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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
Sem I, An Şcolar 2014-2015

Pe parcursul anului şcolar 2014/2015 , comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus următoarele
obiective:
OG1: Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare
OG2: Formarea continuă şi autoperfecţionarea cadrelor didactice
OG3: Valorificarea materialului didactic
OG4: Întocmirea unei oferte de activităţi extracurriculare adecvate în raport cu
particularităţile colectivului de elevi
I Domeniul funcţional – CURRICULUM
Planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare s -au făcut ţinându-se cont de precizările
facute în ghidurile metodologice şi respectându-se planurile cadru şi programele şcolare.
Schemele orare sunt bine întocmite respectând caracteristicele colectivului de elevi cu care
se lucrează şi reflectând nevoile clasei.
În general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de învăţare în parte
făcându-se posibilă o evaluare eficientă la perioade scurte de timp şi stabilirea unui plan remedial
dacă este cazul.
Planificarea este personalizată şi reflectă specificul clasei la care se lucrează ţinându-se cont
de caracteristicile psihice ale colectivului şi de nivelul de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare însoţite de descriptorii de performanţă pe trei
nivele: FB, B şi S. În urma evaluărilor s -a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de
programa şcolară pentru acest moment şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
S-au iniţiat programe/măsuri remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.
Se folosesc instrumente diferite de evaluare: observarea comportamentului elevilor,
evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală, evaluare scrisă la tablă, analiza
produselor activităţii elevilor, portofoliul etc. 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. Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în
legătură cu progresul realizat.
II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat:
-Programe artistice-serbări şcolare (Crăciun, Ziua României, Ziua lui Eminescu)
-Participarea la Concursul Internaţional “Legănelul lui Iisus”
-Participarea la concursul Naţional “Comper ed. I- comunicare; matematică”
-Participarea la Concursul Naţional “Gazeta Matematică Junior ed.I”.

-Participarea la Concursul Naţional “Amintiri din copilărie”: “Discovery”
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a
centrat în egală măsură pe formarea 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.
S-au dezbătut la şedinţele comisiei metodice teme de actualitate, care facilitează optimizarea
desfăşurării procesului instructiv-educativ.
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.
În cadrul comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă, impărtăşindu-ne
reciproc din experienţa didactică -prezentarea de exemple de bună practică, asistenţe şi
interasistenţe, activităţi demonstrative - înv. Găncean Eniko- lecţie demonstrativă: “Învăţarea
matematicii prin activităţi practice” .
În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învăţarea în clasă, s-a creat
un climat favorabil învăţării, elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor, s–au stimulat
elevii pentru a reuşi, s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care care să lărgească interesul
elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală, s-a încercat şi realizat în unele cazuri
modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor.
Majoritatea invatatorilor au participat la stagii de formare continuă acreditate:
“Cursul de mediator şcolar”;
“Curs de formare a cadrelor pentru clasa pregătitoare”.
De menţionat este faptul că învăţătoarele claselor a IV-a ( înv. Pop Delia, Fodor Eugenia,
Marcu Adina) şi-au susţinut elevii cu performanţe şcolare, asigurându-le pregătiri în vederea
participării la olimpiada şcolara de Limba şi literatura română, faza locală, în urma căreia fiecare
elev participant a obţinut rezultate frumoase, calificându-se, în număr mare, la următoarea etapă a
concursului, cea judeţeană.
Fiecare învăţător şi-a desfăşurat şedinţele şi lectoratele cu părinţii, conform planificărilor,
consemnându-și fiecare şedinţă în registrul cu procese verbale.
Serviciului pe şcoală s-a realizat de către fiecare dascăl cu multă stricteţe şi responsabilitate,
respectând planificarea, neexistând astfel incidente majore pe timpul pauzelor.
III. Domeniul funcţional -RESURSE MATERIALE ŞI INFORMAŢIONALE
O preocupare majoră a fiecărui învăţător a fost aceea de a-şi crea, încă de la începutul anului
şcolar, un ambient educaţional plăcut atât în sala de curs, cât şi pe holurile şcolii. În acest sens au
confecţionat material didactic cu ajutorul elevilor. Din când în când materialul confecţionat a
împrospatat holul şcolii, ţinând cont de anumite evenimente petrecute sau sezonul în care ne aflăm.
IV. Domeniul funcţional – RELAŢII COMUNITARE
În semestrul I al acestui an şcolar s-au desfăşurat activităţi interesante în cadrul unor proiecte
şi parteneriate educaţionale, propuse la începutul anului.
De menţionat sunt:
"Călătorie în lumea cuvintelor", coordonatori înv. Raveca Moldovan şi înv. Camelia Stezar,
colaboratori: înv. Maria Kerekes, bibliotecar Viorica Mureşan
"ŞCOALA PĂRINŢILOR" Coordonatori: înv. Moldovan Raveca şi prof. psih. Orban Ioan.
Colaboratori: dir. prof. Rus Vasile Gabriel, înv. Stezar Camelia, psih. Matei Mariana

“Emotie de toamna" (prof. Ioan Radu Zagreanu) si grupul vocal al Clubului elevilor (inv, Liuta
Zagreanu sI Kerekes Maria). Colaboratori prof. Ionela Mihai si bibl. Viorica Muresan
Parteneriat "Copilăria, o lume de basm" cls. a II-a A inv. Rus Mirela , cls I prof. Cirlejan Anica
C.S.E.I. Beclean si cls. a V-a C.S.E.I. prof. Baci Aurelia
Proiectul ,, ZÂMBET DE COPIL” prof. înv. primar Cristea Ileana, prof. înv. primar Seserman
Veturia, prof. Silveşan Tatiana
Proiectul judeţean ,,DĂRUIND UN ZÂMBET!”- ediţia a II-a coordonator proiect: prof. înv.
primar Seserman Veturia
Desfăşurarea acestor activităţi n-ar fi fost posibilă fără implicarea directă a familiei, a
comunităţii locale, care au avut un aport important în derularea acestora.

Înv. Moldovan Raveca

