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Activitatea derulată la nivelul Comisiei Metodice a Profesorilor, al anului școlar 2017-

2018, a urmărit realizarea țintelor strategice care au fundamentat Planul managerial elaborat la

începutul anului școlar:

1.Coordonarea  implementării  politicilor  educaționale  naționale  pentru  asigurarea  unui

învățământ de calitate în unitatea de învățământ

            2. Promovarea ofertei educationale a scolii, in vederea asigurarii calitatii in educatie

            3.Realizarea egalității șanselor în educație, a reducerii absenteismului, abandonului

școlar, părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor la examenele naționale

La nivelul comisiei, pe parcusul anului școlar 2017-2018, s-a urmărit atingerea acestor

ținte prin realizarea obiectivelor specifice:

- Optimizarea activităţilor manageriale desfășurate la nivelul comisiei metodice a profesorilor,

prin  aplicarea  corectă  a  modificărilor  legislative,  a  regulamentelor  în  vigoare,  a  ordinelor

M.E.N.C.Ș

-Creșterea  capacității  instituționale  de  asumare  a  responsabilităților  ce  decurg  din  procesul

descentralizării, la nivelul comisiei metodice.

- Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenţă,

creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar

- Asigurarea asistenței  specializate în procesul de educație centrată pe copil pentru creştere /

dezvoltare  personală,  sociala  şi  profesională   a  elevilor,  în  furnizarea  unui  curriculum

individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe

școlare, elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlaritate ale elevilor.



- Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specific pentru Evaluarea

Națională la finele clasei a VI-a, prin organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la clasa

a VIII-a

- Asigurarea, la nivelul comisiei  metodice, a unor servicii  educaționale de calitate pentru toți

elevii,   prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor și prin implementarea

unui program atractiv de activități nonformale.

- Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice,

prin includerea în programe de perfecţionare prin grade didactice şi diverse alte activităţi  de

formare

I. Activitateamanagerială

Proiectarea  manageriala  a comisiei  pentru,  anul  scolar  2017-2018 a avut  ca punct  de

plecare analiza SWOT. 

PUNCTE TARI
-  Încadrare  foarte  bună,  majoritatea      cadrelor
didactice    din    comisia      metodică      fiind
titulare
-  Proiectarea  documentelor  membrilor  comisiei
realizate  în  conformitate  cu  recomandările
ghidurilor metodologice, a legislației în vigoare
-  Responsabilitate  şi  competenţă  din  partea
membrilor  comisiei  pentru  aplicarea  corectă  a
planului cadru şi a curriculum-ului naţional
-  Pregătire  metodica  și  stiintifica  riguroasa,  peste
50% dintre membrii comisiei avand gradul didactic I
si II.
-  Relatii  interpersonale  pozitive,  crează  un  climat
educațional deschis, stimulativ    
-Aplicarea  unui  sistem  de  evaluare  complex  prin
îmbinarea metodelor tradiționale cu cele alternative. 
-Deschiderea școlii  spre un parteneriat  activ și real
cu familia
-Dezvoltarea  și  modernizarea  bazei  materiale  cu
sprijinul autorităților locale
- Participarea elevilor la anumite concursuri școlare
derulate la nivel local, județean, național

PUNCTE SLABE
-  Încadrarea  cu  suplinitori  necalificați  la  unele
disciplinele (Ed. Muzicală, Ed. Plastică.)
- Lipsa continuitatii la clasa la unele discipline 
-Predomină  strategiile  didactice  tradiţionale,
bazate pe activitatea preponderentǎ a profesorului,
utilizarea în mica masură  a metodelor  de predare-
învatare- evaluare centrate pe elev 
-Preocupare scazută a unor cadre pentru formare
continua și perfecționare
-Utilizarea insuficienta a echipamentelor moderne
in procesul instructiv-educativ ( aplicare mijloace
TIC)
-  Inexistenta   unei  Sali  de  sport  (  orele  se
desfasoara in salile de clasa)
- Lipsa laboratorului de stiinte  ( biologie,  fizica,
chimie)
-participarea  redusă  a  elevilor  la  olimpiadele
școlare la nivel local, județean, national.



