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RAPORT DE EVALUARE ASUPRA ACTIVITĂŢII
DESFĂŞURATE ÎN CADRUL
COMISIEI METODICE – ÎNVĂŢĂTORI, AN ŞCOLAR 2013-2014
Activităţile instructiv – educative la nivelul unităţii noastre şcolare promovează
un învăţământ diversificat, care permit şi stimulează studiul individual, încurajează
competiţia şi favorizează înnoirea, realizarea unui învăţământ la standarde ridicate,
compatibil cu sistemele europene, orientat spre valori.
Pentru a realiza o mai bună diagnoză a acestor activităţi, am utilizat metoda
SWOT:
Strenghts – Puncte tari,
Weaknesses – Puncte slabe,
Opportunities – Oportunităţi,
Threats – Ameninţări.
În acelaşi timp ea poate fi utilizată ca element de realizare a unui bilanţ.

PUNCTE TARI
•
•

•
•
•

•

•

şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe
şcolare, auxiliare curriculare) pentru fiecare an de studiu;
activităţile instructiv – educative se desfăşoară în săli de clasă dotate cu mobilier
adecvat varstei scolare mici, materiale didactice variate care corespund cerinţelor
actuale (planşe didactice, truse geometrice, etc.)
personalul didactic este calificat în proporţie de 100%;
relaţiile interpersonale (învăţători – elevi, învăţători – părinţi, învăţători – învăţători
etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ;
există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice care fac parte din
comisia metodica a învăţătorilor (sarcini constituite pe diverse probleme) precum şi
o bună coordonare a acestora;
disponibilitatea majorităţii cadrelor didactice de a desfăşura program prelungit
(organizare/ supraveghere concursuri, participarea la jurizarea unor concursuri,
diverse solicitări ale d-lui director);
experienţa în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
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activităţi didactice suplimentare eficiente pentru elevii capabili de performanţă
(participarea la diverse concursuri organizate la nivel local judetean,regional,
national, international) ;
1. Concurs internaţional de creaţie plastică “Legănelul lui Iisus”;
2. ” Sunt cetăţean european şi am drepturi”- concurs din cadrul “Festivalului naţional
al şanselor tale”
3. ”Logo-Proiect”-Comenius
4. “I wont to know more…”- Comenius
5. ”Comper- Mate 2000”
6. Concurs internaţional de creaţie plastică “ Flori de martie”, Buzău
7. Concurs judeţean “Mamei în dar” ,Bistriţa
8. Concurs “Comper - Comunicare “9. Concurs “Gazeta Matematică Junior”10. Concurs internaţional de creaţie plastică “Culori pentru mama”, Salva
11. Concurs regional de creaţie plastică “Oul de Paşte”, Sarasău MM
12. Concurs internaţional de creaţie plastică “Un zâmbet pentru copiii Europei”, Salva
13. „Canguraşul în lumea poveştilor”
14. „Amintiri din copilărie”- concurs naţional Iaşi
15. Concurs national „Lumina din lumina”, Sântana-Arad
•

