
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2017- 2018, 

 Semestrul I 

 

Comisia Metodică de Limbă și comunicare 

Pe semestrul I al anului şcolar 2017/2018, comisia metodică a  profesorilor de Limba și 

literatura română 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 activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

învăţarea muncii cu calculatorul); 

 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic; 

 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

 Activitatea catedrei de Limba şi literatura română a fost orientată, în semestrul I, 

spre realizarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în limba română şi spre conturarea 

unor valori şi atitudini specifice obiectului nostru de studiu. Conţinuturile abordate au fost 

integrate în lecţii care au împletit ,de multe ori, noţiunile de limbă şi comunicare, cu cele de 

literatură română.  

În primul semestru, profesoarele de limba română au definitivat situaţia elevilor cu 

medii neîncheiate sau corigenţi. Acestea au participat la consfătuirile de specialitate ale 

cadrelor didactice din  septembrie 2017, care a avut loc la Miercurea-Ciuc. 

 Au fost studiate programele şcolare şi s-au stabilit în catedră manualele şcolare de 

limba română pentru anul în curs , precum şi responsabilităţile fiecărei profesoare. S-a 

întocmit planul managerial al catedrei şi graficul activităţilor metodice din acest an şcolar. 

Activitatea de proiectare didactică s-a concretizat în realizarea unor teste iniţiale în luna 

septembrie 2017, pentru elevii claselor V-VIII. S-au realizat planificările calendaristice, 

proiecte de unităţi de învăţare şi mai multe planuri de lecţie. La nivelul catedrei s-au creat 

variante de subiecte pentru teza semestrială, teste de progres şi de recuperare a cunoştinţelor, 

precum şi modele de subiecte de examen și olimpiadă. 

 Activitatea desfăşurată la clasă a urmărit parcurgerea ritmică a materiei, în 

conformitate cu cerinţele programei şcolare. Formarea competenţelor de comunicare orală în 

limba română s-a realizat prin organizarea şi desfăşurarea unor activităţi adecvate: jocuri de 

rol, povestiri orale la clasele a Va şi a VI a ,sau  argumentări la clasele a VII-a şi a VIII- a. 

Comunicarea scrisă a elevilor a fost conturată prin numeroase activităţi desfăşurate permanent 

în orele de curs sau în cuprinsul temelor de acasă: investigaţia de text ficţional sau 

nonficţional, exerciţii de redactare a unor compuneri pe baza diverselor genuri și specii 



literare , caracterizări de personaje, rezumate. Activităţile curriculare au avut, adeseori , un 

caracter interactiv, urmărind să antreneze un număr cât mai mare de elevi, implicaţi constant 

în toate secvenţele lecţiei. Aceştia şi-au justificat de multe ori răspunsurile, dobândind treptat 

competenţe de autoevaluare. Elevii au fost familiarizaţi treptat cu tehnicile de culegere a 

informaţiilor ştiinţifice, apoi cu tehnicile de exprimare scrisă, în vederea redactării 

compunerilor. În domeniul „ Limbă şi comunicare”, au fost valorificate cunoştinţele elevilor 

insistându-se pe studiul nivelului lexico-semantic al limbii române (pronunţii corecte ale 

neologismelor, erori şi relaţii semantice,). Pot fi evidenţiate câteva referate realizate în catedră 

: Tratarea diferențiată a elevilor la Limba română, Modalități de evaluare a cunoștințelor 

elevilor de gimnaziu la disciplina limba și literatura română, Metodele interactive și rolul lor 

în activitățile de Limba și literatura română. 

În orele de pregătire a elevilor pentru olimpiadă, s-au abordat şi alte teme mai dificile, 

cum ar fi: „Paralelă între două personaje literare specifice textelor epice”, „Şcoala de ieri şi de 

azi”, diverse comentarii de texte dramatice etc. 

 Activitatea de evaluare s-a concretizat în aplicarea unor teste diferite, de exemplu 

evaluarea inițială, aplicată la fiecare clasă,în urma căreia s-au întocmit diagrame și rapoarte.  

La sfârşitul  semestrului, au fost evaluate portofoliile şi materialele realizate de elevi, 

precum şi modalităţile de lucru în grup ale acestora. 