-Implicarea  elevilor  în  activitati  extrașcolare  și
extracurriculare

OPORTUNITĂȚI
-Dezvoltarea abilitatilor de comunicare și munca în
echipa în cadrul comisiei
-Varietatea  cursurilor  de  formare  continua  si
perfectionare organizate de la nivelul CCD si ISJ 
-Introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor
informatice și a noilor tehnologii la toate nivelurile
de învățământ preuniversitar.
-Dezvoltarea  unor  parteneriate  si  implicarea  in
proiecte europene 
-Dezvoltarea si promovarea imaginii pozitive a scolii

AMENINȚĂRI
-Resurse financiare limitate  pentru procurarea de
materiale necesare procesului  instructiv- educativ
-  Dezinteres  pentru  educatia  copiilor  datorat
nivelului de educatie limitat al unor parinti

În acest sens s-a urmărit realizarea/coordonarea/evaluarea următoarelor activități:

- Elaborarea Planului managerial pentru anul 2017-2018

- Elaborarea Planului operational 

- Elaborarea graficului activitatilor Comisiei Metodice, desfășurarea activităților propuse

- Elaborarea Graficelor de interasistențe, realizarea interasistentelor

- Intocmirea documentatiei specifice Comisiei Metodice

- Crearea unui mediu de lucru calm,  bazat  pe promovarea unui dialogdeschis,  a relatiilor  de

respect si cooperare 

II. Resurseumane

Personalul didactic

Încadrareacu personal didactic, în anul școlar 2017-2018, membrii ai Comisiei Metodice,

este reprezentată astfel:

1. Cadre didactice titulare: 9

2. Cadre didactice suplinitori calificati: 4

3 Cadre didactice necalificate: 1

4 Situația statistică privind gradele didactice este următoarea:

- Gradul didactic I – 6 cadre didactice

- Gradul II -3 cadre didactice

- Graduldefinitiv – 4 cadre didactice



- Debutanți – 2 cadre didactice

III. Procesul de învățământ

Procesul  instructiv-  educativ  s-a  desfășurat  pe  tot  parcursul  anului  școlar  conform

orarului, scopul principal urmarit de cadrele didactice fiindi nstruirea elevilor in conformitate cu

programele scolare in vigoare,  evidentierea progresului scolar raportat  la rezultatele  evaluarii

initiale,  dezvoltarea  competentelor  de  lectura,  pregatirea  pentru  sustinerea  examenului  de

evaluare nationala, pregatirea pentru participarea la diverse concursuri și olimpiade scolare.

În acest sens fiecare membru al comisiei metodice a întocmit până la termenul stabilit

planificările calendaristice şi semestriale pentru fiecare disciplină de studiu, le-a personalizat în

concordanță cu planul de învățământ, programele școlare în vigoare, au fost întocmite proiectări

ale unităților de învățare, urmărindu-se parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare

prin utilizarea în cadrul lecțiilor cu preponderență a strategiilor contemporane activ-participative.

Au fost utilizate pentru întocmirea documentelor proiective mijloacele TIC. Prognozele didactice

au fost elaborate ținând cont de instruirea diferențiată, centrată pe elev, de particularitățile de

vârstă  și  nevoile  acestora.  Au  fost  elaborate  planuri  de  intervenție  personalizată  la  toate

disciplinele pentru elevii cu cerințe educaționale speciale de la nivelul unității. Au fost aplicate

teste  de evaluare  initiala  la  unele  discipline  cat  si  sumativa  la  sfarsitul  semestrelor,  în  urma

analizei  diagnostice  a  testelor  predictive  fiecare  profesor  a   propus  măsuri  de  ameliorare  și

îmbunătățire  a  rezultatelor,  prin  realizarea  de  planuri  personalizate  și  folosirea  de  metode

adecvate pentru stimularea învățării, la fiecare disciplină în parte.

Analiza  rezultatelor  obținute  au  determinat  propuneri  privind  unele  măsuri  de

îmbunătățire urmărite pe tot parcursul anului și anume:

- Aplicarea unor fișe diferențiate de muncă independentă

- Efectuarea de ore de pregătire suplimentară ( limba romana și matematică)

- Identificarea si consilierea corespunzatoare a elevilor cu dificultati de invatare 

- Utilizarea in timpul orelor a metodelor activ-participative, cu scopul de a-i atrage cat

mai  mult  pe  elevi  in  activitatea  desfasurata  si  de  a-si  fixa  cat  mai  temeinic

cunostintele

- Indrumarea catre citit, sarcini de completare a unor fise de lectura

- Oportunitatea de a se exprima cat mai mult liber, atat oral cat si scris



- Pregatirea  elevilor  cu  rezultate  bune  si  foarte  bune  in  vederea  participarii  la

concursuri și olimpiade școlare

Au fost stabilite programe de recuperare și de consultații pentru elevii de clasa a VIII a

care au susținut Evaluarea Națională la disciplinele Limba și literatura română și Matematică în

sesiunea iunie 2018. 

