
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL IERARH NICOLAE”- BUCU

RAPORT ANUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE LA COMISIA METODICĂ
EDUCATOARE-ÎNVĂȚĂTORI

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

           În anul școlar 2018-2019, Comisia metodică educatoare-învățători  a reunit 8 cadre
didactice – 5 cadre titulare şi 3 cadre didactice suplinitoare – toate s-au dovedit a fi, prin modul
în care au gândit  şi au prestat  actul  didactic,  înzestrate  cu harul metodic şi  profesionalismul
dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi
colective  )  pe  unităţile  de  competenţă,  urmărind  indicatorii  de  performanţă,  respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al Comisiei metodice educatoare-învățători.

1.CURRICULUM
     Principala  preocupare a  membrilor  comisiei  a  fost  studiul  și  aplicarea  metodologiei

prevăzute pentru acest an de M.E.N..
           În acest sens, s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activității la preșcolari și
elevii din ciclul primar.

     Proiectarea activităţii la nivelul grupelor/ claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate și din partea
directorului școlii.

    Pe tot parcursul anului școlar, cadrele didactice au pus accent pe învățarea centrată pe elev
iar feed-back-ul s-a realizat prin evaluările inițiale, sumative și finale, rezultatele fiind cuprinse
în centralizatoare pe clase/grupe, fiind analizate la nivel de comisie.
          
      2.COMUNICARE

                   Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor/preșcolarilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în
activităţi,  învățătorii/educatoarele  au   reuşit  să  cunoască  specificul  fiecărui  elev/preșcolar  şi
particularităţile  de  vârstă  ale  acestora.  Astfel,  întotdeauna  au  selectat  modalităţi  de  comunicare
adecvate atât diverselor situaţii cât şi personalităţii fiecărui elev/preșcolar.

          Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă,
liniştită,  păstrând  o  relaţie  de  colaborare  şi  cooperare  cu  elevii/preșcolarii,  favorizând  astfel
existenţa  unui climat  deschis şi,  în acelaşi  timp responsabil,  fapt prin care elevii/preșcolarii  au
căpătat încredere în propria persoană. 

          În contextul facilitării comunicării elev-elev/preșcolar-preșcolar, munca în perechi, în grup
restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte
regulile grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea
şi prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul unității de învățământ cu
diverse ocazii.
          De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi
temeinică formare a elevilor/preșcolarilor noştri, în acţiunile claselor/grupelor completându-ne
reciproc.  Eficientizarea  demersului  didactic  s-a  realizat  mai  ales  printr-o  abordare  inter  şi
transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe. 



        3.RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ 
            Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a   menţinut o relaţie
permanentă  între  părinţi  şi  cadrele  didactice,  pe  tot  parcursul  anului  școlar.  Acest  aspect  al
muncii  educative   s-a  concretizat  prin  şedinţe  şi  lectorate  cu  părinţii,  organizate  la  nivelul
claselor/grupelor, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat consiliere.

        4.EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
             Evidenţiez  consecvenţa  învățătorilor/educatoarelor  în  abordarea  centrată  pe
elev/preșcolar în obţinerea de performanţe,  performanţe măsurate periodic în conformitate cu
metodologia  de  evaluare  şi  remarcate  în  rezultatele  testărilor  inițiale,  sumative  și  finale,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii școlari precedenți, aspect
materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
             S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne atât la evaluările inițiale cât
și  la  cele  sumative  și  finale  care  s-au  desfăşurat  conform  cerinţelor  actuale,
calificativele/aprecierile și măsurile ameliorative propuse fiind prezentate individual părinţilor.
             Elevii/preșcolarii au fost apreciați obiectiv, pe baza unor descriptori de performanţă bine 
definiţi, ritmic.
          5.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
             Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii/educatoarele au adoptat strategii de
provocare şi dirijare a gândirii,  strategii  ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului
copiilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri
moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.
            În activitățile desfăşurate la clasă/grupă, învăţătorii/educatoarele au folosit tehnici de
implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus
la  participarea  efectivă  a  tuturor  elevilor/preșcolarilor  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.
           6.ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

      În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în
egală măsură pe formarea competenţelor,  a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi/preșcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.

      În acest an școlar, cadrele didactice, preșcolarii și elevii ciclului primar au desfășurat
activități extracurriculare  cum ar fi:

       -„Ziua Educației-5 octombrie”
       -„Ziua Națională a României-Centenar”
       -„Ziua Școlii”
       -„Uite, vine Moș Crăciun!”
       -„Mihai Eminescu-Luceafărul poeziei românești”
       -„24 ianuarie-Unirea Principatelor Române”

             -  8 Martie- Ziua Internațională a Femeii
       -  Tradiții și obiceiuri de Paște



       -  9 mai- Ziua Europei
       -  Ziua Porților Deschise
       -  1 iunie- Ziua Internațională a Copilului
       -  5 iunie- Ziua Învățătorului
       -  6 iunie- Ziua Eroilor
       -  Serbarea de sfârșit de an școlar

               7.FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
               7.1.Activitatea Comisiei metodice educatoare-învățători s-a desfășurat în concordanță
cu obiectivele și activitățile propuse în Planul managerial  al Comisiei,  respectând graficul de
activități pe semestrele I și al II-lea, după cum urmează:

               
                Septembrie 2018

1.Organizarea Comisiei metodice educatoare-învățători
2.Discuții privind întocmirea planificărilor
3.Prezentarea ”Raportului de analiză a activității Comisiei metodice din anul școlar 2017-2018” 
4.Stabilirea  activităților  ce  se  vor  desfășura  pe  semestrul  I,  la  nivelul  Comisiei  metodice
educatoare-învățători
          
