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Raport de activitate al comisiei metodice a claselor I,
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia metodică : clasa I
Membrii comisiei : prof. Niculescu Carmen (I D)
prof. Onofrei Gabriela (I B)
prof. Simionescu Maria (I C)
prof. Teodorescu Vasilica (I A)
Responsabil: Simionescu Maria
Aspecte vizate:
I.

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR,
PROMOVABILITATE, ETC.):

În urma aplicării prevederilor programei școlare pentru clasa I și a respectării
metodologiei de proiectare curriculară, toate cadrele didactice au urmărit ca elevii să-și
însușescă pe parcursul semestrului I competențele specifice fiecărei discipline.
Ex. Toți elevii clasei I A au reușit să-și însușească conținuturile obligatorii tuturor
disciplinelor.
Procesul instructiv- educativ, la toate clasele, a fost însoțit permanent de criteriile de
evaluare prin: asigurarea feed-back-ului, notarea ritmică și aplicarea testelor de evaluare
inițială, continuă și sumativă, urmate de măsuri ameliorative și de dezvoltare, înregistrându-se
astfel, progres școlar.
Din cauza unui număr mare de absențe înregistrate (clasele I B și I C) și a nesusținerii
procesului de învățare și în familie, unii elevii de etnie romă nu reușesc să facă față activităților
de învățare, dar, conform metodologiei de promovabilitate pe parcursul ciclului achizițiilor
fundamentale, toți elevii sunt considerați promovați.
II.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:

 Participare la Cercul pedagogic al învățătorilor organizat la Școala Gimnazială
Pârcovaci, nov. 2017- prof. Niculescu Carmen, prof. Onofrei Gabriela, prof. Simionescu
Maria, prof. Teodorescu Vasilica
 Participare la cursul de formare Mind Lab- modul I- dezvoltarea personală a elevului
prin joc, ian. 2018 – prof. Simionescu Maria
 Participare cu lucrare științifică la Simpozionul Național - ,,Realităţi multiculturale în
societatea modernă”- Educația- șansă pentru viitor, nov. 2017 – prof. Simionescu Maria

III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE
EDUCATIVE EXTRACURRICULARE:
Prof. Niculescu Carmen

ALE

ACTIVITĂŢILOR

 participant în Proiectul educativ “Obiceiuri şi tradiţii la români-ediţia a VIII-a, 2018”
 membru evaluator în comisia de evaluare pentru selecția elevilor în anul școlar 2017-2018,
în proiectul „Imaginație și creativitate”
 implicarea cu elevii clasei și părinții acestora în activitățile de voluntariat din cadrul
S.N.A.C și participarea la concursurile cu premii desfășurate în cadrul Programului;
 activități întreprinse cu ocazia Zilei Educației- 5 oct.2017, zilei de 1 Decembrie –
“România, mandru plai ” și a zilei de 15 ianuarie- “Eminescu- poet național”;
 implicarea în activitățile întreprinse în școală privind colectarea de produse reciclabile și
susținerea în acest sens, a titlului de ECO -ȘCOALĂ;
 organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul programului ,,Şcoala altfel - Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”
 obţinerea premiului II la concursul ,,Cea mai frumoasă clasă de Crăciun”;
 organizarea programului artistic ,,Vin sarbatorile!”
Prof. Onofrei Gabriela
 coordonator şi organizator în Proiectul educativ “Obiceiuri şi tradiţii la români-ediţia a
VIII-a, 2018”
 membru evaluator în comisia de evaluare pentru selecția elevilor în anul școlar 2017-2018,
în proiectul „Imaginație și creativitate”
 implicarea cu elevii clasei și părinții acestora în activitățile de voluntariat din cadrul
S.N.A.C și participarea la concursurile cu premii desfășurate în cadrul Programului;
 activități întreprinse cu ocazia Zilei Educației- 5 oct.2017, zilei de 1 Decembrie –
“România-i ţara mea” și a zilei de 15 ianuarie- “Eminescu- poet național”;
 implicarea în activitățile întreprinse în școală privind colectarea de produse reciclabile și
susținerea în acest sens, a titlului de ECO -ȘCOALĂ;
 organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul programului ,,Şcoala altfel - Să ştii mai
multe, să fii mai bun!”
 obţinerea premiului I cu clasa I B la concursul ,,Cea mai frumoasă clasă de Crăciun”;
 organizarea programului artistic ,,Vine, vine Moș Craciun!”
Prof. Simionecu Maria
 membru evaluator în comisia de evaluare pentru selecția elevilor în anul școlar 2017-2018,
în proiectul „Imaginație și creativitate”
 implicarea cu elevii clasei și părinții acestora în activitățile de voluntariat din cadrul
S.N.A.C și participarea la toate concursurile din cadrul Programului, obținând- Premiul I, cls. I
C;
 activități întreprinse cu ocazia Zilei Educației- 5 oct.2017, zilei de 1 Decembrie – “La
mulți ani, țara mea dragă!” și a zilei de 15 ianuarie- “Eminescu- poet național”;
 implicarea în activitățile întreprinse în școală privind colectarea de produse reciclabile
(hârtie);
 organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul programului ,,Şcoala altfel - Să ştii
mai multe, să fii mai bun!”
 obţinerea premiului I cu clasa I C la concursul ,,Cea mai frumoasă clasă de Crăciun”;
 organizarea programului artistic ,,Colinde, colinde..e vremea colindelor!”
 obținerea de premii la concursul național aprobat de M.E.N. – Comper Comunicare/
Comper Matematică
 membru coordonator al Proiectului educativ ,,La curțile Hârlăului”, ediția aII-a, aprobat
în C.A.E.J., poziția 64.

