Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Grigore Tăbăcaru”, Hemeiuş, jud. Bacău

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
,,OM ŞI SOCIETATE”
AN ŞCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL I

Comisia metodică ,,Om şi societate’’şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui
program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:


Proiectarea activităţii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea
de învăţare;



Predarea şi însuşirea cunoştinţelor folosind metode activ-participative;



Evocarea evenimentelor importante din istoria naţională şi a comunităţii;



Formarea unor comportamente în acord cu principiile creştine.

Eevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de
religie, istorie si geografie.

Activitati :
-

analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior ;

-

elaborarea Planului managerial şi a Graficului activitătilor pentru anul scolar în
curs ;

-

întocmirea planificarilor anuale şi semestriale;

-

întocmirea, aplicarea şi dezbaterea rezultatelor obţinute la testele iniţiale;

-

participarea la consfătuiri, cercuri metodice la nivel judeţean;
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lecţie demonstrativă (istorie): “Vechimea poporului român şi a limbii române”

-

(profesor Mihăila Neculai);
lecţie demonstrativă (religie): “Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor

-

zece leproşi ” (profesor Putină Constantin).


Puncte tari:

-întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale, in conformitate cu
noile programe;
-atingerea obiectivelor propuse în planul managerial;
-cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor
propuse.



Puncte slabe:

-transpunerea parţială în comportament civic, a cunoştinţelor dobândite la religie şi
cultură civică;
-diminuarea interesului pentru disciplinele: istorie, geografie, religie şi cultură
civică.



Oportunităţi:

-folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ;
- dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii;
-folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi
conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor.



Ameninţări:

-creşterea numarului de elevi cu probleme de comportament şi deficienţe de
învăţare;
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general.
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Solutii posibile:
-

diversificarea metodelor centrate pe elev;

-

armonizarea si exersarea propriului sistem de valori in acord cu cel social.
Pe parcursul semestrului I, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus
contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei, la nivelul şcolii şi al
comunităţii locale.

Responsabil Comisie Metodică,
Prof. Putină Constantin

3

4

