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Raport de activitate al comisiei metodice a claselor a II-a,
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia metodică : CLASA a II-a
Membrii comisiei : Ursache Cristina (cl. a II-a A) ,Tomulesei Mihaela (cl. a II-a B),
Olga Pîrîială (cl. a II-a C), Mușei Marieta(cl. a II-a D), Vasile Roznovăț (cl. a II-a E).
Responsabil: Ursache Cristina
Aspecte vizate
I.

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

Activitățile realizate au urmărit desfășurarea în conditii optime a procesului instructiv-educativ,
asigurarea realizării progresului școlar al fiecărui elev.
Progresul elevilor- invidual si la nivel de clasa a fost urmarit si inregistrat in acest an scolar prin:
evaluarea inițială, probe de evaluare pe unitati de invatare, probe de evaluare sumativa, jocuri didactice,
s-a întocmit proiectarea integrată a conținuturilor, s-au pregătit seturi de material didactice și diferite
fișe de lucru.
Unii elevi de etnie romă nu reușesc să facă față activităților de învățare din cauza unui număr mare
de absențe înregistrate și au o promovabilitate scăzută.
S-au monitorizat absențele și au fost înștiințați părinții acolo unde a fost cazul.
Ursache Cristina (cl. a II-a A)
- Din cei 31 elevi 20 au promovat , 8 corigenți . Promovabilitate: 75%
- 3 elevi cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor nemotivate: Munteanu Mariana,
Stănescu Maria și Stănescu Elena.
- Un elev are nota la purtare diminuată din cauza absențelor nemotivare, Stănescu Constantin.
- Frecvența bună la cursuri .
Tomulesei Mihaela (cl. a II-a B)
- Însușirea de către elevi a cunoștințelor vizate de programa școlară pentru clasa a II-a , sem.I(86%);
- Frecvență foarte bună la cursuri(86%).
Olga Pîrîială (cl. a II-a C)
- Promovabilitate: 98%
Frecventa la cursuri: Buna si Foarte buna, exceptie facand elevul Strungariu Andrei, cu situatie
scolara neincheiata.
Mușei Marieta(cl. a II-a D)
- Din cei 31 elevi ai clasei 28 au fost declarați promovați, 2 corigenți și unul cu situație școlară
neîncheiată, iar un elev are nota la purtare diminuată din cauza absențelor.
Vasile Roznovăț (cl. a II-a E)
- Promovabilitate: 90%
- 1 elev cu situația școlară neîncheiată din cauza absențelor nemotivate, Stănescu Florentina.
În urma aplicării testelor de evaluare am constatat un progres școlar, mai ales la elevii cu
probleme, pentru care s-au aplicat o serie de măsuri ameliorative pe tot parcursul semestrului.

II.
-

-

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:

Participarea la Cercul pedagogic al învățătorilor organizat la Școala Gimnazială Pârcovaci, nov.
2017 cât și la activitățile desfășurate în cadrul Comisiei metodice a tuturor cadrelor didactice ale
claselor a II-a.
Participare cu lucrare științifică la Simpozionul Național - ,,Realităţi multiculturale în societatea
modernă”- Educația- șansă pentru viitor, nov. 2017, Tomulesei Mihaela (cl. a II-a B)
Doctorand, anul III, Olga Pîrîială (cl. a II-a C)

III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE
ALE
ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE EXTRACURRICULARE:
Ursache Cristina (cl. a II-a A)
- Concursul de aranjamente florale – Premiul II
- Saptamana legumelor si fructelor donate, concurs de desene: Premiul I, II și III.
- Concursul Comper, etapa I
- Concursul Gazeta matematică junior, etapa I
- Marcarea zilelor prin activități specifice: 1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, Crăciunul.
- participarea la Proiectul educativ– Obiceiuri şi tradiţii la români -ediţia a VIII-a, 2017- Premiile II
si III ( creatie plastică);
- obţinerea premiului I la Proiectul educaţional ,, Naşterea Domnului- Bucurie sfântă”, ediţia a II-a,
decembrie 2017;
- implicarea în activitățile de voluntariat din cadrul S.N.A.C;
Tomulesei Mihaela (cl. a II-a B)
participarea la Proiectul educativ– Obiceiuri şi tradiţii la români -ediţia a VIII-a, 2017- Premiile I
si II( creatie plastică);
obţinerea premiului al II-lea la Proiectul educaţional ,, Naşterea Domnului- Bucurie sfântă”, ediţia
a II-a, decembrie 2017;
- obţinerea premiului I la concursul ,,Cea mai frumoasă clasă de Crăciun”;
organizarea programului artistic ,,Colinde, colinde!”;
- implicarea cu elevii clasei și părinții acestora în activitățile de voluntariat din cadrul S.N.A.C;
- membru coordonator al Proiectului educativ ,,La curțile Hârlăului”, ediția a II-a, aprobat în
C.A.E.J., poziția 64.
Olga Pîrîială (cl. a II-a C)
- Concursul de aranjamente florale – Premiul I
- Concursul „Cea mai frumoasa clasa”- Premiul I
- Saptamana legumelor si fructelor donate, concurs de desene: Premiul I, II și III.
- Proiectul judetean „Obiceiuri si traditii la romani”
a) Sectiunea creatie plastica:Premiul I și II
b) Sectiunea creatie literara Premiul I și III
c) Alte activitati: colectare de maculatura, activitati cultural artistice cu prilejul diferitor evenimente.
Mușei Marieta(cl. a II-a D)
- Proiectul educațional „Obiceiuri și tradiții la români” – 2017
- Concursul Comper, etapa I
- Concursul Gazeta matematică junior, etapa I
- Marcarea unor sărbători naționale și a sărbătorilor de iarnă: 1 Decembrie, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie,
Crăciunul.
- Săptămâna legumelor și fructelor donate
- Proiectul „Cea mai frumoasă clasă” de Craciun
- Implicarea în desfășurarea unor acte cu caracter caritabil în cadrul școlii și comunității.

Vasile Roznovăț (cl. a II-a E)
-Implicarea în colectarea deșeurilor de hărtie și cartoane ,proiect coordonat de prof .Bogdan
Dorneanu.
-Concursul de creație literară „Candoarea sărbătorilor”,din cadrul Proiectului educative ,, O
Obiceiuri și tradiții la români” Premiul I creație literară -și Premiul III-creație plastică
-Organizarea serbării de Crăciun.
-Implicarea în actiunile de voluntariat organizate în școală.
Toate cadrele didactice au deșfășurat activitățile specifice săptămânii ,,Școala altfel”
18. – 22.12. 2017.
IV.
ALTE
ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI
DUSE
LA
ÎNDEPLINIRE LA NIVELUL ŞCOLII(altele decât cele prezentate la cap. III):
Ursache Cristina (cl. a II-a A)
- Activitate in cadrul proiectului educational Super Mate 2017-2018;
Tomulesei Mihaela (cl. a II-a B)
- Membru în Comisia pentru control managerial intern şi Comisia pentru monitorizarea notării
ritmice şi a frcvenţei.
Olga Pîrîială (cl. a II-a C)
- Activitate in cadrul proiectului educational Super Mate;
- Autor al manualui „Educatie sociala”, clasa a V-a, castigator al licitatie manualelor scolare, aprobat
prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr.5269 din 03.10.2017
Mușei Marieta(cl. a II-a D)
-Coordonarea activităților din Proiectul educațional „ Imaginație și creativitate”
Vasile Roznovăț (cl. a II-a E)
- Super Mate, clasa a IV-a și selecția elevilor de clasa a III-a, oct.2017.