               
                 Octombrie 2018
           
1.Consfătuiri, noi informații din partea ISJ Ialomița
2.Diseminare informații de la Consfătuiri
3.Întocmirea și avizarea planificărilor anuale orientative
4.Prezentarea graficului activităților Comisiei metodice pe semestrul I
5.Analiza rezultatelor înregistrate în urma aplicării testelor inițiale.  Prezentarea rapoartelor de
remediere.
6.  Prezentare  referat:  ”Tratarea  diferențiată  a  elevilor  din  învățământul  preșcolar/primar”-
responsabil referat- învățătoare Vizireanu Anișoara
7.Prezentarea  Planului  managerial  Comisie  metodică  2018-2019-responsabil  profesor  pentru
înv.primar Manole Loredana-Maria
8.Informare referitoare la programul activităților metodice – CCD Ialomița
9.Prezentare referat: ”Metode active de învățare”-responsabil Comisie metodică
10. Aplicare chestionar-”Metode active de învățare”

               
                 Noiembrie 2018

1.Prezentarea și interpretarea chestionarelor aplicate în luna octombrie 2018
2. Atelier de lucru: Utilizarea jocului didactic în activitatea instructiv-educativă; Prezentare (pe
grupe)  de  diverse  jocuri  care  pot  fi  utilizate  în  activitatea  didactică  pentru  dezvoltarea
competențelor lingvistice



               
                   Decembrie 2018

1.  Prezentarea  unei  secvențe  de  lecție  din  care  să  reiasă  importanța  lecturii-responsabil
învățătoare Ioniță Violina
2. Prezentare referat: ”Importanța lecturii în instruirea și educarea elevilor”-responsabil referat-
profesor pentru înv. primar Zaharia Gheorghe
3. Propuneri pentru programul artistic organizat de Ziua Școlii – 5 decembrie

                
                   Ianuarie 2019

1. -Evaluare interactivă- Aplicații practice
2. Prezentare referat: ”Importanța evaluării în activitatea didactică, atât la preșcolari,  cât și la
școlarii mici”-responsabil referat- învățătoare Cîmpeanu Ana

                
                   Februarie 2019

1.Prezentarea Raportului asupra activității desfășurate în semestrul I, anul școlar 2018-2019
2.Stabilirea activităților ce se vor desfășura pe semestrul al II-lea, la nivelul Comisiei metodice
educatoare-învățători 
3.Diverse 

                
                   Martie 2019

1.Informare:OMEN nr.3181/2019, referitoare la înscrierea la clasa pregătitoare 2019-2020
2.Prezentare referat:”De la grădiniță la școală”-responsabil referat-educatoare Marin Viorica
3.Dezbatere:Modalități de atragere a preșcolarilor(cu vârstă cuprinsă între 5 și 6 ani) la școală      
                

                   Aprilie 2019

1.Propuneri activități Școala Altfel
2.OMEN nr. 4461/27.08.2018, referitor la organizarea Evaluării Naționale la clasele a II-a și 
a IV-a
3.Prezentare  referat:”Rolul  activităților  extracurriculare  în  dezvoltarea  personalității
copiilor(responsabil referat-învățătoare Ioniță Violina) 

                  Mai 2019

1.Dezbatere:”Minusuri  și  plusuri  în  realizarea  activităților  din  cadrul  Programului  “Școala
Altfel”
2.Prezentare, dezbatere rezultate obținute la Evaluarea Națională la clasele a II-a și a IV-a 



                   Iunie 2019

Analiza activității desfășurate în semestrul al II- lea, la nivelul Comisiei metodice educatoare-
învățători
 

                 7.2.ALTE ACTIVITĂȚI DE FORMARE INDIVIDUALĂ PROFESIONALĂ A 
MEMBRILOR COMISIEI

Cadrele  didactice  au  fost  preocupate  pe  tot  parcursul  anului  școlar  de  formarea
profesională, de folosirea unei metodologii activ-participative. S-au documentat asupra
noutăţilor, cele mai interesante fiind puse în practică.

            Două  cadre  din  Comisia  metodică  educatoare-învățători  au  parcurs  cursuri  de
perfecţionare:

- Vlad Floriana, 22 de credite, 89 ore, C.C.D. Ialomița
- Manole Loredana-Maria, 40 ore, C.C.D. Ialomița

Pe  semestrul  al  II-lea,  anul  școlar  2018-2019,  doamna  profesor  pentru  învățământul
primar Manole Loredana- Maria a susținut inspecțiile speciale la clasă pentru examenul
de definitivat.

                 Analiza SWOT
Puncte tari:

- planificări parcurse până la finele anului școlar;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activități  de remediere a lacunelor;
- implicarea părinților în activități extrașcolare;
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
- participarea la concursuri școlare;
- realizarea de materiale didactice variate;

      -     aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul
Puncte slabe:

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de
școală,  anturajul  şi  preocupările  copiilor  lor  în  special  cei  ce  provin  din  familii
dezorganizate sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

- lipsa  unor  instrumente  de  stimulare  a  elevilor/preșcolarilor  participanți  la  activitățile
educative extracurriculare și extrașcolare;

- copii care nu sunt preocupați de învățare;
- cazuri izolate de copii care frecventează școala/grădinița sporadic

Oportunități: 
- - numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună



- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D., universităţi, 
proiecte MEN
- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme

- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii 
(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale)
Ameninţări
    - resurse materiale şi financiare insuficiente;
    - lipsa unor investitori în zonă;
    - neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de      
muncă

 

DIRECTOR,                                                        Responsabil Comisie metodică,  
          PROF. SOARE ANDA-RODICA              Prof. înv.primar Manole Loredana-Maria
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