
Școala Gimnazială,,Sfântul Ierarh Nicolae,,Bucu

RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE EDUCATOARE/INVĂȚĂTORl

 AN ȘCOLAR 2017/2018

 

1. CURRICULUM

Proiectarea activităţii  la nivelul învăţământului  preșcolar și  primar s-a realizat prin
dezvoltarea  de  competenţe,  prin  însuşirea  de  cunoştinţe  pe  baza  abordarii
transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-
a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN,  precum şi de recomandările primite
din partea inspectorilor de specialitate cât și din partea directorului .

Toate  cadrele  didactice  au  parcurs  materia  la  fiecare  disciplină  de  învăţământ,
conform planificărilor calendaristice, proiectate pe unităţi de învăţare. 

S-au întreprins activităţi de observare a preșcolarilor/elevilor, s-au derulat programe
de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor. Copiii au fost
implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior
nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

2. CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII

La  şedinţele  cu  părinţii  fiecare  invatator/educator  a  prezentat  oferta  disciplinelor
opţionale părinţilor şi elevilor, acestia optand pentru disciplina ce corespunde aspiraţiilor
lor.    
     Învatatorii/educatoarele  au  ales  disciplinele  optionale  in  functie  de  propunerea
parintilor  dar  si  de  necesesitatile  copiilor  și  ale  școlii  ,respectând  planificarea
calendaristica.

3. ACTIVITAŢILE  CURRICULARE,  EXTRACURRICULARE  ŞI
EXTRAŞCOLARE

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 preșcolari/elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-
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se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi
prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

 Toți  copiii  din  învățământul  preșcolar  și  primar,îndrumați  de  doamnele
educatoare/învățătoare  au fost implicati în marcarea unor evenimente importante cum ar
fi:  Ziua Educației,Ziua Naţională a României,Ziua Școliii, Naşterea Domnului,  naşterea
marelui  poet  Mihai  Eminescu,  Unirea  Principatelor  Române,fiecare  clasa  /grupă
organizând activitati in manieră proprie.

4. EVALUAREA REZULTATELOR PREȘCOLARE/ ŞCOLARE

Evidenţiem consecvenţa invatatorilor/educatorilor în abordarea centrată pe obţinerea
de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate
cu  metodologia  de  evaluare  şi  remarcate  în  rezultatele  testărilor  inițiale,predictive,
formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu
anii  şcolari  precedenţi,  aspect  obiectivat  în  achiziţiile,  capacităţile,  competenţele,
atitudinile şi comportamentele elevilor.

      5 .FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
     
     Activitatea comisiei metodice educatoare/ învățători s-a desfăşurat  în  concordanțâ cu
obiectivele  și activitățile propuse în planul managerial al comisiei,respectând graficul de
activități pe semestrul I, după cum urmează:

           Septembrie  2017 

  1.Prezentarea,,Raportului de analiză a activității comisiei metodice din anul școlar 2016-
2017,,  /responsabil  învățător,Cîmpeanu  Ana,responsabilul  comisiei  metodice
educatoare/învățători;
  2.Propuneri de activități metodice pentru semestrul I/an școlar 2017-2018-responsabili
educatori/invățători din comisie;
  3.Prezentarea  Ordinului  nr.4576/09.08.2017,privind  asigurarea  omologării  utilizării
mijloacelor  de  învățământ  /responsabil  director,profesor  Soare  Anda  Rodica  și
responsabilul comisiei metodice educatoare/învățători;
  4.Prezentare  programe  școlare-noutăți/responsabil  comisie
metodică,învățători,educatori.

           Octombrie 2017 
   
 1.Prezentarea Graficului activităților comisiei metodice,pe semestrul I,an școlar 2017-
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2018 /responsabil învățător,Cîmpeanu Ana;
    2.Prezentarea Planului managerial al comisiei metodice,pentru anul școlar 2017/2018,
  responsabil, învățător Cîmpeanu Ana;
     3.Analiza testelor de evaluare initială, la preșcolari și elevii din învățământul primar/
 responsabili toti membri comisiei educatoare/învățători;
     4. Informare:Programul activităților metodico-științifice de pe semsestrul I,an școlar
2017/2018,la învățământul preșcolar și primar prezentat de CCD/ISJ Ialomița;
     5.Referat:,,Identificarea,valorificarea  și  stimularea  tuturor  capacităților  și
disponibilităților  copilului,,și  prezentare  de  ,,Chestionare  de  identificare  a
particularităților individuale,,/responsabil,învățător Vizireanu Anișoara.

             Noiembrie 2017

1.Activitate  metodico-științifică  /centrul  II,învățământul  primar,susținută  în  școala
noastră. 
Tema:,,Modalități de diferențiere a activității didactice în vederea obținerii performanței
școlare,,unde  au  fost  prezentate  de  doamnele  învățătoare  din  școala  noastră  referate
tematice,,Tratarea  diferențiată  a  elevilor,,/proiecte  didactice  vizând  aspecte  de  bune
practici finalizânâd cu ateliere de lucru.
  La  această  activitate  s-au  implicat  și  doamnele  educatoare  din  comisia  metodică
educatoare/invățători care impreună cu doamnele învățătoare au prezentat pentru oaspeți
o paradă a costumelor,,eco-toamna,,cu preșcolarii și elevii din învățământul primar. 

            Decembrie 2017

 1.Referat  cu  tema ,,Metode  și  procedee  moderne  de  predare/  învățare,,  -responsabil
doamna învățătoare Ioniță Violina
   In  cadrul  activității  s-a  procedat   la  diseminarea  chestionarelor  de,,  identificare  a
particularităților individuale,, din luna noiembrie.