De asemenea, au fost desfășurate ore de pregătire suplimentară cu elevii de clasa a VI a

care au susținut Evaluarea Națională, la disciplinele Limbă și comunicare (limba română și limba

engleză)  respectiv Matematică și științe ale naturii ( matematică, biologie și fizică), în luna mai

2018,  cu modele de subiecte propuse la nivel național.

În luna martie, elevii claselor a VII a și a VIII a au susținut simulări județene și naționale

pentru Evaluarea Națională la disciplinele Limba română și Matematică.

În urma desfășurării simulărilor s-au înregistrat următoarele rezultate:

Disciplina Clasa Numărelevi cu note între

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Prom

Limba  și

literature

română

VII 3 2 3 5 - 4 2 1 - - 35%

VIII - 1 1 2 3 3 1 1 1 - 70%

Matematică VII 1 9 4 1 5 - - - - - 25%

VIII - 4 6 - 2 - - - - - 17%

În  vederea  îmbunătățirii  rezultatelor  pentru  fiecare  clasă  au  fost  propuse  măsuri  de

îmbunătățire a rezultatelor, vizând aplicarea diferențiată a acestora, astfel:

- Recapitularea notiunilor de baza, in special a celor care au avut un procent mare de nerezolvare

-Strategii didactice bine realizate, bazate pe folosirea unor mijloace si metode didactice moderne,

adecvate particularitatilor de varsta

-Abordare diferentiata si aplicarea unor metode interactive-centrate pe elev

-O evaluare continua si periodica a tutuor elevilor prin fise de evaluare care urmaresc mai multe

categorii de itemi :subiectivi,obiectivi si semiobiectivi cu subiecte asemanatoare modelelor de

Evaluare Nationala propuse de Minister

-Evaluari permanente pe capitole



-Elaborarea unor fise de lucru, care urmaresc rezlovarea unor sarcini dela general la particular si

de  la  notiuni  simple  la  cele  complexe.  Exercitii  care  necesita  utilizarea  termenilor  de

specialitate,creativitate si originalitate

-Adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui elev

-Lucru  individual,  (în  clasă  și  acasă)  pentru  a  avea  dexteritate  în  utilizarea  unor  noțiuni  și

formule des întâlnite sau în utilizarea algoritmilor pt. a-și crea obișnuința de a rezolva temele

-Participarea elevilor la programul de consultații cu profesor de matematică, program desfășurat

în cadrul școlii

-Elaborarea unor fise de lucru, care urmaresc rezlovarea unor sarcini  de la general la particular

si  de  la  notiuni  simple  la  cele  complexe;  Exercitii  care  necesita  utilizarea  termenilor  de

specialitate.

După  susținerea Evaluării Naționale la clasa a VI a, conform OMENCS nr. 55074/2016,

la disciplinele Limbă și comunicare și Matematică și științe ale naturii, după evaluarea lucrărilor

au fostconstatate următoarele aspecte:

- 75% dintre elevi identifică alegerea în cazul propozițiilor A/F

- 80% identifică correct informații și detalii, realizează corespondența dintre enunțuri

- 70% dintre elevi completează corect informația cu un început dat

- 80%  dintre  elevi  nu  realizează  chestionarul,  nu  reușesc  să    formulize  întrebări

relevante.

- La matematică și știinte ale naturii majoritatea elevilor au rezolvat subiectele în care

au trebuit să extragă correct informațiile dintr-un tabel

- Elevii  întâmpină  dificultăți  la  calculi  matematice  simple,  la  transformări  dintr-o

unitate de măsură în alta

- Elevii nu dețin noțiuni solide de geometrie

- La  biologie  majoritatea  elevilor  identifică  correct  caracteristicile  de  adaptare  ale

viețuitoarelor la mediul de viață  și realizează corect asocieri specie-grupă

- Un număr mare de elevi nu identifică corespunzător cause posibile ale dispariției unor

specii de viețuitoare

Rezultatele obținute de elevii clasei a VI a la Evaluarea Națională au fost comunicate

individual elevilor și părinților acestora.



IV. Activitatea de formare continuă

Formarea continuă a cadrelor didactice membre ale Comisiei metodice a Profesorilor a

constituit un obiectiv important, aceasta materializându-se la nivelul unității prindesfășurarea de:

lectii deschise, sustinere de referate, dezbateri, elaborare de teste de evaluare initiale ,formative,

sumative  și  fise  de  lucru,  studierea  si  dezbaterea  documentelor  curriculare,  studierea  si

dezbaterea lucrarilor de specialitate. 

În  anul  şcolar  2017-2018,  cadrele  didactice  au  participat  la  actiunile  desfasurate  pe

discipline  la  nivelul  CCD si ISJ,  conform graficului  activitatilor  metodico-stiintifice  la  nivel

judetean.

