Anexa 1
Dare de seamă pe semestrul. I / anul şcolar 2017/2018
Comisia metodică a claselor primare
Menţiuni (precizări,
existenţa unui document
doveditor)
Planificări, caietele și
portofoliile cadrelor did.

Domeniu

Nr

Element / criteriu

Activitatea efectuată
(dare de seama) şi calitatea ei

1. Activitate
didactică

1.1

Planificare
(respectare)

Respectat de către toate cadrele
didactice

1.2

Gradul de parcurgere a La fiecare clasă conform
programei
planificării

Caietele elevilor

1.3

Metode de predare
folosite

Expunere,explicatie,
demonstratie, munca în
echipe,munca individuală, jocul
e.t.c.

Schițe,planuri de lecție, fișe
de lucru

1.4

Materiale didactice
folosite

Manuale,culegeri,fișe,planșe,TIC Portofoliu personal
ș.a.
al personalului didactic

1.5

Surse de pregătire
personală pentru ore

Manuale,culegeri, diferite siteuri de specialitate

1.6

Predare diferenţiată

În funcție de nevoile elevilor din
fiecare clasă

1.7

Proiecte disciplinare şi
transdisciplinare

-serbarea Sf. Martin

- 10.11.2017

- Școala altfel

-noiembrie 2017

Lecţii deschise
efectuate

-ore de sport clasele 0-4

Luna ianuarie 2018

1.9

Asistenţe şi
interasistenţe

-

2.1

Notarea ritmică

efectuat

Catalog,carnetele elevilor

2.2

Procedee şi unelte de
evaluare

Oral și scris,teste și lucrări pe
parcursul întregului semestru.

Portofoliul elevilor și al
cadrelor did.

1.8

2. Evaluarea şi
notarea

Biblioteca personală

-ore deschise pentru părinții
elevilor din clasă
efectuate de doamna director
la toate clasele primare
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3. Pregătire
suplimentar
ă a elevilor

2.3

Corectarea cu clasa a
lucrărilor scrise

efectuat

Caietele elevilor

2.4

Justificarea notei

Punctaj pe marginea lucrării,
itemi sau descriptori de
performanță

Lucrările elevilor

2.5

Teste iniţiale, de
progres şi finale

Efectuat

Portofoliul fiecărui cadru
didactic

3.1

Ore de consultaţie

Fiecare cadru didactic are
consultații cu părinții săptămanal

Portofoliul fiecărui cadru
didactic, condica de
activități extrașcolare

3.2

Pregătire suplimentară

-

În funcțe de necesitățile
elevilor din fiecare clasă

Portofoliul fiecarui cadru
didactic
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4. Simulări – (clasa, rezultate)

5. Utilizarea calculatorului şi aparaturii în
pregătirea şi derularea lecţiilor
(specificaţi)
6. Ședințe cu părinții

Fișe de lucru, teste întocmite, documentare
de pe internet, vizionarea unor filme pentru
copii
-

ședințe cu părinții de la clasă
participarea la ședința cu părinții
viitorilor elevi ai școlii

La toate clasele
primare

-pe parcursul
întregului
semestru
-luna decembrie
2017

7. Respectarea termenilor în întocmirea şi
predarea documentelor şcolare

respectate

8. Activităţi extraşcolare legate de
specialitate (cercuri, expoziţii, vizite, etc)

a)Teatre și spectacole vizionate:
-teatrul Gong : Din copilaria mea

16.10.2017

-spectacol de magie

20.10.2017

- teatru: Au, doctore, mă doare!

10.11.2017

-Farfarello

8.12.2017

-teatru: Mărul de aur

19.01.2018

b) Excursii și drumeții

c) Serbări și activități cultural artistice
-Dance for kindness – toate clasele

12.11.2017

-serbare de Crăciun- toate clasele

20.12.2017

d)vizite și alte ieșiri cu clasa
- colindat – toate clasele

9. Atribuţii (legate de specialitate)

Fiecare cadru desfășoară activități specifice
în diferite comisii ale școlii
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10.
Formare şi
perfecţionare

11.
12.

10.1

În calitate de
participant

10.2

În calitate de
referent

-

Zfl – Cluj – Napoca- invătatoarele
claselor

-

Activitate metodica Casa Parohiala
( turte de Crăciun )

7.12.2017

prezență permanentă

lista celor
prezenti

-

Activităţi – cercul metodic pe oraş
Contribuţii personale la păstrarea,
recondiţionarea şi îmbogăţirea
patrimoniului catedrei

13.
Activitate de mentorat (practică
pedagogică, coordonare lucrare, inspecţii
de specialitate)

Alte activităţi şcolare
16 Consilii
profesorale

16.1

Prezenţa - absenţa

16.2

Contribuţii (idei,
propuneri, etc)

16.3

Consilii tematice referent

14.
Atribuţii (responsabilităţi) pe nivel de
şcoală (precizaţi şi activităţile derulate)

15.
Alte activităţi – specialitate şi / sau
administrativ - organizatorice

16.

-

Participarea la slujba de la biserica
evanghelică, ținută cu ocazia
începerii anului școlar

-14.09.2017

Propuneri, sugestii, doleanţe…

Responsabil al comisieimetodice cl. 0-IV
Saroiu Anca
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