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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI
METODICE „MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015
În anul şcolar 2014 – 2015, Comisia metodică « Matematică și Științe »
de la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Corlăteni, judeţul Botoşani este alcătuită
(în conformitate cu Decizia nr. ____ emisă de directorul unităţii), din 5
cadre didactice, dintre care 4 profesori titulari și 1 profesor suplinitor
calificat. Nominal, aceştia sunt :
1. Prof. Crupa Ioan – predă disciplina Matematică ;
2. Prof. Ursachi – Dogaru Gabriela – Mimi – predă disciplinele Fizică şi
Chimie ;
3. Prof. Cernuşcă Sandu – predă disciplinele Biologie şi Educaţie
Tehnologică ;
4. Prof. Cernuşcă Ionuţ – Alin – predă disciplinele Educaţie fizică şi
T.I.C. – Opţional ;
5. Prof. Mihai Mihaela – predă disciplina Geografie ;
În anul şcolar 2014-2015 activitatea profesorilor Comisiei Metodice „
Matematică și Științe” a fost proiectată în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi cu obiectivele stabilite prin Planul Managerial,
desfăşurându-se pe parcursul a cinci şedinţe lunare în semestrul I şi cinci
şedinţe lunare în semestrul al II-lea.

Coordonatele urmărite în stabilirea activităţilor au fost:

1.Activităţi curriculare;
2.Activități extracurriculare. Concursuri şi olimpiade şcolare;
3.Formare profesională continuă / perfecţionare;

Dintre obiectivele urmărite, menţionăm:
asigurarea cadrului organizatoric;

asigurarea predării unitare a ştiinţelor;

perfecţionarea activităţii didactice de predare-învăţare;
activitatea diferenţiată cu elevii şi asigurarea evaluării progresului
şcolar;

redactarea de proiecte didactice, schiţe ale lecţiilor;

activitatea cultural - educativă cu elevii;

formarea continuă a membrilor Comisiei;




ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
 toate documentele de proiectare (planificări calendaristice anuale şi pe
unităţi de învăţare), au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în
vigoare şi cu strategia I.Ş.J. Botoşani şi M.E.C.Ş.;
 responsabilitate şi competenţă din partea membrilor comisiei pentru
aplicarea corectă a planului cadru şi a curriculum-ului naţional;
 aplicarea testării iniţiale la unele discipline;
 desfăşurarea orelor de pregătire cu elevii în vederea susţinerii
examenului de Evaluare Naţională de către elevii de clasa a VIII-a la
disciplina Matematică, dar şi a participării la concursurile şi olimpiade
şcolare:
– faza pe şcoală şi localitate - disciplina Matematică;
- faza pe şcoală, localitate şi judeţ – disciplina Geografie ;
 comunicare eficientă între membrii comisiei metodice;
 desfăşurarea ritmică a activităţilor propuse şi participarea activă a
membrilor (100%) la fiecare şedinţă a Comisiei metodice „Matematică
şi Ştiinţe”

PUNCTE SLABE:
 Utilizarea în mică măsură a mijloacelor moderne: calculator,
videoproiector, etc. în desfăşurarea procesului didactic;
 Interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor pentru activitatea de
performanţă;
 Material didactic insuficient;
 Întârzierea predării anumitor documente şcolare (situaţii statistice,
materiale, teste, rapoarte);
 Implicarea slabă a Comitetului de părinţi în viaţa şcolii;

OPORTUNITĂŢI
 colaborarea eficientǎ cu I.Ş.J. Botoşani şi C.C.D. Botoşani privind
identificarea nevoilor de formare şi
realizarea unor cursuri în
specialitate;
 deschiderea spre cooperare a unor parteneri educaţionali;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi muncă în echipă;
 susținerea și implicarea conducerii școlii în bunul mers al activității
Comisiei metodice;

AMENINŢĂRI
 resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare
unei bune desfăşurări a procesului instructiv - educativ;
 tendința de birocratizare a sistemului;
 volum foarte mare de situații, statistici, care ne îndepărtează de
munca efectivă cu elevul;