Prof. Teodorescu Vasilica
 membru evaluator în comisia de evaluare pentru selecția elevilor în anul școlar 2017-2018,
în proiectul „Super Mate”;
obținerea de premii la concursul național aprobat de M.E.N. – Comper Comunicare/
Comper Matematică și Concursul Gazeta matematică junior;
 participare la Proiectul educaţional ,,Obiceiuri şi tradiţii la români";
 organizarea momentului omagial ,,1Decembrie – ZiuaRomâniei
 organizarea serbării şcolare ,,Crăciunul – sărbătoare a creştinătăţii,
activităţi de voluntariat întreprinse în cadrul comisiei SNAC- Colectă de legume şi fructe.

III. ALTE
ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI
DUSE
LA
ÎNDEPLINIRE LA NIVELUL ŞCOLII(altele decât cele prezentate la cap. III):
Prof. Niculescu Carmen
 cu sprijinul Comitetului de părinți al clasei am îmbunătățit baza didactico-materială
și am sprijinit diferite acțiuni umanitare;
membru al Proiectului ,,Imaginație și creativitate”;
 la nivelul unității de învățământ sunt membră în Comisia pentru organizarea olimpiadelor
și concursurilor școlare . În această calitate am desfășurat activități specifice și am îndeplinit
sarcinile primite.
Prof. Onofrei Gabriela
 cu sprijinul Comitetului de părinți al clasei am îmbunătățit baza didactico-materială
și am sprijinit diferite acțiuni umanitare;
membru al Proiectului ,,Imaginație și creativitate”;
 la nivelul unității de învățământ sunt membră a următoarelor comisii: Comisia pentru
organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare, Comisia pentru programe şi proiecte
educative, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. În această calitate am desfășurat
activități specifice și am îndeplinit sarcinile primite.
Prof. Simionecu Maria
 cu sprijinul Comitetului de părinți al clasei am îmbunătățit baza didactico-materială
și am sprijinit diferite acțiuni umanitare.
membru al Proiectului ,,Imaginație și creativitate”
Alte responsabilități în unitatea școlară:
- membru – Comisia pentru Curriculum
- membru - Comisia pentru control managerial intern
- membru - Comisia pentru întocmirea programului Școala
Altfel
- membru - Comisia pentru monitorizarea notării ritmice și
a frecvenței
Prof. Teodorescu Vasilica
membru al Proiectului educaţional ,,Supermate”;
 îndeplinirea atribuțiilor din cadrul comisiilor din organigrama școlii.

