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În septembrie 2014 in cadrul primei sedinte a Comisiei Metodice a Invatatorilor de la

Scoala Gimnaziala com. Florica am devenit responsabil al comisiei, la propunerea colegilor.

Prezentul raport sintetizeaza  principalele activităti derulate în primul semestru al anului

scolar 2014-2015.

1.CURRICULUM

Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor
graficului de activitati prevazut pentru acest an de minister. In acest sens s-a intocmit Planul
managerial si planul operational pentru organizarea activitatii ciclului primar. Proiectarea
activitităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competente, prin însuşirea
de cunoştine, pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor
programelor şcolare. De asemenea, s-a tinut cont de noile reglementri elaborate de MEN
precum şi de recomandarile primite din partea inspectorilor de specialitate.

Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale, rezultatele fiind cuprinse in
centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. Pâna în momentul de faţă fiecare
invatator a parcurs materiala la fiecare disciplina de învatamânt, conform planificarilor
calendaristice, proiectate pe unitati de învatare. Astfel activitile de învăţare s-au îmbinat cu
cele practice, iar la sfârşit de capitole, cu sistematizare, recapitulare si evaluare. Rezultatele
elevilor se regasesc în portofoliile personale, fiind prezentate parinţilor periodic.

S-au întreprins activitati de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat
programe de pregatire suplimentara cu elevii, discutii cu parintii, vizite la domiciliul copiilor.
Copiii au fost implicati în situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se
ulterior nivelul de performanta realizat, dar şi natura dificultilor de învare şi adaptare.



In general, elevii ciclului primar sunt bine pregatiti. In acest semestru si-au însuşit
prevederile programei şcolare, bagajul de cunoştine şi competenele dobândite fiind la un nivel
bun.

Totuşi, situaiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea
dezvoltarii personale, mai cu seama în cazul elevilor cu parintii plecati in strainatate sau a
celor care traiesc din venit minim garantat.

2.CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

La prima şedinta cu parintii din acest an şcolar s-a prezentat oferta disciplinelor
optionale parintilor şi elevilor, aceştia optand pentru disciplina ce corespunde aspiratiilor lor.

Astfel, optionalele organizate in ciclul primar sunt:

-clasa pregatitoare –Cunoastem lumea prin Origami

- clasa I - Educatie pentru sanatate

- clasa a III-a- Matematica Distractiva

- clasa a IV-a- Educatie pentru sanatate.

Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea parintilor,
respectand metodologia MEN .  Optionalele au fost avizate de catre inspectorul de specialitate
din cadrul ISJ Buzau.

3.ACTIVITATI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

În cadrul activitilor curriculare şi extracurriculare , actiunea pedagogica s-a centrat în
egala masura pe formarea competenţelor, a capacitilor intelectuale de baza, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performante asigurându-se prin
utilizarea preponderent a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experientele copiilor.

În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au fost implicati în
derularea unor activitati educative multiple, cum ar fi:

- lectii deschise: la clasa a IV-a A, prof. Babus Iulian la limba romana si la clasa I, inv.
Panaet Elena la MEM; dar și referatele „Tratarea diferentiata a elevilor”, sustinut de prof. inv.
primar Nicula Corneloia-Mariana și „Protejarea mediului-Mijloc de educare a scolarului mic”,
sustinut de prof. inv. primar Dogaru Mihaela-Petruta

-masa rotunda pe tema evaluarilor initiale

- intocmirea portofoliilor personale;

- participarea la concursul national Comper-Comunicare si Comper Mate 2000

-participarea la concursul de cultura generala Eu stiu si pot

-marcarea unor evenimente importante precum: Serbarea de Craciun, 24 ianuarie, ziua
lui Eminescu

-derularea unor activitati eco precum „Ziua Verde”

-stabilirea unor parteneriate cu familia, cu Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu din
Buzau, cu gradinita, cu comunitatea locala.

4.EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

Evidentiez consecventa invatatorilor în abordarea centrata pe elev, în obtinerea de
performante, performante masurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi



remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporita a
actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenti, aspect materializat în achizitiile,
capacitatile, competenele, atitudinile şi comportamentele elevilor.

Astfel, toti elevii ciclului primar au fost promovati la finele sem.I . Fiecare invatator
si-a stabilit un grafic de recuperare pentru elevii ce necesita sprijin dar si un program de lucru
cu elevii capabili de performanta. Elevii sunt ajutati de invatatori pentru recuperare (
saptamanal) iar orele de consultatie  cu parintii sunt cuprinse in orarul claselor. Lucrarile
realizate, testele de evaluare sunt pastrate in portofolii personale, fiind prezentate periodic
parintilor.

Director, Responsabil C.M. Invatatori,

prof. Costache Liliana Prof. inv. primar Dogaru Mihaela-Petruta