             Ianuarie 2018

 1.Referat ,,Gestionarea corectă a timpului liber al elevului de către părinți,,  material
realizat de doamna învățătoare Preda Gabriela,prezentat de dna. înv. Ioniță Violina.

  2.Prezentare:  analiza  chestionarelor  pentru  părinți  și  elevi  cu  tema,,Timpul  liber  al
elevului,,-responsabil prof. Dumitrache Oana.     
    Cadrele didactice,educatoare/învățători din comisie au fost informate de către d.na
director  Soare  Anda  Rodica,respectiv  de  responsabilul  comisiei,  despre  noi
O.M/metodologii  :  O.M.nr.3027/08.01.2018  privind  modificarea  și  completare  Anexa
ROFUIP;O.M.nr.3022/08.01.2018  privind  aprobarea  auxiliarelor  didactice  din
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învățământul  preuniversitar  ,emis  de  MEN;Oferta  CDȘ;Ordinul  pentru  modificarea  și
completarea metodologiei cadru privind mobilitatea personalului  didactic aprobat prin
OM/NR.5485/2017;prezentarea  formularului  deinformare  și  consultare  a  părinților
privind săptămâna ,,Școala  altfel,,în  cadrul  Programului,,Să  știi  mai  multe,  să  fii  mai
bun,,etc.
      În perioada 26.10 /06.11.2017 ,Vizireanu Anișoara,Marin Viorica ,Cîmpeanu Ana au
participat la cursul de formare,,Jocul didactic de la formal la nonformal,,

                Februarie 2018 

    -Prezentarea  raportului  de  activitate  al  comisiei  metodice
educatoare/învățători,pentru    sem.l/an școlar 2017-2018 și a graficului de activități
pe sem.al ll-lea,an școlar 2017-2018; realizat de responsabil comisie , înv. Cîmpeanu
Ana                                                                                                                 
 - Referat cu tema:,, Evalurea -tipuri și instrumente,,-abordare teoretică,modele de
teste :  întocmit de prof./înv. Dumitrche Oana
  
                Martie 2018
 
 - Referat cu tema,,:Importața lecturii in instruirea și educarea elevilor,,întocmit de
înv.Cîmpeanu Ana și prezentat in cadrul unei  mese rotunde;          

                 Aprilie 2018 

-,,Succesul /insuccesul școlar,,material realizat de înv. Vizireanu Anișoara-activitate
cu suport teoretic;
- Prezentarea calendarului pentru Evaluarea Națională la clasele a ll-a/ a IV-a

                       Mai 2018 
 
 -,,Consolidarea  numerelor  naturale  în  concentrul  0-10,cu  aplicatii  pe  tipuri  de
inteligență,,-material  intomit  și  prezentat  de  educatoare  Vlad  Florica;
-  Referat  cu tema:,,Valoarea   formativă  a  activităților  matematice  în  grădiniță,,
- întocmit și prezentat de educatoare Marin Viorica.

      
                      Iunie 2018

     -  Lecție  demonstrativă  la  cls.a  IV-a,disciplina  lb.româna-tema  :părțile  de
vorbire/recapitulare finală/text suport,,Legenda lebedei,,-înv.Cimpeanu Ana;
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-  Evaluarea  comparativă  a  rezultatelor  obținute  de  elevi  în  cadrul  testelor
inițiale,sumative
și Evaluărilor Naționale-activitate desfășurată sub formă de dezbatere.

          
 Activitățile propuse în anul școlar 2017- 2018 în graficul de activități și desfășurate
de  cadrele  didactice  din  comisia  metodică  educatoare/învățători  din  Școala
Gimnazială  ,,Sfântul  Ierarh  Nicolae,,Bucu  au  venit  în  întâmpinarea  realizării
obiectivelor propuse în planul managerial al comisiei și școlii ținănd cont de nevoile
identificate .
          Au fost întocmite referate,rapoarte de activitate,proiecte didactice,grafice de
activitate,procese verbale ale activităților desfășurate , alte materiale informative și
introduse  la  dosarul  comisiei  metodice  educatoare/  învățători  din  anul  școlar
2017/2018.
           La activitățile menționate și-au adus  aportul toate cadrele didactice membre
ale comisiei metodice ,participând cu interes la dezbateri  în cadrul meselor rotunde
și  la  discuțiile  ce  au  urmat  prezentarii   unor  referate  sau  susținerii   lectiei
demonstrative  cât   și  prin  realizarea  unor  materiale  bine  documentate  și
argumentate,susținute cu profesionalism.

   6.RELAŢIILE  CU  FAMILIILE  ELEVILOR/PREȘCOLARILOR  ŞI
REPREZENTANŢII  COMUNITĂŢII
   
  Pentru  obţinerea  unor  rezultate  deosebite  la  învăţătură  şi  disciplină  s-a  menţinut  o
relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Materializarea lor s-a concretizat prin
lectorate cu părinţii, organizate la nivel de unitate, la care au participat şi părinţii elevilor,
şedinţe cu părinţii/elevii , consultaţii săptămânale cu părinţii  etc.
    
  Activitățile desfășurate pe semestrul I/an școlar 2017-2018, la nivelul comisiei metodice
educatoare/învățători, au venit în întâmpinarea nevoilor identificate și realizarea  parțială
a obiectivelor propuse în cadrul planului managerial al comisiei metodice.

                                                                                                               

DIRECTOR,                                                                
    PROF.SOARE ANDA RODICA
                                                                                                         Întocmit,

                                                                                           Resp.comisie,înv.Cîmpeanu Ana
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