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Întocmit  astăzi, 14 septembrie 2018 , în urma analizei activităţii 

membrilor Comisiei metodice  „Tehnologii-Arte-Educaţie fizică”, în anul şcolar 

2017-2018.  

 Comisia metodică „Tehnologii-Arte-Educaţie fizică” a fost  reorganizată 

la data de 01.09.2017,  având în componenţă următorii membri: 

 Profesor Niculescu Maria  Gabriela– Educaţie plastică; 

 Profesor Merlan Victoria -  Educaţie muzicală; 

 Profesor Dumitra Georgiana Roxana  -  Educaţie fizică; 

 Profesor Niţu Aurelia -   Educaţie fizică; 

 Profesor Bolgiu Mihail – Educaţie tehnologică; 

 Profesor Mateescu Cristina  -  Educaţie tehnologică, responsabil comisie. 

Activităţile  comisiei s-au  desfăşurat  urmărind  permanent  atingerea  

obiectivelor  propuse  la începutul anului şcolar: stimularea interesului elevilor 

pentru disciplinele predate de cadrele didactice membre ale comisiei, 

dezvoltarea aptitudinilor  elevilor şi formarea competenţelor specifice  fiecărei 

discipline.  

Toţi profesorii care fac parte din comisie sunt cadre didactice calificate,  

patru dintre aceştia sunt titularii şcolii, unul este profesor pensionar şi unul 

suplinitor calificat.  

Distribuţia membrilor comisiei, în funcţie de gradele didactice este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Total cadre 

didactice 

 

Gr I 

 

Gr II 

 

Definitivat 

 

Debutant 

6 2 1 1 2 

 

Activitatea de consiliere-orientare a elevilor a fost desfăşurată de către 

prof. Dumitra Roxana la clasa a V-a şi prof. Mateescu Cristina la clasa a VIII-a 

B, de la Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu”  Valea Călugărească.  

Privind oferta de discipline opţionale de tip CDŞ, prof. Mateescu Cristina 

a propus și derulat la clasele gimnaziale opţionalul „Tehnologie şi progres”.  

Profesorii care fac parte din comisie acordă importantă formării şi 

dezvoltării profesionale, participând la activităţile comisiei metodice, ale 

cercurilor pedagogice sau la cursuri de perfecţionare.  



Pe parcursul anului școlar 2017-2018 , s-au realizat activităţile propuse, la 

termenele  stabilite in programul managerial al comisiei. 

Membrii comisiei au întocmit  planificarea calendaristică a materiei în 

conformitate cu programele şcolare in vigoare, au predat-o la termenul stabilit,  

au realizat proiectarea unităţilor de învăţare şi  evaluarea elevilor prin teste,  

probe practice, precum şi folosind modalităţi de evaluare alternativă. De 

asemenea s-a realizat notarea ritmică a elevilor, punându-se accentul pe un 

proces instructiv-educativ centrat pe elev. 

Toţi profesorii din cadrul comisiei: 

- au participat la activităţile  cercurilor  pedagogice din care fac parte şi la 

alte activităţi cuprinse în calendarul C.C.D. Prahova; 

- au participat la  consiliile profesorale; 

- au urmărit şi înregistrat progresul elevilor prin aplicarea  testelor iniţiale, a 

celor de parcurs şi a testelor sumative; 

- au participat la activităţile acestei comisii metodice, precum şi la cele ale 

altor comisii din care fac parte, în calitate de responsabili sau de membri; 

- au amenajat spaţiile din şcoală în care îşi desfăşoară activitatea (sălile de 

clasă, cabinetele, sala şi terenul  de sport, panourile, avizierele); 

- au efectuat serviciul pe şcoală, conform graficului stabilit; 

- au utilizat resursele şcolii, inclusiv cele din domeniul IT, pentru realizarea 

unor lecţii sau pentru alte activităţi  specifice învăţământului;  

- au colaborat cu celelalte cadre didactice din şcoală, cu cele din 

conducerea şcolii, precum şi cu personalul auxiliar; 

- au menţinut legătura şi au comunicat eficient cu părinţii elevilor şi cu alţi 

membrii ai comunităţii; 

- au promovat imaginea şcolii.  

În afara activităţilor comune tuturor membrilor Comisiei metodice 

„Tehnologii-Arte-Educaţie  fizică”, pe parcursul anului școlar, se evidenţiază 

următoarele:  

 

. Profesor Niculescu Maria  -  Educaţie plastică 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă în domeniul artelor plastice  şi 

pregătirea acestora pentru viitoarele concursuri. 