Pe tot parcursul semestrului s-au ținut ore suplimentare de limba română pentru clasele 

a VIII-a, s-au elaborat teste și fișe de lucru pe itemi diversificați. 

        Pe tot parcursul  semestrului s-a realizat  evaluarea elevilor prin teste elaborate 

conform programei scolare si a standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de 

evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-

se fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învățare-evaluare. 

 Cu ocazia aniversării poetului Mihai Eminescu, clasele a V-a A și a VII-a A au realizat 

activități grupate sub titlul ,, Eminescu- Luceafărul poeziei românești”: audierea unor 

poezii/cântece, memorarea și recitarea unor poezii, realizarea unor pagini de portofoliu cu 

creații din opera marelui poet, realizarea unor lucrări plastic inspirate din versurile poetului. 

        Membrii comisiei: prof. Marosfoi Eniko, prof.Varga Gyongyi, prof. Baricz Loredana  

s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învățare-

evaluare,în scopul săvârsirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de excepție, 

inovator, care să aducă performanțe școlare deosebite in viitor. 

 

            

 

 



     

Analiza activității 

Puncte tari :  

 Cadrele didactice au întocmit planificarea anuală şi secvenţială a materiei, 

personalizată în conformitate cu particularităţile colectivelor de elevi. Majoritatea 

proiectărilor didactice au la bază variante preluate din diferite surse, însă fiecare 

profesor are o contribuţie personală în definitivarea acestora.  

 Se utilizează auxiliare didactice în vederea desfăşurării eficiente a demersului didactic; 

În acest sens colaboram cu Ed. Corvin, Ed.Carminis Piteşti, Ed Sigma, Ed. Paralela 

45, Ed. Delfin etc.  

 Cadrele didactice manifestă dorinţă de introducere în activitatea didactică a metodelor 

activ-participative, centrate pe elev. S-a observat acest lucru în urma asistenţelor la 

cls.doamnelor profesoare 

 S-au realizat şi folosit  materiale eficiente de sprijin pentru elevii cu nevoi speciale. 

 Se manifestă interes pentru pregătirea lecţiilor, în acest sens profesorii consultă site-

urile de specialitate, utilizează calculatorul în redactarea fişelor de lucru/evaluare.  

 Unele cadre didactice sunt colaboratori ai site-urilor educaţionale, publicând diferite 

materiale: teste, planuri de lecţie, planificări, materiale în Power Point. 

 Se utilizează o gamă variată de instrumente de evaluare, îmbinând eficient mijloacele 

de evaluare tradiţională, cu cele alternative şi vizând evaluarea competenţelor elevilor, 

pe baza descriptorilor de performanţă. Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra 

suplimentar și gratuit cu elevii capabili de performanță și cu elevii din clasa a VIII-a    

 

Puncte slabe: 

 Comportamente deviante ale unor elevi  

 Goluri în cunoştinţele unor elevi 

Oportunități:  

 Prestigiul în continuă creștere de care se bucură în acest moment școala  

  O bună motivație din partea unor elevi capabili de performanță și susținerea din 

partea părinților 

Amenințări:  

 Numărul de ore mai redus cauzat de aplicarea noilor planuri-cadru 

Relatiile cadru didactic-elev: 

 Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si 

intelegere, afectivitate 

 Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de 

studiu, punctualitate, tinuta decenta, conduita morala 

 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, 

dorinta de afirmare și autodepășire 

 



 

 Managementul calităţii  

1.Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice,  

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

 s-a pus  un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă, 

 s-a creat un climat favorabil învăţării       

 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a 

reuşi       

 s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală.  

 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor 

 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de 

învăţământ  

 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru 

elevi        

 s-a accentuat respectul  pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere 

reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a profesorilor din 

şcoală 

 

     2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

 s-a  stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente  pentru elevi 

 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului 

elevilor la toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi 

împărtăşirea lor în funcţie de specificul fiecărui colectiv şcolar) 

 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor  

 În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile 

ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii didactice moderne şi 

adecvate particularităţilor de vârstă şi pregatire ale claselor, demersul didactic fiind 

bine conceput şi aplicat .  

 

 

 

                                                                                               Întocmit, 

                                                                               Responsabil Comisie metodică, 

                                                                                       prof. Baricz Loredana 