• existenţa unor parteneriate-proiecte educaţionale la nivelul şcolii ;
1).Proiect educational: "Şcoala Părințților" - Coordonatori: înv. Raveca Moldovan,
prof. psiholog Orban Ioan;
2).Proiectul educativ „Să descoperim taina cărților” Coordonatori: prof. înv. primar
Cristea Ileana și docum. Mureșan Viorica
3).Proiect educaţional "Călătorie în lumea cuvintelor". Coordonatori: înv. Raveca
Moldovan, prof. Carmen Szasz, înv. Maria Kerekes.
4).Proiect educațional ”PUNTEA PRIETENIEI”- parteneriat Sc. Gimn. ”Gr. Silasi”
Beclean, cls. I A, inv. Rus Mirela si C.S.E.I BECLEAN, inv. Cirlejan Anica
5).Proiect educativ "Dăruieşte din suflet", activitate desfăşurată în cadrul parteneriatului "Un zâmbet pentru fiecare", coordonator de proiect Cotuţiu Viorica
6).Proiect educativ din cadrul parteneriatului "Ne jucăm împreună", coordonat de
Cotuţiu Viorica ,Şcoala Gimn. "Grigore Silaşi" şi Horţ Angelica ,C.S.E.I
7).Proiect educativ din cadrul parteneriatului "Viaţa şi natura", coordonat de Cotuţiu
Viorica, Şcoala Gimn."Grigore Silaşi" şi Căilean Laura, C.S.E.I.
8).Proiect de tip CONCURS ”CULORILE COPILĂRIEI” – ediţia a II-a
Echipa
de proiect: prof. înv. primar Seserman Veturia, prof. înv primar Cristea Ileana, prof înv.
preprimar Vîrtic Ecaterina.
9).Proiect e-Twinning
I am 3: R.E.S.P.E.C.T. (Raise Engage Save Protect
Esteem Care Trust) Partener proiect: prof. înv. primar Seserman Veturia;
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10).Proiect Comenius - Our Rich Diversity is Our Collective Strenght 2013-2015,
Coordonator proiect: Seserman Veturia
Echipa de proiect: Rus Vasile Gabriel, Lazar Margareta, Szasz Carmen, Cristea Ileana,
Vîrtic Ecaterina
Ţări partenere: Turcia, Cehia, Polonia, Grecia
multitudinea şi diversitatea activităţilor extracurriculare în vederea afirmării
personalităţii elevilor, clasei şi şcolii;
• abordarea creativă şi interactivă a noului, promovat printr-o ambianţă corespunzătoare şi un caracter deschis;
• eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico – metodice prin utilizarea
metodelor moderne în procesul de învăţare – evaluare;
• editarea unor cărţi cu ISBN (“Fără cuvinte”, coordonator Raveca Moldovan;
“Şoaptele sufletului“, coordonator Maria Kerekes; “ Jurnal pe genunchi de
şcolar “ coordonator Liuţa Zăgrean); reviste cu ISSN (“Şcoala Părinţilor”
coordonator Raveca Moldovan şi psiholog Ioan Orban, “Lada de zestre”
coordonatori Liuţa şi Radu Zăgrean) CD-cântecele pentru copii; diverse lucrări pe
suport electronic- CD-uri cu ISBN, în cadrul unor proiecte naţionale şi
internaţionale;
• participarea în număr mare, cu diverse lucrări, la simpozioane naţionale şi
internaţionale;
1.Simpozionul international” Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice”, Bistriţa;
2.Simpozionul national „Şcoala modernă şi rolul ei în societate” ,Tecuci;
3.Simpozionului international „Educaţia in contest european”, Salva;
4.Simpozion naţional “Educaţia fără frontiere”, Piteşti;
5.Simpozion internaţional “Strategii didactice inovative în procesul instructiv-educativ
al elevilor în dificultate”, Craiova;
6.Simpozion internaţional “Sărbătoarea Învierii-Lumină şi Bucurie creştină”, Iaşi.
• aplicarea corectă şi creativă a curriculumului;
• controlul sistematic şi riguros al activităţii independente atât din clasă cât şi a temelor
pentru acasă, fapt ce îi determină pe elevi să-şi formeze un sistem ordonat de muncă;
• îmbinarea armonioasă a muncii cu frumosul şi plăcutul – suntem harnici dar nu uităm
de zilele noastre de naştere;
• dorinţa de a consilia părinţii în problemele care îi preocupă, dar şi în problemele pe
care aceştia nu le sesizează, în cadrul orelor de consiliere.
•
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PUNCTE SLABE
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de
soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
creşterea numărului de familii plecate la lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe copii
de supravegherea părintească;
fondurile insuficiente sau
lipsă pentru desfăşurarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare;
existenţa în şcoală a unei săli Media, însă utilizărea acesteia de către unii învăţători
este minimă;
lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activităţile educative
extracurriculare şi extraşcolare, fonduri insuficiente pentru a răsplăti rezultatele bune
şi foarte bune ale unor elevi merituoşi la diferite concursuri, competiţii, spectacole,
organizate atât la nivel local cât şi zonal, judeţean sau chiar naţional;
implicarea insuficientă, sau chiar deloc, a familiei în activitatea de educare a copiilor;
starea materială precară şi nivelul de cultură şi instruire scăzut ale unor familii;
lejeritatea cu care se tratează unele situaţii in care se află copilul, sau ameninţări de
către familie sau comunitate;
nu s-au popularizat suficient de mult acţiunile extraşcolare desfăşurate de copii şi
rezultatele lor şi ale învăţătorilor, pentru a inteţi relatia cu familia, si conlucrarea
familiei cu şcoala în sprijinul copilului;
neimplicarea unor cadre didactice în desfasurarea unor activitati educative;

