Școala Gimnazială ”Grigore Silași” Beclean

RAPORT DE EVALUARE
ACTIVITATEA ÎNV. cls. III, IV şi Structuri
SEM. I an şc. 2012/2013

Activitatea metodică a învăţătorilor de la cls. III, IV şi
Structuri, pe sem.I s-a desfăşurat conform planului managerial şi
operaţional, întocmit la începutul anului şcolar 2012-2013.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor III, IV s-a realizat cu
scopul dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe
baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare . Activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele
practice, iar la sfârşit de capitole , cu sistematizare, recapitulare,
evaluare.
S-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii,
discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor.
Cadrele didactice si elevii au fost implicaţi în derularea unor
activităti educative multiple: lecţii demonstrative; lecţii deschise;
schimburi de experienţă şi activităţi comune; referate; lansare de
carte; marcarea unor evenimente importante (activităţi de
voluntariat, serbări şcolare cu diferite ocazii), participarea la
activităţi din cadrul unor proiecte educative, participarea elevilor la
concursuri şcolare de nivel naţional şi internaţional.
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 fiacărei clasei.
În acest sens:

1.- în luna septembrie/octombrie s-au organizat evaluările
iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, fiind
analizate la nivel de comisie.
-doamnele înv.KEREKES MARIA şi MOLDOVAN RAVECA au
desfăşurat o activitate comună de abilităţi practice.
-în luna noiembrie-doamna înv. TOMOIOAGA MIHAELA
ROZALIA si GERGELY SZEREN au susţinut în cadrul CM referatul
cu titlul „Metode şi procedee de cunoaştere a copilului”;
-doamnele înv. SESERMAN VETURIA, ZAGREANU LIUŢA,
MOLDOVAN RAVECA şi KEREKES MARIA şi-au lansat proiec-tele
ce urmează a fi derulate în cursul acestui an şcolar. Activitatea
de lansare a fost consemnată în articolul ”Proiecte şcolare noi
la Beclean” din 23.11.2012, în ziarul Răsunetul
-în luna decembrie -doamnele înv. SESERMAN VETURIA
şi ZAGREANU LIUŢA au susţinut lecţii demonstrative la limba
română. La aceste activităţi au luat parte şi părinţii elevilor.
-doamna înv. MOLDOVAN RAVECA a lansat cartea
“Anotimpuri…” în cadrul CM. La activitate au participat directorii
şcolii alături de profesorii de Limba şi lit.română şi părinţii
elevilor clasei a IV-a A. Activitatea a fost consemnată în
Răsunetul, sub titlul ”Lansare de carte la “Silaşi”” din
17.12.2012 şi ”Anotimpurile din lanurile de cuvinte” din
19.12.2012
2. S-a respectat graficul de asistenŃe la ore, astfel încât
fiecare dintre învăţători a fost asistat de către responsabilul C.M.,în
cursul sem.I, la câte o oră de predare. În urma asistenţelor
efectuate s-a constatat bună pregătire profesională a fiecărui
învăţător, abilitatea de-a folosi cele mai noi şi moderne metode în
predarea cunoştinţelor, dragostea şi dăruirea pentru activitatea pe
care o desfăşoară la clasă.
3. Un număr de 37 elevi din clasele III,IV înv. Zagreanu L, Ola
I, Seserman V, Blaga M, Moldovan R. au obţinut la concursurile
naŃionale şi internaŃionale la care au participat, rezultate foarte
bune (P.I;II;III şi Menţiuni).

4. În cadrul proiectelor educaŃionale propuse la începutul
anului şcolar doamnele înv. SESERMAN VETURIA, ZAGREANU
LIUŢA, KEREKES MARIA şi MOLDOVAN RAVECA au desfăşurat
activităţi reuşite, cu caracter literar, educaţional şi caritabil.
Despre activităţile desfăşurate s-a consemnat în ziarul Răsunetul în
articolele: ”Toamna rupe afişe şi flori” din 01.11. 2012; ”Pe
urmele unui proiect” din 07.12.2012; ”Sub cupola unor
pasiuni comune” din 17.12.2012; ”Mici, dar cu suflet mare!”
din 19.12.2012; ”Împreună vom reuşşi” din 20.12.2012.
5. Serbările şcolare cu diferite ocazii,au umplut sufletele
părinţilor de lumină şi bucurie (înv. Melania Stupinean,Rozalia
Sighartău, Liuţa Zagreanu, Maria Brătan).
În principiu, în sem I s-a desfăşurat o activitate fructuoasă
în cadrul Comisiei metodice la nivel de şcoală prin iniţiativă si
implicare.
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