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MAPA COMISIEI METODICE
●

Componenţa (încadrarea) comisiei metodice

●

Responsabilităţile membrilor comisiei metodice:

●

Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul
şcolar precedent

•la nivelul comisiei

●

Planificarea testelor iniţiale, sumative

•la nivelul şcolii

●

Procese verbale/note ale activităţilor desfăşurate

●

Structura anului şcolar

●

Situaţia cadrelor didactice înscrise la grade

●

Schemele orare pe clase

●

Situaţia cadrelor didactice debutante / mentori pentru

●

Lista opţionalelor vizate de inspectorul de specialitate

●

Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al

fiecare debutant
●

părinţilor)
●

Plan managerial anual

●

Program de activităţi metodice semestrial

●

Program de activităţi extracurriculare

Copii

după

deciziile

responsabililor

comisiilor

metodice
●

Concursuri şcolare (regulamente, liste cu elevi
participanţi, rezultate, etc.)

●

Proiecte şi parteneriate educaţionale

●

Copii ale tuturor situaţiilor transmise la Inspectorat.

Tabel nominal cu membrii comisiei si atributiile acestora

Nr.crt

Numele si prenumele

Functia
Gradul

Specialitatea

Atributii conform
fisei postului

1

Cristian Tatiana

Responsabil
CMS
Grad I

Matematica
Fizica

Consilier
educativ

2

Tirtan Valentina

Director
Grad I

Istorie, Civica
Biologie

Presedinte CA

3

Boldeanu Marlena

Profesor
Grad I

Fizica

Lider Sindicat

4

Bivolaru Costel

Profesor
Def.

Fizica
Chimie

Responsabil
PSI,

Orar

Lista opţionalelor avizate de inspectorul de specialitate

1. Mate o Placere- optional matematica
2. Prietenul meu calculatorul-optional TIC

Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al părinţilor)
Matematica- Paralela 45 clasele V-VIII
Evaluare Nationala -clasa a VIII-a

Program de activităţi metodice semestriale
Noiembrie 2015/ Metode de evaluare specifice matematicii si stiintelor-Referat sustinut de prof. Cristian Tatiana
Integrarea evaluării formative în instruire este o provocare, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi. Merită? Cercetarea oferă un răspuns
definitiv: merită. În 1998, Black şi Wiliam au trecut în revistă 21 de studii şi 580 de articole sau capitole despre impactul evaluării formative
asupra rezultatelor elevilor. Ei au aflat că „inovaţiile care includ practicarea evaluării formative produc câştiguri în învăţare semnificative şi
deseori esenţiale” (p. 9).
Stiggins (2004) confirmă această concluzie, afirmând că evaluarea realizată efectiv, la clasă, poate avea ca impact creşterea deviaţiei standard
a rezultatelor elevilor la test, un efect comparabil cu rezultatele instruirii de tip „one-on-one”. Deşi evaluarea formativă îmbunătăţeşte învăţarea
elevilor începând de la grădiniţă şi până la colegiu (Black et al., 2003), studiile indică faptul că, cei care beneficiază cel mai mult sunt elevii cu
dificultăţi în învăţare, care au nevoie de ajutor suplimentar (Black & Wiliam, 1998). Evaluarea formativă nu poate de una singură să amelioreze
învăţarea elevilor. Elevii acumulează şi se dezvoltă atunci când informaţia provenită din evaluarea formativă este folosită constructiv, pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor individuale şi pentru a deveni independenţi în învăţare.
Elevii, din clasele actuale, vin dintr-o varietate de medii, cu o gamă variată de abilităţi şi interese. Evaluarea formativă ajută profesorii să vină în
întâmpinarea nevoilor individuale ale propriilor elevi prin intermediul instruirii diferenţiate. Dezvoltarea competenţelor necesare pentru învăţarea
pe parcursul întregii vieţi este un aspect critic pentru succes, în secolul XXI. Prin utilizarea strategică a evaluării formative elevii îşi dezvoltă
deprinderile pentru a deveni autonomi în învăţare
Evaluarea sumativă . În timp ce evaluarea formativă poate oferi, elevilor şi profesorilor, informaţii referitoare la progresul lor în timpul activităţii
de tip proiect, la un moment dat majoritatea profesorilor sunt nevoiţi să furnizeze un raport asupra învăţării elevilor la sfârşitul unei unităţi
particulare sau al unui proiect particular. Elevii, de asemenea, vor să ştie şi au nevoie să ştie rezultatul activităţii lor. Acest tip de evaluare care
se desfăşoară la final este numită evaluare sumativă. Evaluarea sumativă care se realizează, de exemplu, prin testele finale ale unităţii de
învăţare, poate oferi informaţii utile dacă rezultatele sunt analizate analitic de către profesor şi elevi. Profesorii pot identifica punctele slabe, pe
care le vor aborda mai în profunzime în timpul unităţilor viitoare, dar şi cu clasele viitoare de elevi. Elevii pot identifica zonele problematice şi şiar putea stabili, plecând de la acestea, obiectivele viitoare ale învăţării.
sursa : Intel in Europe

