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Raport de activitate al comisiei metodice,
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia metodică :LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Membrii comisiei : Tenchiu Sînziana,Găină Adriana,Acsinte Maria,Silion Emanuela
Responsabil:Găină Adriana

Aspecte vizate:
I.

REZULTATE ALE ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE(PROGRES ŞCOLAR,
PROMOVABILITATE, REZULTATE SIMULĂRI E.N., ETC.):
Cadrele didactice care fac parte din această comisie au urmărit obiectivele stabilite
conform programelor școlare, planificarea riguroasă a materiei și îndeplinirea acesteia la
timp, prin utilizarea manualelor, cât și a unor materiale auxiliare pentru a fi valorificate
informaţii cuprinzătoare.
Astfel, pe parcursul semestrului I, profesorii au desfăşurat activităţi diverse, în
conformitate cu graficul întocmit în septembrie 2017.
Prof.Tenchiu Sînziana: Clasa a VI-a A – promovabilitate 100%; Clasa a VI-a B – 1 elev
cu situație neîncheiată; Clasa a VIII-a A – promovabilitate 100%; Clasa a VIII-a C – 1
elev corigent (Promovabilitate 95,83%);
Simulări:Clasa a VIII-a A – promovabilitate 100% ; media clasei – 7,10;
Clasa a VIII-a C – promovabilitate 91,30% (3 elevi au avut note sub 5, iar un elev
a absentat); media clasei – 6,06.
Prof.Acsinte Maria:. În ceea ce privește progresul școlar, s-a observat că unii elevi au
înregistrat un ușor progres comparativ cu rezultatele obținute la testarea inițială.
Din punctul de vedere al promovabilității, trebuie menționat faptul că unii elevi ,într-un
număr relativ mic,au rămas corigenți la sfârșitul primului semestru.
La Simularea din 13 decembrie, la clasa a VIII-a B media clasei este 4,88.Nouă elevi au
obținut note peste cinci, în timp ce nouă au avut note sub cinci.
Prof.Gaina Adriana:Clasa a V-a A -promovabilitate 100%;Clasa a VI-a C -1 elev
corigent;Clasa a VI-a D -9 elevi corigenţi;Clasa a VII-a B -promovabilitate 100%
Prof.Silion Emanuela:În urma Simulării din decembrie 2017 la Evaluarea Națională,
elevii cl a VIII-a D au obţinut: note peste 5- un număr de 6 elevi, note sub 5 -un număr de 11
elevi.

II.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:
Prof.Găină Adriana a susţinut o lecţie demonstrativă cu titlul,,Să ne jucăm cu
rimele”,la clasa a VII-a B,în cadrul opţionalului ,,Călătorie în lumea poeziei”;la
lecţie au participat toţi membrii comisiei.

III.
ORGANIZAREA/IMPLICAREA/REZULTATE
ALE
ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE EXTRACURRICULARE:
În calitate de diriginte,membrii comisiei au desfăşurat activităţi diverse cu clasele a V-a B,a
V-a C si a VI-a D,implicând elevii în activităţi precum: Ziua Educației,Expoziţie de aranjamente
florale ,Coșul toamnei, Cea mai frumoasă clasă de Crăciun,Săptămâna legumelor şi a fructelor.Au
fost coordonaţi elevi care au participat la concursul județean Tradiții și obiceiuri la români,unde sau obţinut diverse premii.
În perioada 18-22. 12. 2017 au fost desfășurate activități specifice programului ”Școala
altfel”cu implicarea tuturor membrilor comisiei,dar şi a tuturor elevilor din şcoală.
La nivelul comisiei, a fost organizată activitatea ,,Eminescu şi Constelaţia nemuririi”,în cadrul
căreia toţi membrii comisiei s-au implicat, ca propunători de subiecte, evaluatori și coordonatori
pentru elevii participanți.Activitatea a fost foarte bine primită în rândul elevilor,aceştia implicânduse într-un număr foarte mare,aproximativ 65 de elevi ;36 de elevi au participat la concursul
literar,iar restul, la programul artistic dedicat poetului Mihai Eminescu.
IV. ALTE ACTIVITĂŢI/REZULTATE/RESPONSABILITĂŢI DUSE LA ÎNDEPLINIRE
LA NIVELUL ŞCOLII (altele decât cele prezentate la cap. III):
La Simularea examenului de Evaluare Naţională,membrii comisiei au participat în calitate de
evaluator.
Prof.Găină Adriana şi Silion Emanuela au fost responsabile cu întocmirea graficului în
vederea efectuării serviciului pe școală al profesorilor.