OPORTUNITĂŢI
•
•

•

•
•

dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în proiecte
educative diferite, concursuri, serbări;
numărul de întâlniri şi acţiuni comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai
bună precum şi perfecţionarea continuă prin lecţii deschise
orele de consiliere a părinţilor în vederea cunoaşterii şi înţelegerii problemelor dintre
copii şi părinţi, dar şi pentru luarea unor măsuri de remediere a unor “probleme”
apărute la învăţătură sau comportament;
interesul elevilor în a se implica în cât mai multe activităţi extracurriculare;
eficientizarea demersului didactic prin abordarea în predare a diferitelor metode de
predare – învăţare evaluare (metode ca: Pălăriile gânditoare, Teoria inteligenţelor
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multiple, Cvintetul, Cadranele, Explozia stelară, Diagrama Venn, Scheletul de
recenzie, RAI);
utilizarea cabinetului MEDIA în predarea diferitelor discipline şi desfăşurarea
lecţiilor “altfel, într-un mod atractiv ce permite recepţionarea mai bună şi de durată a
cunoştinţelor;
asigurarea materialelor (maculatură, rechizite) dintr-un fond al clasei adunat de
părinţi prin contribuţia lor benevolă;
susţinerea în permanenţă a tuturor acţiunilor promovate la nivelul clasei sau şcolii
de către conducerea unităţii;
inlăturarea absenţelor, urmare a introducerii noului text de lege de către
MECTS
participarea părinţilor mai des la ora de Consiliere pentru părinţi va duce la
o mai bună cunoaştere a copiilor şi la înţelegerea problemelor acestora.
realizarea unui învăţământ diferenţiat, în funcţie de particularităţile individuale
ale fiecăruia.
-prevenirea fenomenelor de delincvenţă, absenteismului şi a abandonului şcolar;
-creşterea prestigiului şcolii.

•

•
•
•
•
•
•
•

AMENINŢĂRI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

scăderea populaţiei şcolare;
plecarea părinţilor în străinătate împreună cu toată familia, deci şi cu copiii;
starea economică financiară ar putea duce la abandon şcolar;
motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice;
desele schimbări care au loc în sistemul de învăţământ;
multitudinea ofertelor de activitate – programă încărcată, lipsa unui program clar de
pregătire zilnică, duce la suprasolicitare;
perceperea unor taxe la majoritatea concursurilor şcolare;
criza de timp şi financiară a unor părinţi reduce implicarea familiei în viaţa
şcolară a copiilor;
nivelul scăzut al vocabularului ca urmare a lipsei lecturii;
conservatorismul unor părinţi;
creşterea numărului de cazuri de indisciplină datorită lipsei părinţilor de acasă
oferta negativă a străzii şi a internetului;
cultivarea violenţei prin mass-media;
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nedesfăşurarea, în adevăratul sens al cuvântului, a tuturor activităţilor propuse prin
proiectele educaţionale.

SI TOTUŞI, MAI AVEM PUTEREA … SĂ DĂRUIM …
Copilul, acest univers mic, care ne este dat nouă, dascălilor să-l cunoaştem, să-i
pătrundem tainele, să-i explorăm “zăcămintele”, să-i dăm strălucirea nece-sară
pentru a răspândi la rându-i lumină, necesită multă atenţie în ceea ce priveşte
cultivarea limbajului oral şi scris, dezvoltarea gândirii matematice şi a cunoaşterii
lumii ce-l înconjoară.

Întocmit,
Înv. Raveca Moldovan ,
responsabil Comisie Metodică
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