 Realizarea unor  expoziţii tematice periodice, cu lucrările plastice ale elevilor 

din cadrul celor trei şcoli, cu temele „1 Decembrie”,  „Contrastul culorilor 

complementare”, „Culorile primăverii” etc. 

 Participarea, alături de alte cadre didactice, la activităţile extracurriculare 

desfăşurate în şcoală. 

 Înscrierea,  în vederea susţinerii gradul didactic II și susținerea inspecției 

curente 1, la Școala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu” Vălenii de 

Munte. 

 Susţinerea lecţiei demonstrative la clasa a V-a cu tema plastică „Culorile 

calde şi culorile reci”, subiectul aplicativ fiind de compoziţie „Lumea 

subacvatică”.  



 

Profesor Merlan Victoria   -  Educaţie muzicală 

 Selectarea elevilor cu aptitudini muzicale în vederea pregătirii pentru diverse 

evenimente artistice.  

 Pregătirea elevilor capabili de performanţă în domeniul muzical, în cadrul 

corului şcolii.  

 Pregătirea şi prezentarea unui program muzical, cu prilejul zilelor de                 

1 Decembrie, 24 Ianuarie și 8 Martie. 

 Susţinerea unui progam artistic, cu elevii Şcolii Gimnaziale  „Ion Ionescu” 

Valea Călugărească, la Inspectoratul Şcolar Prahova, în cadrul Festivalului 

colindelor, unde s-a obţinut diplomă de participare.  

 Realizarea unui program de colinde, dedicat sărbătorilor de iarnă. 

 Coordonarea elevilor şi participarea la diverse evenimente cultural-artistice. 

 Susţinerea, în cadrul comisiei metodice, a unei lecții demonstrative la clasa a 

VI-a cu tema „Timbrul vocal”, lecție care face parte din unitatea de învățare 

„Elemente de limbaj muzical”. 

 Înscrierea în vederea susţinerii examenului de definitivat. 

 Susţinerea  inspecţiilor  pentru examenul de definitivat.  

 

Profesor Dumitra Roxana  -  Educaţie fizică 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă în domeniul sportului şi 

pregătirea acestora pentru viitoarele competiţii sportive.  

 Pregătirea elevilor în vederea participării la întreceri şi concursuri din cadrul 

Olimpiada naţionale a sportului şcolar.  

 Coordonarea elevilor şi participarea acestora la următoarele competiţii: 

Crosul de toamnă (22.10.2017), Cupa Educaţiei (05.10.2017), Competiţie de 

baschet, desfăşurată la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Boldeşti Scăieni, 

unde elevii şcolii au obţinut premiul al III-lea (31.10.2017) şi campionatul 

şcolar de handbal şi fotbal (noiembrie), Şahul, sportul minţii (22.01.2018).  

 Amenajarea terenului din curtea şcolii pentru jocuri sportive, pentru 

realizarea activităţii elevilor în orele de educaţie fizică şi în pauze. 

 Organizarea unor întreceri sportive individuale (şah, tenis) şi pe echipe 

(handbal, fotbal), întreceri care au motivat elevii pentru sport şi mişcare.  

 Observarea şi îndrumarea, în permanenţă, a evoluţiei elevilor care fac parte 

din echipa de fotbal a comunei. 

 Organizarea unor întreceri de fotbal cu prilejul Zilei de 1 Decembrie. 

 Înscrierea în vederea susţinerii examenului de definitivat. 

 Susţinerea inspecţiilor pentru examenul de definitivat.  

 Susținerea probei scrise pentru examenul de definitivat. 

 Promovarea examenului și obținerea definitivării în învățământ. 

 Perfecţionarea prin programele de formare continuă „Elemente de didactică 

prntru debutanţi şi stagiari” şi „Repere psihopadagogice pentru examenul de 

definitivat”. 



 Absolvirea modulelor psihopedagogice nivel I şi nivel II. 

 Susţinerea unei lecţii demonstative la clasa a VII-a A, cu temele: Gimnastica 

acrobatică şi Forţa-dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare, a 

abdomenului şi a spatelui.  

 Susţinerea unei lecţii demonstative la clasa a V-a, în cadrul Cercului 

directorilor, pe data de 7 decembrie 2017, cu tema „Universul emoţiilor”, în 

colaborare cu prof. Vasile Mioara.  