Activităţi derulate în semestrul I:
În luna septembrie 2014:
1. Realizarea planificării calendaristice: anuale, semestriale şi pe unităţi de
învăţare.
- fiecare cadru didactic, membru al Comisiei Metodice „Matematică şi
Ştiinţe” şi-a realizat planificarea calendaristică, anuală şi semestrială,
aceasta fiind înregistrată, semnată de directorul şcolii şi de către
responsabilul Comisiei metodice;
În luna octombrie 2014:
1. Analiza activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei “Matematică şi ştiinţe” în
anul şcolar 2013 – 2014.
2.“La început de drum… 2014 - 2015” – prezentarea documentelor
manageriale ale Comisiei pentru anul şcolar: 2014 – 2015;
3. Discuţii.
- în cadrul acestei şedinţe dl. prof. Crupa Ioan, în calitate de responsabil
al Comisiei Metodice „Matematică şi Ştiinţe” în anul şcolar 2013 –
2014, a prezentat Raportul, după care noul responsabil – prof. Mihai
Mihaela – a prezentat documentele manageriale;
În luna noiembrie 2014:
1. Evaluarea iniţială a elevilor.
2. Participarea la activităţile de cerc pedagogic la fiecare disciplină.
3. Discuţii.
- în cadrul întâlnirii din luna noiembrie, au fost dezbătute rezultatele
obţinute de elevii şcolii în urma susţinerii testării iniţiale ( această testare a
fost aplicată doar la disciplinele Matematică – toate clasele şi Geografie,
doar la clasa a V-a, aşa cum rezultă din Rapoartele depuse la dosarul
Comisiei), fiecare profesor care a aplicat această testare la disciplina pe
care o predă înaintând un raport de analiză însoţit de un Plan de măsuri
pentru a remedia neajunsurile constatate.
În luna decembrie 2014:
1. Referat: „Stilul didactic modern al profesorului de geografie.”
2. Planificare tezelor pe semestrul I al anului şcolar: 2014 – 2015.

3. Discuţii.
- în şedinţa din luna decembrie, d-ra prof. Mihai Mihaela a prezentat un
referat pe tema mai sus menţionată, după care fiecare cadru didactic ce
predă discipline la care se susţin teze semestriale a prezentat Graficul de
planificare a acestora.
În luna ianuarie 2015:
1. Prezentarea Proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin
P.O.S.D.R.U. – „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar
şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”
2. Dezbatere pe tema: “Pedepse sau recompense în şcoală?”
3. Încheierea situaţiei la învăţătură pe semestrul I al anului şcolar 2014 –
2015.
4. Discuţii.
- în cadrul întâlnirii din luna ianuarie 2015 au fost prezentate toate
informaţiile referitoare la Proiectul: „Personalul didactic din sistemul de
învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot
parcursul vieţii”, în mod special insistându-se pe modalitatea prin care
cadrele didactice implicate în proiect îşi vor completa Raportul Individual de
Dezvoltare Profesională;
- tot în cadrul şedinţei din luna ianuarie s-a stabilit, ca fiecare participare
activă a fiecărui membru la activitatea Comisiei (prezentare de referate,
participare la dezbatere pe diverse teme de metodică şi specialitate etc.) să
fie certificată printr-o adeverinţă, care să-l ajute la completarea Raportului
Individual de Dezvoltare Profesională;
-în conformitate cu punctul doi al ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat o
dezbatere pe tema mai sus menţionată, fiecare cadru didactic, exprimânduse pro sau contra aplicării atât a recompenselor cât şi a pedepselor pentru
buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ;
- în conformitate cu punctul trei al ordinii de zi, şedinţa a continuat cu o
analiză a situaţiei la învăţătură a elevilor la sfârşitul semestrului I al anului
şcolar 2014 – 2015, urmând ca pentru semestrul al II-lea, domnii profesori
să stabilească un Plan de măsuri care să ducă la remedierea situaţiei şcolare
a acelor elevi care nu au reuşit să promoveze în acest prim semestru.

Activităţi derulate în semestrul al II-lea:

În luna februarie 2015:
1. Prezentarea Raportului de activitate al Comisiei Metodice – Matematică şi
Ştiinţe – pe semestrul I al anului şcolar 2014 – 2015.
2. Prezentarea Programului de activităţi al Comisiei pentru semestrul al IIlea al anului şcolar 2014 – 2015.
3. Organizarea şi desfăşurarea simulării examenului de Evaluare Naţională
pentru elevii de clasa a VIII-a.
4. Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor şcolare – faza pe
şcoală/localitate
5. Discuţii.
- în cadrul acestei şedinţe d-ra prof. Mihai Mihaela, în calitate de
responsabil al Comisiei Metodice „Matematică şi Ştiinţe” în anul şcolar 2014 –
2015, a prezentat Raportul de activitate al Comisiei – pe semestrul I, după
care a prezentat Programul de activităţi pentru semestrul al II-lea;
- după prezentarea Programului de activităţi propus, s-a solicitat membrilor
Comisiei să facă propuneri sau să aducă completări la Program, însă aceştia au
fost de acord în unanimitate cu activităţile propuse a se desfăşura pe
parcursul semestrului al II-lea al anului şcolar 2014 – 2015;
- la şedinţă, fiind invitat şi domnul director al şcolii – prof. Husac Vasile,
dumnealui ne-a prezentat Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de simulare a Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a;
- activitatea pe luna februarie 2015 s-a încheiat cu o serie de discuţii
referitoare la problemele curente atât ale cadrelor didactice cât şi ale
elevilor, cele legate de bunul mers al procesului instructiv-educativ;
În luna martie 2015:
1. Prezentarea Raportului de analiză a rezultatelor de la simularea
examenului de Evaluare Naţională şi a Planului de măsuri remediale.
2. Pregătirea suplimentară a elevilor calificaţi la faza judeţeană a
Olimpiadelor şcolare.
3. Referat pe tema: “Managementul conflictului
- exemple de feedback-uri constructive-“
4.Discuţii
- în cadrul întâlnirii din luna martie 2015, au fost dezbătute rezultatele
obţinute de elevii şcolii în urma susţinerii examenului de simulare a Evaluării

