
 

 

 

Şcoala Gimnazială Mihăileşti 
 Județul Buzău 
CIF: 28068979 
tel. 0238.584.110  
fax 0238.584.141 
e-mail: scoalamihailesti@yahoo.com 
https://scoalamihailesti.wordpress.com   

 

1 

    RAPORT DE ACTIVITATE 

AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

                                    ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018, SEM. II 

 

 

A. Managementul ariei curriculare 

 

1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei 

curriculare 

   

 Pe semestrul II al anului şcolar 2017/2018, comisia metodică a învăţătorilor şi-a 

propus următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor  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 abordării integrate a 

conținuturilor programelor școlare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări 

elaborate de MEC,  precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de 

specialitate. 

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 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 
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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 și excursii 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 cadrul 

Cercului Metodic nr.2 al Învățătorilor, activitățile propuse în ambele semestre au fost 

susținute de cadre didactice din școala noastră. 

 Fiecare învăţător 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. 

 

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( întâlniri de lucru,  relația 

învățător-profesor, relația învățător-învățător, învățător-echipa managerială, 

comunicarea din cadrul catedrei) 
 

  Relațiile cadru didactic-elev: 

 Relațiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, 

colaborare și înțelegere, afectivitate 

 Elevii sunt încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă 

față de studiu, punctualitate, ținuta decentă, conduita morală 

 Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul 

reciproc, dorința de afirmare și autodepășire 

 

 Interacțiunea pe verticală, profesor-elev, influențează în mod hotărâtor atmosfera 

din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, 
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dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasă. Din 

acest motiv, fiecare învăţător a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor 

situații diverse. Acest lucru a condus la menținerea unui climat deschis în clasa de elevi 

(de cooperare, respect reciproc, aprecieri sincere, familiaritate), precum și a unui climat 

angajat (control sistematic al temelor, cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism și 

de cerințe, realizarea unor portofolii etc). 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţător 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. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o     

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între 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    ( profesori, mediatorul 

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 activități extracurriculare. 

 

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învățământ și auxiliarelor 

curriculare 

 

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

elevi la resursele de învăţare. 

Fiecare învăţător 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 învăţământ. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de 

evaluare, de reînvăţare. Elevii au fost  implicați în alcătuirea de portofolii tematice. 

Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

 

B. Eficacitatea educațională 

1. Proiectarea și promovarea ofertei CDS  
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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 realizărilor lor. 

Criteriile evaluării  au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an 

şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise :  lucrări finale, 

fotografii 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  

     1.Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice 
 

 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 învăţătorilor 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       
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 s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care 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  

 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt. 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

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

Au fost susţinute lecţii demonstrative, asistate de cadre didactice din afara şcolii, 

pentru susţinerea gradului didactic I și II.  

 

  

Întocmit, Responsabil de comisie metodică,  

Prof. Marin Florentina 
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