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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

În anul 2015 - 2016, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor,
conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de
perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin
acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.
Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele
programatice pe toate compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile
etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere
al conţinuturilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat (atât la nivelul muncii
individuale, cât şi colective) pe unităţile de competenţă, urmărind
indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul
colectivului, dar şi al comisiei metodice.
O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu
probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice
diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare, atât
pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul
corespunzător, o atenţie deosebită s-a acordat probelor de evaluare iniţială
și finală la toate clasele. Evaluările sumative, dar şi formative au fost
concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui
grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au
ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la
nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru
dezvoltare, ameliorare şi recuperare.
Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în
colectiv să realizeze la parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre
indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.

I. COMUNICARE
În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător,
fiecare dintre noi a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor
situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite obiective foarte
clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:
- activităţi de formare
- de informare
- experimentare
- interpretare
- aplicare în diverse situaţii…
Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare,
folosindu-se modalităţi alternative.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în
grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu
să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. Concretizarea
acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor
acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând
pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile
claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a
realizat printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind
specific unor domenii conexe.
II. RELAŢIA FAMILIE - ŞCOALĂ
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul
şedinţelor cu părinţii, dar şi a celor de consiliere informaţii periodice şi
chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele
părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia,
ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbările şcolare.
Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu
înregistrăm la nivelul colectivului nici o abatere de la normele de disciplină
şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost îmbunătăţită. Chestionarele
aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au
reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele
specifice ale colectivului de elevi .
III. CURRICULUM
Problematica specifica claselor CP - IV ne-a preocupat în mod
deosebit pe învăţătorii de la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi
analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse puncte de
vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai
eficient la nivelul fiecărui colectiv.

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem
şi să desfăşurăm activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile
individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a
elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare.
Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a
realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi
replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât
fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare.
Formarea deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de
metode şi procedee care să contribuie la creşterea gradului de originalitate
şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, accentuându-se metoda
experimentului cu precădere la clasa a IV a .
IV. FORMAREA ELEVILOR
Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare
învăţătoare a amenajat spaţiul de lucru, respectând ambientul
corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic,
toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii
conform particularităţilor de vârstă şi individuale .
În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de
comunicare, am consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare /
investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de
viaţă personală .
Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei
diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului,
ciorchinelui, chestionarului, R.A.I., observaţiei directe, fonetico analiticosintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual.
În acest fel, elevii claselor primare au dovedit în urma aplicării
probelor de evaluare formative însuşirea competenţelor corespunzătoare
perioadei de studiu.
V. EVALUAREA
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei
tipuri de evaluare, dar şi apelând la strategii de evaluare alternativă.
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor
de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât
să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de evaluare
conform obiectivelor, stabilirea ulterior (ca urmare a concluziilor în urma
analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea
evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în
ideea sprijinirii actului de învăţare.
La sfârșitul anului școlar toți elevii din ciclul primar au promovat
clasa.

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea
propriilor nevoi, în urma autoevaluării obiective , dar şi subiective .
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul
standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul
fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de
formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor
metodologice.
Participarea la mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor
parteneriate educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare
continuă.
VII. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE
Pe parcursul anului cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi
s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare.
 în luna octombrie s-a organizat o expoziţie de legume şi fructe – cu
ocazia Zilelor Recoltei:
 la 1 Decembrie - serbare;
 Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou;
 15 ianuarie – prezentarea unui pps cu viaţa lui Eminescu (pe
computer) - concurs de poezie, finalizat cu diplome;
 24 ianuarie – Hora Unirii;
 8 Martie 2016, de Ziua Mamei;
 Săptămâna ”Școala altfel – Să știi mai multe să fii mai bun!”
 1 Iunie – Ziua Copilului
 sărbătoarea religioasă „Înălţarea Domnului”;
 serbarea de sfârşit de an şcolar.
Organizând activităţi cu elevii acestei şcoli, cadrele didactice își aduc
contribuţia la educarea copiilor pe un drum cât mai bun.
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