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A. Managementul comisiei metodice
Pe parcursul anului şcolar 2014-2015, comisia metodică a învăţătorilor şi–a
propus următoarele obiective:
- asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale);
- parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activparticipative;
- folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
- organizarea de activităţi extracurriculare;
- participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective , asigurarea
accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă;
- perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
- conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale : proiecte didactice, portofolii,
teste;
- colaborarea şcoală-familie.
Planificarea si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de
precizarile facute in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si
programele scolare.
Evaluarea inițială a s-a realizat conform procedurii elaborate la nivelul școlii,
existând colaborare între toți membrii comisiei pentru buna desfășurare a acestei
activități.
Schemele orare sunt bine intocmite respectand caracteristicele colectivului de
elevi cu care se lucreaza si reflectand nevoile clasei.
In general, resursele temporale sunt corect repartizate pentru fiecare unitate de
invatare in parte facandu-se posibila o evaluare eficienta la perioade scurte de timp si
stabilirea unui plan remedial daca este cazul.
Planificarea este personalizata si reflecta specificul clasei la care se lucreaza
tinandu–se cont de caracteristicile psihice ale colectivului si de nivelul de cunostinte,
priceperi si deprinderi.
Toate cadrele didactice au pa rcurs materia ritmic in conformitate cu ceea ce si-au
planificat, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de
învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de

relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific
vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă
de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercatr elaţionarea şi interrelaţionarea acestor
concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea
de instruire şi autoin struire să fie centrată pe elev.
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, este necesar sa se regan deasca
demersul didactic astfel incat cadrele didactice sa adopte strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor
în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri
moderne, algoritmice , modelatoare, problematice. Trebuie folosita la intreaga
capacitate baza de mijloace didactice existente in scoala.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat
programe artistice-serbări şcolare cu ocazia evenimentelor naționale și internaționale.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică
s–a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor
şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ- participative precum şi prin
raportarea problematicii la experienţele copiilor.
În cadrul şedinţelor/activităților comisiei metodice s-au dezbătut atât temele
cuprinse în graficul activităților comisiei metodice, cât și alte teme de interes, de
actualitate. Fiecare cadru didactic are o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri
cadru pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea
calendaristică şi proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare
predictivă, sumativă şi formativă.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o
relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi echipa
managerială. S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând
elevilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare.
Evaluarea a fost gândită într -o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai
autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor lor.
Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în
legătură cu progresul realizat.
Activitățile relizate în cadrul comisiei sunt prezentate integral în Raportul
activităților din cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, anul școlar 2014-2015.
Întocmit,
Responsabil de comisie metodică,
Prof.înv.prim., IOJĂ ANGELA

