Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Hîrlău, Jud. Iaşi
Tel: /Fax: +40 (0)232 720 467/ 232 722 433
E-mail: scoalapetruraresh@yahoo.com

Raport de activitate al comisiei metodice,
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia metodică : a claselor a III-a
Membrii comisiei : prof. Oprea Emilia – clasa a III-a A
prof. Muşei Luminiţa – clasa a III-a B
prof. Creţu Maria – clasa a III-a C
prof. Munteanu Mirela – clasa a III-a D
prof. Moraru Claudiu – clasa a III-a E
Responsabil: prof. Oprea Emilia

Aspecte vizate:
I. REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR,
PROMOVABILITATE, REZULTATE SIMULĂRI E.N., ETC.):
Clasa a III-a A – prof. Oprea Emilia
Am asigurat necesarul de manuale pentru toţi elevii şi am întocmit proiectarea pe UÎ. M-am
preocupat de asigurarea unei frecvențe bune la activităţile şcolare si atragerea elevilor de etnie
rromă la ore. Situaţia şcolară este următoarea: 26 elevi înscrişi, promovaţi 26.
Clasa a III-a B – prof. Muşei Luminiţa
În semestrul I al anului școlar 2017/2018, la clasa a III-a B, au fost înscriși 24 elevi, au
rămas înscrişi 24 elevi, 19 promovați, 5 corigenți ( la 1, 2 şi 3 obiecte )
Clasa a III-a C – prof. Creţu Maria
Elevi inscrisi = 23, promovati= 22, 1 corigent la 3 obiecte
Clasa a III-a D – prof. Munteanu Mirela
La începutul anului școlar au fost înscriși în clasa a III-a D 25 elevi, promovați 20 elevi, 2
elevi corigenţi la 3 obiecte, 3 elevi corigenți la 2 obiecte. Nu sunt elevi cu situaţia şcolară
neîncheiată sau nota scăzută la purtare. Majoritatea elevilor și-au însușit noțiunile prevăzute în
programa școlară, cu excepția a 4 elevi de etnie rromă, care înregistrează cele mai multe absențe și
nu beneficiază de sprijin din partea familiei.
La testările sumative de la sfârșitul sem. I, desfășurate la nivelul comisiei metodice, elevii
au obținut progres școlar.
Clasa a III-a E – prof. Moraru Claudiu
Din 23 de elevi, promovaţi 21, 2 cu situaţia neîncheiată, din cauza absenţelor. Analizând
rezultatele testelor iniţiale, am conceput un proiect remedial, în special pentru elevii de etnie rromă,
care a constat în: -pregătire suplimentară (citit, scris, calcul matematic, comunicare orală), studiul
individual personalizat prin fişe şi teste de evaluare permanentă, pentru a constata progresul; -lucrul
în colectiv pentru ajutor colegial; -mici stimulări materiale, -o legătură permanentă cu familia; După
o muncă susţinută şi sistematică s-a reuşit un salt calitativ evident.

II. PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
Clasa a III-a A – prof. Oprea Emilia
Am participat la toate activitățile comisiei metodice.
Am participat la Cercul pedagogic desfășurat la Școala Gimnazială Pârcovaci.
Clasa a III-a B – prof. Muşei Luminiţa
- Am participat la toate activitățile CM
- Am participat la Cercul pedagogic desfăşurat la Şcoala Gimnazială Parcovaci - Hîrlău
(24 noiembrie 2017)
Clasa a III-a C – prof. Creţu Maria
- Participare cu lucrare la Simpozionul International desfășurat in cadrul proiectului
Național „Nașterea Domnului- Renașterea Bucuriei”, organizat de Școala
B.P.Hasdeu, Iași
- Participare la activitățile comisiei metodice și ale cercului pedagogic
Clasa a III-a D – prof. Munteanu Mirela
Am participat la toate activitățile comisiei metodice.
Am participat la Cercul pedagogic desfășurat la Școala Gimnazială Pârcovaci.
În ian. 2018 am participat la Simpozionul internațional ,,Școala și familia – vectori ai
integrării copilului,, organizat de CJRAE – Arad.
Clasa a III-a E – prof. Moraru Claudiu
Am participat la toate activitățile comisiei metodice.
Am participat la Cercul pedagogic desfășurat la Școala Gimnazială Pârcovaci.
III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE
ALE
ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE EXTRACURRICULARE:
Clasa a III-a A – prof. Oprea Emilia
- Am colectat fructe și legume în cadrul campaniei ”Săptămâna fructelor și legumelor
donate”;
- Am susținut activități în cadrul proiectelor Arpac, Ora de net și Hour of Code;
- Am obținut premiul I la Concursul ”Aranjament floral” și premiul I la Concursul ”Cea
mai frumoasă clasă de Crăciun”;
- Am organizat serbarea ”Poveste de Crăciun”;
- Am realizat o activitate dedicată lui Mihai Eminescu în parteneriat cu clasa a IV-a D
- Am realizat acţiuni dedicate Carierei şi Zilei Educaţiei.
Clasa a III-a B – prof. Muşei Luminiţa
- participare la concursul „Coșul toamnei” – elevii au obținut premiul II
- participare la Campania „Săptămâna fructelor și legumelor donate”
- participare la Concursul de educație plastică Fructe și legume- mențiune
-participare în cadrul Proiectului educațional „Obiceiuri și tradiții la români” ca îndrumător
şi membru în comisia de evaluare
- 1 Decembrie, activități dedicate Zilei Naționale a României
- Colindele de Crăciun și Obiceiurile de Anul Nou
- Ziua Educaţiei - M. Eminescu – moment poetic, audiţie muzicală, expoziţie de carte liliput
- medalii
- Hai să dăm mână cu mână!-activitate dedicată Unirii de la 24 Ianuarie 1859
-participare la concursul COMPER etapa I Limba română MUSTEAȚĂ DARIA
ELENA 100 p, BOGHIU GABRIEL STELIAN 100 p

etapa I Matematică - MUSTEAȚĂ DARIA ELENA 85 p, ROMANESCU ROBERTO
COSTANTIN 85 p,
Participare la evenimentul - HOUR OF CODE – by ADFABER – 12.12.2017, la nivel de
școală
- participare la concursul de desene din cadrul proiectului „ Nasterea Domnului Bucurie sfanta” Școala Gimnazială Poiana, structura Feredeni” – premiul I, creație
literara – Musteata Daria, premiul II, creatie plastică Musteata Daria, premiul III,
Agafitei Ioana
- am făcut excursie cu elevii și părinți ai acestora în luna decembrie 2017 cu trenul la
Iasi, în cadrul activităților desfășurate în Săptămâna altfel pentru o întâlnire cu Moş
Crăciun , o vizită la Teatrul Naţional„ V. Alecsandri ” şi o vizită la Palatul Culturii
- Am desfășurat activități specifice sărbătorilor de iarnă „ Colăcei pentru uratori”

-

Clasa a III-a C – prof. Creţu Maria
Participare la concursul de creație literară „Candoarea Sărbătorilor” din cadrul Proiectului
Educativ „Obiceiuri și tradiții la romani”- nov. 2017 – elevii au obtinut 5 premii
Participare la concursul de creație plastică „Suflet în sărbătoare” din cadrul Proiectului
Educativ „Obiceiuri și tradiții la romani”- nov. 2017 – elevii au obtinut 2 premii
Participare la Festivalul-concurs „Parada costumului popular” din cadrul Proiectului
Educativ „Obiceiuri și tradiții la romani”- nov. 2017 – elevii au obtinut 2 premii
„Colinde, colinde...”- miniconcert de Colinde de Crăciun- decembrie 2017
Participare la Concursul Național „Nașterea Domnului- Renașterea bucuriei”- creație
plastică și creație literară
„ Hai să dăm mână cu mână!”- activitate dedicată Unirii de la 24 Ianuarie 1859
Participare la Concursul de matematică Gazeta Matematică Junior
Participare la concursurile Comper