 

Profesor Niţu Aurelia -  Educaţie fizică 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă în domeniul sportului şi 

pregătirea acestora pentru viitoarele competiţii sportive.  

 Participarea alături de alte cadre didactice, la activităţile extracurriculare 

desfăşurate în şcoală.  

 Organizarea, împreună cu alte cadre didactice din şcoală, a următoarelor 

activităţi extracurriculare: „Ziua Naţională a Pompierilor”, „Drumul casă-

şcoală”, „Traversez corect strada”, „Strada nu este loc de joacă”.  

 Motivarea elevilor pentru sport şi mişcare, prin organizarea unor întreceri 

sportive individuale şi pe echipe, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nicovani şi 

Şcolii Gimnaziale Rachieri.  

 Coordonarea activităţii Comitetului  de Securitate şi Sănătate în Muncă de la 

Şcoala Gimnazială Rachieri.  

 Participarea la activităţile Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă.  

 Participarea, în calitate de membru, la activităţile Comisiei  de circulaţie 

rutieră.  

 

Profesor Bolgiu Mihail 

 Realizarea unei  expoziţii de machete realizate de către elevi, din materiale 

recuperabile şi reciclabile,  cu tema „Adăposturi pentru animale”. 

 Realizarea unei  expoziţii cu produsele realizate de către elevii clasei a VII-a, 

din materiale plastice, materiale metalice, cauciuc şi sticlă.  

 Amenajarea, împreună cu elevii clasei a V-a, a spaţiului verde din curtea 

Şcolii Gimnaziale Racheri.  

 Promovarea valorilor pentru protecţia mediului înconjurător prin organizarea 

de expoziţii cu produsele realizate de către elevi, folosind materiale 

reciclabile şi recuperabile.  

 Participarea, alături de alte cadre didactice, la activităţile extracurriculare 

desfăşurate în şcoală, precum şi la activităţi de voluntariat. 

 Susținerea, în cadrul comisiei metodice,  a unui referat cu tema „Modalități 

de formare și stimulare a capacității creatoare a elevilor în cadrul disciplinei 

educație tehnologică”. 

 

Profesor Mateescu Cristina  -  Educaţie tehnologică 

 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor  extracurriculare, cu prilejul Zilei 

Educaţiei și în cadrul săptămânii „Școala altfel”. 



 Organizarea, alături de alte cadre didactice din şcoală, a Concursului judeţean 

de matematică „Ion Ionescu”, ediţia a VII-a.  

 Organizarea de expoziţii cu produsele realizate de către elevi și stimularea 

folosirii materialelor reciclabile şi recuperabile. 

 Organizarea  și realizarea a două excursii tematice, cu elevii claselor a VIII-a.  

 Îndrumarea elevilor clasei a VIII-a B, în vederea participării la activităţile 

extracurriculare dedicate Zilei de 1 Decembrie, sărbătorilor de iarnă,  Zilei de 

24 Ianuarie, Zilei Mediului. 

 Îndrumarea şi organizarea elevilor clasei a VIII-a B, în vederea participării la 

următoarele activităţi extracurriculare pe teme de voluntariat: „Marşul cărţii” 

şi  „Volunatriat pentru comunitate”.  

 Realizarea consilierii săptămânale a părinţilor elevilor clasei a VIII-a B 

(miercuri, orele 17:00).  

 Participarea la activitatea realizată de CCD Prahova, cu tema „Modalităţi de 

implementare a noii programe de educaţie tehnologică. Exemple de aplicaţii 

practice”. 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru obţinerea de performanţe, în 

vederea participării la concursuri şcolare.  

 Organizarea in luna ianuarie, a etapei locale a Olimpiadei de Educaţie 

tehnologică, în vederea selectării elevilor participanţi la etapa judeţeană.  

    Participarea în calitate de profesor asistent şi evaluator  la disciplina Educaţie 

tehnologică, în cadrul unor competiţii şcolare.   

 Participarea la etapa judeţeană  a Olimpiadei de Educaţie tahnologică, unde 

elevii şcolii au obţinut următoarele rezultate:  

- Pădureţu Maria Cătălina, clasa a V-a , mențiune; 

- Pîndaru Ana-Maria Ioana, clasa a V-a, mențiune; 

- Stere Maria, clasa a VI-a A, premiul I; 

- Moga Augustin, clasa a VII-a A, menţiune; 

- Tutunea Cosmin Ionuţ, clasa a VII-a B, menţiune; 

- Lambru Adina Maria, clasa a VIII-a B, premiul al III-lea. 

