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RAPORT DE ACTIVITATE 

Limba şi literatura română 

Ianuarie-Mai 2019 

 

Predarea la clasă, la limba şi literatura română, s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra 

elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare. 

În procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice care să stimuleze implicarea 

activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, investigația sau 

portofoliile. 

Am elaborat multe fișe teoretice și de lucru pentru creșterea performanței. Un principiu major în 

activitatea mea didactică a fost  stimularea creativității, deoarece aceasta joacă un rol important în 

formarea sănătoasă a personalității unui copil. 

Pe parcursul acestei perioade am avut în vedere planificările calendaristice proiectate pe baza programei 

școlare, dar și nevoile, ideile elevilor. Astfel am reușit să pun baza unei relații de cooperare 

fundamentate pe conștientizarea responsabilităților și pe respect reciproc, indiferent de mediul de 

proveniență a copiilor. 

Am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul orelor de remediere derulate de către elevi. 

Am mobilizat elevii să se implice şi în activităţi frontale. 

Clasele IX-XI au fost alese ca grup de ţintă, ca să pot să evolueze pe parcurs, elevii având greşeli de 

exprimare şi probleme în însuşirea cunoştinţelor noi. Clasele de a XII-a cu ajutorul acestor ore de 

remediere o să aibă un succes mai mare, o şansă mai mare de a trece la examenul de bacalaureat. 

Elevii ” s-au împrietenit” cu structura examenului de bacalaureat, având ca scop cunoaşterea cerinţelor 

la examen. Am discutat despre fiecare parte a examenului, având modelul în mână, după ce am început 

rezolvarea acesteia.  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării am elaborat şi am aplicat teste, precum şi bareme de corectare şi 

notare, în vederea realizării evaluărilor, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, 

aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate 
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competenţele generale şi specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a 

procesului instructiv-educativ. 

 