Clasa a III-a D – prof. Munteanu Mirela
*Am organizat/desfășurat, împreună cu prof. Rugină Tereza și prof. Onofrei Gabriela,
Proiectul educativ ,,Obiceiuri și tradiții la români,,- nov. 2017, înscris în CAEJ, poziția 6.
*Elevii au obținut premii în cadrul secțiunilor:
- concurs de desene: Trofin Paula - I, Cotiugă Daria – I, Mutilă Marian – I, Boghiu Teodora
- II
- creație literară: Cotiugă Daria – II, Corduneanu Alex – III
- etnografie - III
*Concursul ,,O zi fără maşină,,- sept. 2017 - Maftei Angelo – premiul III
*Am participat la expoziţia de aranjamente florale - premiul II
*Am participat la activitățile desfășurate în cadrul Comisiei SNAC la nivel de școală, iar la
campania națională ,,Săptămâna legumelor și fructelor donate, concursul ,,Coşul toamnei,,- premiul
I, concursul de desene ,,Bogățiile toamnei,, : Trofin Paula - I, Mutilă Marian – II, Maticiuc Iuliana –
III, Boghiu Teodora – III.
*Concurs internațional (desene) ,,Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea,,- dec. 2017:
Trofin Paula – I, Grancea Raul – I, Corduneanu Alex – I, Mutilă Marian – I, Cotiugă Daria - II
*Am participat la activități de voluntariat, lansate de Organizația ,,Salvați copiii,, - ,,Ora de
Net,,- nov. 2017.
*Am desfășurat activități în cadrul evenimentului ,,Hour of code,, - byAdfaber.org
*Am desfășurat serbare de Crăciun, activități cu prilejul zilelor de 1 Decembrie,
15 Ianuarie, 24 Ianuarie.
Clasa a III-a E – prof. Moraru Claudiu

Am participat împreună cu elevii la concursurile organizate în şcoală, unde au obţinut 2 premii
II şi o menţiune.
IV.
ALTE
ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI
DUSE
LA
ÎNDEPLINIRE LA NIVELUL ŞCOLII(altele decât cele prezentate la cap. III):
Clasa a III-a A – prof. Oprea Emilia
- Coordonator al Proiectului Educațional Județean ”România Mea” – ediția a II-a, aprobat
în CAEJ 2018.
- Responsabil CM clasa a III-a
- Responsabil Comisia Relaţia cu comunitatea
- Membru CEAC
- Membru în proiectul Imaginaţie şi creativitate
Clasa a III-a B – prof. Muşei Luminiţa
- Membru în Comisia SNAC
- Membru în Proiectul Educațional Super-Mate
- Membru în juriu - Proiectul educațional „Obiceiuri și tradiții la români”
Clasa a III-a C – prof. Creţu Maria
- Membru în C.A. al școlii
- Colaborator în cadrul Proiectului Imaginație și creativitate
- Metodist ISJ Iasi
- Responsabil cerc pedagogic, centrul nr. 33
Clasa a III-a D – prof. Munteanu Mirela
- Sunt coordonatorul Proiectului educativ ,,Super Mate,,
- Am organizat concursul de selecție al elevilor de clasa a III-a în cadrul proiectului
- Membru în Comisia pentru programe și proiecte educative, Comisia pentru ,,Școala-altfel,,
, Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului pe școală.
Clasa a III-a E – prof. Moraru Claudiu
În cadrul activităţilor din perioada lunii decembrie am început iniţierea în jocul de sah, cu o
grupă de elevi din clasele a II-a A, a II-a E şi a III-a E. Am asigurat manualele şcolare pentru toţi
elevii din clasă şi colegilor de la şcoala Pârcovaci.

