabilit în consiliul profesoral din deschiderea anului școlar și al cercurilor 

pedagogice.   

      Ele au constat în: 

 participarea la programe de perfecționare și  la desfasurarea pregatirii pentru 

sustinerea gradului didactic (prof.Nichita Mariana  și prof) 

 susținerea unei lecții demontrative de către prof. Bratu Nicoleta 

IV. Activitatea extracurriculară a înregistrat o importantă contribuţie la reazilarea 

procesului instructiv-educativ al școlii. 

      Pe semestrul întâi al anului şcolar menționat,  în cadrul comisiei metodice a profesorilor 

s-au desfăşurat activităţi diverse care au antrenat eficient un număr mare de elevi: 

 Competiții Sportive – prof. Stana Petruț 

 ”Petrecere de Halloween” - Prof. Bratu Nicoleta si Prof. Chivu Stefania Prof. Baciu 

Mircea,prof. Giuclea Tanta 

 Ziua Eroilor – prof.  Radu Marin Giuclea Tanta 

 Serbare de Crăciun – prof. Bratu Nicoleta, prof. Cristica Nina, prof. Stana Petrut,prof.G 

 Mica Unire – 24 ianuarie 1859- prof. Baciu Mircea 
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V. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului didactic și s-a 

concretizat în : 

o Testări inițiale , pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunoștințe și deprinderi  

o Testări periodice (scris/ oral/ metode alternative) 

o Teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele naționale 

VI .  Puncte tari în activitatea comisiei 

o Existența unor resurse materiale valoroase: biblioteca școlii , C.D.I. , săli de clasă 

confortabile   

o Oportunități pentru dezvoltarea / afirmarea aptitudinilor individuale ale elevilor prin 

concursuri, opționale, cercuri,  utilizare a bazei materiale . 

o Experiența profesională solidă a cadrelor didactice , buna lor pregătire de specialitate.  

VII. Puncte slabe în activitatea comisiei 

      Lucrul  grupuri de elevi heterogene formate din  elevi cu deprinderi aflate în stadii de 

formare diferite, cu interese și bagaj  de cunoștințe diferit.  

VIII .  Măsuri pentru anul urmator: 

o Obiectivele  principale vizate de comisia metodică pentru anul urmator sunt : 

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;  

• atragerea elevilor în activităţi utile şi de relaxare;  

o Continuarea activiății -cu rezultate eficiente -  a comisiei metodice. 

SEMESTRUL a II-lea 

I   La nivel conceptual managerial s-au asigurat: 

o Organizarea activității comisiei metodice prin care s- a urmărit stabilirea tematicii 

pentru semestrul al II-lea, întocmirea documentelor specifice, o bună proiectare a 

conținuturilor ce s-au parcurs ritmic şi integral conţinuturile prevăzute de 

programele şcolare. 
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o Planificarea activitaţii de formare continuuă ce a urmărit obiective centrate pe 

perfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative și expunere-dezbateri pe 

probleme de metodică.  

 

II  La nivel acţional pragmatic s-au urmărit: 

o S-a valorificat potenţialului existent atât  la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre 

didactice, cât şi la nivelul conţinuturilor disciplinelor. Cadrele didactice au dispus de 

posibilităţi certe de obţinere a performanţei şcolare, iar dintre elevi,  mulţi s-au 

dovedit receptivi la efortul comun, profesor-elev, în procesul instructiv-educativ. 

o Instrumentarul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activitaţi didactice 

atractive, dinamice, de cooperare și colaborare, eficiente în planul competenţelor 

specifice disciplinelor de studiu. 

o În vederea atingerii performanţei, au fost identificaţi elevi cu nevoi speciale( cu  

aptitudini şi interesaţi de obţinerea unor rezultate deosebite  sau elevi cu lacune în 

învățarea conținuturilor ) şi, în măsura posibilitaţilor, s-au efectuat activităţi 

suplimentare de stimulare a învățării (întocmirea unor proiecte, portofolii, referate 

care presupun cautare, cooperare, selectare, studiul individual coordonat de 

profesori) sau de tipul învățarii remediale. Pregătirea suplimentară a elevilor, 

planificarea și respectarea a unui program de pregătire suplimentară pe discipline s-

a făcut, în special, la clasa a VIII-a la Limba română și Matematică de către profesorii 

de specialitate, Bratu Nicoleta și Giuclea Tanța.  În special la clasa terminală procesul 

de predare-învăţare a fost dirijat spre activităţi pragmatice, după modelul şi structura 

cerinţelor impuse de evaluările naţionale. 

III.   Activitatea de formare continuă  a profesorilor comisiei s-a desfaşurat conform 

graficului întocmit la începutul semestrului al II-lea.   

      Ele au constat în: 

 desfașurarea inspecțiilor speciale la clasă pentru obținerea gradului didactic I, 

preinspecție gradul II, respectiv definitivatul în învățământ, Stana Petruț, Cristcă 

Nina ,Bratu Nicoleta,Nichita Mariana. 

 Pe semestrul al II-lea s-au realizat activităţi metodice de ţinută, cu o bună ilustrare a 

valorii profesionale cum ar fi: 
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 Sustinerea unui  referat stiintific și metodic de către: Prof. Giuclea Tanța - 

Aspecte metodice în predarea ” 

 Desfășurarea unor lecții metodice: 

-Limba romana-Subordonatele circumstantiale ,prof. Bratu Nicoleta 

- Geografie: ”Delta Dunarii” prof. Cristică Nina 

- Educație fizică: ” Alergare de rezistenta-1000 m și aruncarea la poartă din 

alegare” prof. Stana Petruț 

IV. Activitatea extracurriculară a înregistrat o importantă contribuţie la reazilarea 

procesului instructiv-educativ al școlii. 

      Pe semestrul al II-lea al anului şcolar menționat s-au desfăşurat activităţi diverse care au 

antrenat eficient un număr mare de elevi, corform graficelor de activități ale fiecărui profesor 

diriginte, dar și activități la care au colaborat, precum: 

- ” Învierea la români”  

-  ”Ziua Copilului” 

- ” Ziua Eroilor”   

   V. Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului didactic și s-a 

concretizat în : 

o Testări periodice (scris/ oral/ metode alternative) 

o Teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele naționale 

o Testări finale, pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunoștințe și deprinderi 

VI .  Puncte tari în activitatea profesorilor: 

o Existența unor resurse materiale valoroase: biblioteca școlii , C.D.I. , săli de clasă 

confortabile   

o Experiența profesională solidă a cadrelor didactice , buna lor pregătire de specialitate.  

VII. Puncte slabe în activitatea profesorilor: 
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      Lucrul cu grupuri de elevi heterogene formate din  elevi cu deprinderi aflate în stadii de 

formare diferite, cu interese și bagaj  de cunoștințe diferit.  

VIII .  Măsuri pentru perioada viitoare: 

o Obiectivele: 

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ;  

• atragerea elevilor în activităţi utile şi de relaxare;  

• adaptarea conținuturilor în funcție de vârstă, pregătire a elevilor, interesele 

acestora; 

Continuarea activiății, cu rezultate efiiente, a cadrelor 
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