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Aspecte vizate:

I.

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

Procesul instructiv – educativ s-a realizat în concordanţă cu programele școlare. Proiectarea didactică a
fost întocmită pe baza rezultatelor obţinute de elevi la evaluările iniţiale și pe baza particularităţilor de nevoi
ale acestora (capacitate de înţelegere, ritm de lucru). Toate cadrele didactice au asigurat transparenţa
criteriilor, procedurilor de evaluare precum și a rezultatelor activităţilor de învăţare, asigurând și integrarea
elevilor cu CES sau proveniţi dintre repetenţi. Au fost aplicate teste predictive, rezultatele fiind interpretate în
cadrul comisiei și comunicate elevilor. Proiectarea activităţii la nivelul claselor V-VIII s-a realizat cu scopul
dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare
a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări, precum şi de
recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

 Fiecare cadru didactic și-a actualizat portofoliul personal;

 La clasele a VIII-a, cadrele didactice au pus accent pe buna desfășurare a simulărilor pentru EN
prin pregătirea, supravegherea, evaluarea, corectarea, interpretarea rezultatelor simulării
examenului de evaluare naţională
II.

PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI DE FORMARE/PERFECŢIONARE:

Toţi membrii Comisiei Metodice au participat la activităţile metodice organizate la nivelul ISJ Iași:
Consfătuirile cadrelor didactice, activităţile din cadrul Cercurilor pedagogice, precum și a

Comisiei

metodice. Alte activităţi de formare la care au participat membrii comisiei:
Prof. AURICA DÎSCA – Participare la cercul pedagogic –Scoala Pârcovaci
Prof. BOGDAN DORNEANU – Participare la cursul de formare „ECO – Profesorul – Învăț, motivez, inspir”
desfașurat în data de 25 noiembrie 2017 organizat de Asociația Viitorul în Zori/Let’s do it, Romania! În
cadrul proiectului Let’s Get Green
Prof. OANA ALEXE – Participare la cerc pedagogic semestrul I la Scoala Deleni
Prof. MIHAELA MOLDOVEANU–

Am urmat cursuri de pregătire în vederea susținerii activităților

propuse de ORA DE NET și SALVAȚI COPIII- în regim de voluntariat.
Am participat la programul de instruire al organizației ADFABER și ORG pentru organizarea unui
eveniment HOUR OF CODE în școală.
Prof. IRINA ANTON – Participare la cursul de formare „ECO – Profesorul – Învăț, motivez, inspir
Prof. CORBATIUC IULIANA – Participare cerc pedagogic Şcoala Sticlăria, consfătuirea profesorilor de
biologie
Prof. CIOBANU PETRONELA – Participare cercul profesorilor de matematică din zona Hârlău

III.

ORGANIZAREA/IMPLICAREA

ÎN

ACTIVITĂŢI

EDUCATIVE

EXTRACURRICULARE ȘI REZULTATE LA CONCURSURI ȘCOLARE:

Toţi membrii Comisiei metodice s-au implicat în organizarea și desfășurarea

concursurilor și

olimpiadelor din școală și locale, care s-au susţinut în semestrul I al acestui an școlar. De asemenea, s-au
implicat în activităţile de voluntariat organizate la nivel de școală și locale (în calitate de profesori, și

profesori diriginţi) – din cadrul Comisiei SNAC. Pentru îmbunătăţirea rezultatelor școlare, precum și pentru
participarea la concursurile locale și judeţene, s-a făcut pregătire suplimentară cu elevii.
Prof. Oana Alexe a participat cu elevii la colectarea de maculatura,materiale reciclabile.
Prof. Corbatiuc Iuliana participare eveniment HOUR OF CODE
Prof. Bogdan Dorneanu a coordonat elevii clasei a VII-a A în cadrul concursului Aranjamente de
toamna, implicare Campanie Națională Săptămâna fructelor și legumelor donate
Prof. Irina Anton a participat alături de clasa a VII-a A în cadrul „Expoziției de aranjamente florale”
participare eveniment HOUR OF CODE
Prof. Aurica Dîscă premiul I (VIII B) concursul Aranjamente florale de toamnă, participare
eveniment HOUR OF CODE, premiul II Campania Națională Săptămâna fructelor și legumelor
donate, întâlnire cu Poliţia de proximitate pe tema Vulnerabilitatea elevilor sept 2017.
Prof. Mihaela Moldoveanu a organizat etapa locală la olimpiada de fizică la care au participat un
număr de 8 elevi. 4 elevi din clasa a VIII-a, 2 elevi din clasa a VII-a și 2 elevi din clasa a VI-a.
Participarea la concursul de desene organizat în școală cu titlul „Bogățiile toamnei” din cadrul
campaniei naționale „Săptămâna fructelor și legumelor” , elevul Ciofu Alexandru a obținut premiul I.
Participarea alături de clasa a VII-a D în cadrul „Expoziției de aranjamente florale” desfășurat în
octombrie 2017. Clasa a VII_a D a obținut premiul II
Participarea în cadrul Proiectul Educativ „Obiceiuri și tradiții la români” – ediția a VIII-a , înscris în CAEJ
poz 6, desfășurat în noiembrie 2017. Astfel la secțiunea Etnografie, elevul Găină Florin a obținut diploma
pentru participarea și implicarea în acest proiect.
Am coordonat și participat alături de elevii clasei a VII a D la concursul „Cea mai frumoasă clasă de
Crăciun” la care elevii au obținut premiul I.
Obținerea și încheierea unui acord de parteneriat în vederea susținerii unor acțiuni în calitate de
voluntariat alături de Organizația Salvați copiii și Ora de Net, 11 noiembrie activitatea cu titlul „Activitate
educațională Ora de net - consultare națională. În urma desfășurării acestui eveniment am obținut diploma de
Partener educațional al activităților Ora de Net, dar și adeverință (Nr. 377 / 20.12.2017).
Organizarea și desfășurarea unui eveniment HOUR OF CODE la nivel de școală. În urma organizării
toți cei implicați au primit adeverințe de participare. (13.12.2017)

Organizarea, în Săptămâna „Școala Altfel”, unei vizite în scop educativ, în orașul Târgu Frumos, la
stația de pompieri, la Liceul Teoretic Ion Neculce, Biserica Sf. Paraschiva” ( decembrie 2017)
Organizarea unei excursii în data de 24.01.2018 în Iași. Elevii au participat la activitățile și
experimentele desfășurate în cadrul Muzeului Iluziilor, Palatul Culturii participând la activitățile de Ziua
Unirii.
Prof. Ciobanu Petronela participare la activitățile de voluntariat organizate în școală și la concursurile
din școală Săptămâna fructelor și legumelor donate, Aranjamente de toamnă
IV.

ALTE ACTIVITĂŢI /SARCINI PRIMITE (responsabilități) DUSE LA ÎNDEPLINIRE
:

prof. ANTON IRINA
 comisia pentru curiculum
prof. CIOBANU PETRONELA
 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
 Comisia pentru organizarea olimpiadelor/concursurilor școlare
 Responsabil comisia CEAC
 Responsabil comisia de întocmire a orarului
 Profesor evaluator la simulările EN
prof. DÂSCĂ AURICA
 Diriginte VIII B
prof. DORNEANU BOGDAN
 Responsabil comisia pentru programe și proiecte educative
 Comisia pentru organizarea olimpiadelor/concursurilor școlare
 Comisia SNAC
 Diriginte VII A
prof. MOLDOVEANU MIHAELA
 Diriginte VII D