Eleva Stere Maria s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Educație 

tehnologică, însă din motive de sănătate aceasta nu a mai putut participa. 

 Organizarea programului clasei a VIII-a B și participarea la spectacolul 

realizat in cinstea centenarului Marii Uniri și la activitatea „Uniți, pentru un 

zâmbet de copil “. 

 Participarea cu elevii clasei a VIII-a B, la „Târgul ofertelor educaționale”, în 

vederea orientării școlare și profesionale.  

 Perfecţionarea prin programul de formare continuă „Abilitare curriculară 

pentru nivelul gimnazial – Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice”.  

 Participarea la simpozionul internațional „Alternative ale managementului 

pentru calitate și progres în educație”. 

 Susţinerea activităţii demonstrative la clasa a VI-a B, în cadrul Cercului 

directorilor, cu tema „Între pitoresc şi indiferenţă la Valea Călugărească”, în 

colaborare cu prof. Radu Gilica şi prof. înv. primar Cojocaru Mirela.  



 Coordonarea activităţii Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, în 

calitate de responsabil la Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu” Valea 

Călugărească şi Şcoala Gimnazială  Nicovani.  

 Participarea la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii. 

 Coordonarea activităţilor educative de la Şcoala Gimnazială Nicovani.  

 Participarea, în calitate de membru, la activităţile Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii, Comisiei pentru curriculum, Comisiei pentru consiliere 

şi orientare, Comisiei de formare continuă şi dezvoltare profesională.  

 Participarea, în calitate de membru în cadrul Comisiei de Evaluare Națională, 

pentru elevii clasei  a VIII-a. 

 Participarea, în calitate de președinte, în cadrul Comisiei de încheiere a 

situației școlare la clasa a VIII-a și în cadrul Comisiei de corigență, la aceeași 

clasă.  

 

În pofida faptului că membrii comisiei îşi desfăşoară activitatea în trei şi 

chiar patru unităţi şcolare, am reuşit împreună să realizăm activităţi deosebite, 

moderne, atractive, specifice învăţământului românesc actual,  ce îşi dovedesc 

utilitatea atât pentru elevii noştri, cât şi pentru comunitate şi sporesc prestigiul 

şcolii noastre.  

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 
 Cadre didactice calificate pentru 

toate  disciplinele din cadrul 

comisiei. 

 Existenţa unui curriculum 

pentru toate disciplinele. 

 Cadre didactice cu vechime în 

învăţământ şi în unitatea 

şcolară. 

 Patru   cadre didactice titulare.  

 Existenţa în şcoală a unor 

condiţii materiale bune pentru 

desfăşurarea activităţilor.  

 Existenţa manualelor 

alternative.  

 Existenta în cadrul şcolii a 

mijloacelor de comunicare şi 

informare moderne: 

calculatoare, acces la Internet, 

videoproiector etc 

 Lipsa cadrelor didactice titulare 

la disciplina  educaţie muzicală. 

 Cadrele didactice care predau  

în mai multe şcoli. 

 Condiţiile materiale şi dotarea 

mai reduse pentru unele 

discipline în şcolile structuri.  

 Posibilitatea dificilă de reunire a 

membrilor comisiei,  datorită 

programului acestora.  

Oportunităţi Ameninţări 
 Posibilitatea realizării unor  Numărul mic de ore alocat 



discipline opţionale.  

 Posibilitatea participării la 

concursuri şi întreceri şcolare, 

evenimente şi manifestări 

sportive şi culturale.  

 Realizarea unor parteneriate cu 

alte instituţii.  

 Formarea continuă şi 

dezvoltarea profesională a  

cadrelor didactice, prin 

participare la cercuri 

pedagogice, cursuri de formare, 

susţinerea de grade didactice.  

săptămânal pentru disciplinele 

educaţie plastică, educaţie 

muzicală, educaţie tehnologică..  

 Interesul scăzut al unor elevi şi  

părinţi pentru studiul 

disciplinelor enumerate mai sus.  

 Scăderea numărului de elevi la 

clasă.  

 

 

  

                                                                            Întocmit, 

responsabil comisie 

                                                    prof. Mateescu Cristina 
 

 