Activitatea de perfecţionare a comisiei  metodice  s-a desfăşurat la nivelul şcolii,  prin

activităţi demonstrative, sustinere de referate, dezbateri, analize, astfel:

a) Raport asupra activității comisiei în anul școlar 2016-2017. Propuneri privind elaborarea

programului de activitati pe semestrul I, an școlar 2017-2018

b) Analiza  rezultatelor  obținute  la  testele  inițiale,  interpretarea  și  stabilirea  planurilor  de

măsuri ce vizează îmbunătățirea rezultatelor.

c) Dezbatere-atelier  de lucru cu tema  Modalitati  de implementare a noii  programe la

clasa a Va, pe arii curriculare.

d) Referat cu tema Modalitati de imbunatatire a rezultatelor scolare, responsabil Pintilie

Marilena

e) Raport asupra activității comisiei în semestrul I, anul școlar 2017-2018

f) Propuneri privind elaborarea programului de activitati pe semestrul II, an școlar 2017-

2018

g) Analiza  rezultatelor  obținute  la  Simularea  Examenului  de  Evaluare  Nationala  ,pentru

clasele  a  VII  a  si  a  VIIIa  interpretarea  și  stabilirea  planurilor  de  măsuri  ce  vizează

îmbunătățirea rezultatelor.

h) Atelier de lucru in vederea completarii portofoliilor cadrelor didactice

i) Lectie demonstrativa la clasa a Va , disciplina Limba engleza cu tema  Eficientizarea

predarii=invatarii si evaluarii prin folosirea manualului digital.



      Pe parcursul anului au existat cadre didactice ce și-au susținut inspecțiile curente pentru

obținerea diferitelor grade didactice.

       Ca o concluzie a întregii  activităţii  a comisiei,  în anul şcolar 2017-2018, aceasta   s-a

desfăşurat  în  bune  condiţii,  membrii  comisiei  preocupându-se  pentru  creşterea  calităţii  şi

eficienţei procesului de învăţământ.

Colaborarea cu celelalte comisii din unitate s-a materializat prin discuții libere, cooperare

și rezolvarea problemelor apărute pe parcursul anului școlar.

V. Concursuri și parteneriate:

In anul scolar  2017-2018 elevii  ciclului  gimnazial  au participat  la diferite  concursuri,

obtinand urmatoarele rezultate:

Olimpiada Judeteana de Religie- eleva clasei a VIII a Serban Emanuela a obtinut Premiul

I si s–a calificat la Olimpiada Natioanala, elevul Haidade Alin a obtinut Premiul al III-lea, eleva

Stan Sorina Mentiune si Tuican Alina tot Mentiune.

Geografie-  “Mica  olimpiada  Terra”-  elevii  clasei  a  Va  au  obtinut  diplomele  pentru

premiul special.

Concurs interdisciplinar organizat la nivelul unitatii “ Stiinta te invata”, unde echipajele

fromate din elevi ai claselor V-VIII au obtinut numeroase premii.

Concurs  Religie  “  Lumina  credintei”,  eleva  Stoian  Maia  de  la  clasa  a  Va  a  obtinut

Mentiunea I.

Concurs regional ‘Bucuriile primaverii”-unde elevii au obtinut o mentiune si un premiu

II.

Participarea unor elevi la concursuri s-a finalizat cu obtinerea unor diploma.

Au fost incheiate numeroase parteneriate cu alte unitati scolare, diferite institutii, alaturi

de care au fost desfasurate diferite tipuri de activitati.

Elevii  școlii  au fost implicați  în numeroase activități  de voluntariat  desfășurate la nivelul

unității cât și la nivel județean.

VI. Măsuri pentru îmbunătățirea activității comisiei în  anul școlar următor:

- Ridicarea nivelului de pregatire a elevilor, cu accent pe pregătirea elevilor de clasa a VIII

a pentru sustinerea examenului de Evaluare Națională.



- Creșterea  nivelului  de  pregătire  pentru  elevii  clasei  a  VI a,  ce  vor  susține  Evaluarea

Natională.

- Realizarea de programe de pregătire cu elevii capabili de performanță și participarea la

olimpiade și concursuri școlare

- Realizarea de lecţii cu caracter activ-participativ şi promovarea experienţelor dobândite

cu acest prilej 

- Participarea unui număr mai mare de cadre didactice la cursuri de perfecţionare şi de

formare continuă

- Mentinerea unui climat destins, de respect, colaborare și cooperare în cadrul comisiei și a

unității școlare.

Responsabilcomisie, 

 Prof. Mangiurea Mihaela