Naţionale – Raportul fiind prezentat de către dl. profesor Crupa Ioan;
- de asemenea s-a discutat şi asupra faptului că elevii calificaţi la faza
judeţeană a concursurilor şi olimpiadelor şcolare au nevoie de o pregătire
suplimentară, întrucât se ştie faptul că la asemenea competiţii se cere mult
mai mult decât se lucrează la clasă cu toţi elevii;
- dl. profesor Cernuşcă Ionuţ – Alin a prezentat referatul: : “Managementul
conflictului - exemple de feedback-uri constructive-“;
- activitatea din luna martie încheindu-se cu discuţiile purtate pe tema
prezentată în cadrul referatului;

-

-

-

În luna aprilie 2015:
1. Săptămâna: “Şcoala altfel” – Raportul de analiză a activităţilor
desfăşurate pe parcursul acestei săptămâni.
2. Participarea la activităţile de cerc pedagogic la fiecare disciplină.
3. Discuţii.
în cadrul activităţii din luna aprilie 2015 – în conformitate cu ordinea
de zi, fiecare membru al Comisiei a prezentat un Raport al modului în
care s-a desfăşurat activitatea în cadrul săptămânii: „Şcoala altfel”,
precum şi adeverinţele prin care au demonstrat că au participat la
activitatea Cercului pedagogic pe disciplină, activitate corespunzătoare
semestrului al II-lea al anului şcolar 2014 – 2015;
În luna mai 2015:
1. Activitate demonstrativă la disciplina geografie – clasa a VI-a.
2. Referat pe tema: „Interdisciplinaritatea – strategie didactică a
corelaţiilor între discipline.”
3. Discuţii.
în cadrul activităţii din luna mai 2015, d-ra prof. Mihai Mihaela a
susţinut o lecţie demonstrativă, lecţie la care au participat toţi
membrii Comisiei şi la care a fost invitat, ca de obicei, şi domnul prof.
Husac Vasile, în calitate de director al şcolii;
lecţia demonstrativă a fost susţinută la clasa a VI-a la disciplina
Geografia Europei;
în conformitate cu punctul doi al ordinii de zi, d-ra prof. Ursachi
Gabriela a prezentat un referat pe tema: „Interdisciplinaritatea –
strategie didactică a corelaţiilor între discipline.”;

în final, au fost trase concluzii de rigoare asupra activităţii
desfăşurate, atât asupra lecţiei demonstrative cât şi asupra temei
referatului;
În luna iunie 2015:
1.Prezentarea Raportului de autoevaluare de către fiecare cadru didactic –
membru al Comisiei - în vederea stabilirii calificativului anual.
2.Încheierea situaţiei la învăţătură pe semestrul al II-lea al anului
şcolar 2014 – 2015.
3. Discuţii.
- în cadrul şedinţei din luna iunie 2015, fiecare cadru didactic, membru al
Comisiei metodice: „Matematică şi ştiinţe” şi-a prezentat Raportul de
autoevaluare pentru activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar 2014 –
2015, în acest fel putându-se stabili calificativul acordat de Comisia
metodică;
- de asemenea, s-au purtat discuţii referitoare la încheierea situaţiei la
învăţătură pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2014 – 2015;
- s-a acordat calificativul pentru modul în care s-a desfăşurat activitatea în
anul şcolar 2014 – 2015 în cadrul Comisiei metodice: „Matematică şi ştiinţe”;
La toate şedinţele participarea a fost de 100%, invitat special a fost
dl. prof. Husac Vasile – directorul şcolii -, iar în cadrul fiecărei şedinţe a
Comisiei a fost încheiat un proces-verbal, care a primit număr de înregistrare
în Registrul de intrări – ieşiri al unităţii.
Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi cele negative, ca o
concluzie a întregii activităţi a Comisiei Metodice „Matematică şi Ştiinţe”
desfăşurate atât pe semestrul I cât şi pe semestrul al II-lea al anului şcolar
2014 - 2015, putem afirma că acesta s-a desfăşurat în bune condiţii,
membrii Comisiei preocupându-se permanent de creşterea calităţii şi
eficienţei procesului de învăţământ sub toate aspectele sale.
-

Director,
Prof. Vasile HUSAC

Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Mihai Mihaela

