
RAPORT AL ACTIVITĂȚILOR METODICE ALE PROFESORILOR DIN
SEMESTRUL I,

ANUL ȘCOLAR 2014‐2015

Activitatea didactică a membrilor comisiei metodice, în semestrul I, a fost concepută şi s‐a
desfăşurat pe baza prevederilor cuprinse în documentele şi instrucţiunile elaborate la nivelul
MECTS și al ISJ BUZĂU, precum şi a planului managerial al Școlii Gimnaziale Florica.

I La nivel conceptual managerial s‐au asigurat:
o Organizarea activității comisiei metodice prin care s‐ a urmărit stabilirea tematicii pentrusemestrul I, întocmirea documentelor specifice, o bună ai al conţinuturile planificariloranuale, semestrale şi pe unităţi de invăţare şi s‐au parcurs ritmic şi integrnuturile prevăzutede programele şcolare.
o Planificarea activitaţii de formare continuuă ce a urmărit obiective centrate peperfecţionarea actului didactic prin lecţii demonstrative și expunere‐dezbateri pe problemede metodică-Evaluarea și ameliorarea actului didactic prin organizarea de activități de tipul participăriicadrelor la consfătuirile organizate de I.S.J. în vederea popularizării noutățilorlegislativ‐decizionale din programele școlare; prezentării și studierii Curriculumuluinațional, a planului cadru, a programelor și a manualelor școlare, a softurilor educaționalespecifice fiecărei discipline; întocmirea planificărilor alendaristice anuale și a unităților deînvățare corespunzătoare.
II La nivel acţional pragmatic s‐au urmărit:
o Valorificarea potenţialului existent atât la nivelul resurselor umane, elevi şi cadredidactice,cat şi la nivelul conţinuturilor disciplinelor. Colectivul școlii este format dinprofesori specializați, cu grad didactic I – 1 profesor, cu gradul II‐2 profesori, cu graddefinitiv‐ profesori și debutanți  profesori. Cadrele didactice au vârstă și experienţadidactică variabilă dispun de posibilităţi certe de obţinere a performanţei şcolare, iar dintreelevi,mulţi se dovedesc receptivi la efortul comun,profesor‐elev, în procesulinstructiv‐educativ.-Instrumentarul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activitaţi didacticecolaborare atractive, dinamice, de cooperare și c,eficiente înplanul competenţelor specificedisciplinelor de studiu.
o În vederea atingerii performanţei,au fost identificaţi elevi cu nevoi speciale( cu aptitudinişi interesaţi de obţinerea unor rezultate deosebite sau elevi cu lacune în învățareaconținuturilor ) şi, în măsura posibilitaţilor, s‐au efectuat activităţi suplimentare destimulare a învățării (întocmirea unor proiecte, portofolii, referate care presupun cautare,cooperare, selectare, studiul individual coordonat de profesori) sau de tipul învățariiremediale. Pregătirea suplimentară a elevilor, planificarea și respectarea a unui program depregătire suplimentară pe discipline s‐a făcut, în special, la clasa a VIII‐a la Limba română și



Matematică. În special la clasa terminală procesul de predare‐invaţare a fost dirijat spreactivităţi pragmatice,după modelul şi structura cerinţelor impuse de evaluările naţionale.
III. Activitatea de formare continuă a profesorilor comisiei s‐a desfaşurat conformconsiliul profesoral din deschiderea anului școlar și al cercurilor graficului stabilit înconsiliul profesoral si cercurile pedagogice.Ele au constat în participarea la programe de perfecționare și la desfasurarea pregatiriipentru sustinerea gradului didactic (Costache Liliana,Gheorghe Alina,Lazar Cosmin,PredaIrina). Pe semestru I s-au realizat activităţi metodice de susţinute de profesorii:Sustinerea unor referate stiintifice și lectii metodice de către: Lazar Cosmin,Preda Irina,Gheorghe Alina,Bicoiu Mariana si Costache Liliana.
IV. Activitatea extracurriculară a înregistrat o importantă contribuţie la reazilareaprocesului instructiv‐educativ al școlii. Pe semestrul întâi al anului şcolar menționat, încadrul comisiei metodice a profesorilor au desfăşurat activităţi diverse care au antrenateficient un număr mare de elevi, conform graficelor de activitati.concret
V.Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului didactic și s‐arealizat în :Testări inițiale , pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunoștințe și deprinderiTestări periodice (scris/ oral/ metode alternative)Teze cu subiecte structurate după modelul celor de la examenele naționale
VI . Puncte tari în activitatea comisiei

o Existența unor resurse materiale valoroase: biblioteca școlii , săli de clasă confortabile oOportunități pentru dezvoltarea / firmarea aptitudinilor indivduae ale elevilor princoncursuri, opționale, cercuri, utilizare a bazei materiale .
o Experiența profesională solidă a cadrelor didactice , buna lor pregătire de specialitate.
VII. Puncte slabe în activitatea comisiei Lucrul grupuri de elevi heterogene formate dinelevi cu deprinderi aflate în stadii de formare diferite, cu interese și bagaj de cunoștințediferit.
VIII . Măsuri pentru semestrul al II‐lea:
o Obiectivele principale vizate de comisia metodică pentru pe semestrul al II‐lea sunt :
• îmbunătăţirea procesului instructiv‐educativ; • atragerea elevilor în activităţi utile şi derelaxare;
o Continuarea activiății ‐cu rezultate eficiente ‐ a comisiei metodice
Director, Responsabil,

Prof. Costache Liliana                                                                         Prof. Tabirca Otilia



PLAN DE ACTIVITATI COMISIE METODICA A PROFESORILOR PE SEM I

NR.CRT. ACTIVITATE TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII
1. Constituirea Comisiei

metodice si prezentarea
planului managerial

Sept.2014 Director
Tabirca Otilia

2. Analiza rezultatelor testelor
initiale si prezentarea
planului de
remediere/disciplina

Octombrie 2014 Tabirca Otilia

3. Lectie demonstrativa limba
si literatura romana

Octombrie 2014 Preda Irina

4. Lectie demonstrativa
geografie

Octombrie 2014 Lazar Cosmin

5. Referat /educatie fizica Noiembrie 2014 Gheorghe Alina
6. Lectie demonstrativa

educatie Tehnologica
Decembrie 2014 Bicoiu Mariana

7. Lectie demonstrativa limba
franceza

Ianuarie 2015 Costache Liliana



PLAN DE ACTIVITATI COMISIE METODICA A PROFESORILOR PE SEM II

NR.CRT. ACTIVITATE TERMEN RESPONSABIL OBSERVATII
1.

2.

Raport asupra activitatii
comisiei metodice pe sem I
REFERAT EDUCATIE
TEHNOLOGICA

Februarie2015

Februarie2015

Tabirca Otilia

Bicoiu Mariana

3. Lectie demonstrativa-limba
engleza

Martie 2015 Bontea Cristina

4. Referat /biologie Aprilie 2015 Stan Florentina
5. Lectie demonstrativa -

matematica
Mai  2015 Balan Constanta

6. Lectie demonstrativa chimie Mai  2015 Tabirca Otilia
7. Raport asupra rezultatelor

simularilor nationale la
clasa a VIII-a

Iunie 2015 Preda Irina
Balan Constanta


