Şcoala Gimnazială Filipeşti

Raport
privind activitatea Comisiei metodice la limbi straine
în anul şcolar 2015-2016

In anul scolar 2015-2016 Comisia metodică a profesorilor de limbi straine
din Şcoala Gimnazială Filipeşti şi-a desfăşurat activitatea conform graficului de
activităţi.
Obiectivele propuse la inceputul anului au fost: participarea activa in cadrul
comisiei metodice, pregatirea suplimentara cu elevii claselor a VI- a in vederea
sustinerii Evaluarii Nationale la limba engleza, organizarea de activitati
extrascolare (Food Revolution Day, Halloween, La Francophonie, Ziua
Internationala a limbilor straine), asigurarea calitatii actului educational.
Astfel, activitatea Comisiei a constat în sustinerea de lectii demonstrative si
referate, iar elevii clasei a VII –a F au participat la activitatea Food Revolution
Day, proiect global conceput de Jamie Oliver din Marea Britanie si au primit
diplome de participare. Cele trei cadre didactice au participat la toate intalnirile si
s-au sustinut lectii si referate in functie de tematica aleasa in planificare. Metodele
si tehnicile utilizate au fost active-participative si invatarea centrata pe elev.
La fiecare sedinta de catedra, s-a discutat despre metodele noi, cele mai utile
si au impartasit din experienta proprie la catedra. Dupa fiecare Cerc metodic s-au
discutat si dezbatut informatiile primite, pentru o cat mai eficienta aplicare a
acestora.

Astfel, activitatea Comisiei a constat în:
 Organizarea întâlnirii în cadrul Comisiei pentru a informa membrii catedrei
de limbi straine despre noutățile dezbătute la Consfătuirea județeană din
septembrie 2015
 Analiza activităţii Comisiei metodice la limbi straine în anul şcolar trecut si
analiza testelor initiale- noiembrie 2015
 Intocmirea graficului de pregatire suplimentara in vederea Evaluarii
Nationale la clasa a VI a
 Intocmirea ofertei de optionale pentru anul scolar 2016-2017 – ianuarie 2016
 Susţinerea de lecţii demonstrative şi referate dupa cum urmeaza:

"Ma journee”- clasa a VIII-a F
“La dictee en classe de FLE”(referat)
– prof. Patrascu Delia 15 ianuarie 2016
„ Personal pronouns”- clasele III+IV A
„ Strategies in EFL teaching”(referat)
- Prof. Nechita Mihaela 25 martie 2016
"Food Revolution Day"
„Pair work and group work in EFL teaching” (referat)
– prof. Velescu Cristina-Elena – 19 aprilie 2016

Puncte tari:
-

toţi profesorii sunt calificaţi si titulari;
s-a avut în vedere în permanenţă îmbunătăţirea calităţii actului educativ;
elevii au participat activ la activitățile propuse;
profesorii s-au înscris și au participat la cursuri de formare continuă.
Orele demonstrative sustinute au fost orientate pe procedeele moderne
centrate pe elev;

Puncte slabe:
- sunt câteva probleme în legătură cu dezinteresul unor elevi în învăţarea
limbilor străine, elevi pentru care metodele aplicate nu au avut succes –
atragerea acestora va fi unul dintre obiectivele activităţilor Comisiei de
anul viitor;
- nu s-au realizat activități extrașcolare la nivel de comună, ceea ce ar fi
dus la o concurență și la o dorință mai mare de autodepășire a elevilor;

Întocmit, responsabil de Comisie metodică,
Prof. Velescu cristina-Elena

