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BECLEAN,B-N 

RESPONSABIL COMISIE METODICA 
INV. MOLDOVAN RAVECA 

 
PROGRAM  MANAGERIAL  AL  ACTIVITǍŢII 
COMISIEI  METODICE  A INVATATORILOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIECTIVE / CONŢINUT MĂSURI TERMEN RESPONSA- 
BILITATE 

OBS. 

I .   PROIECTAREA  
ACTIVITǍŢII 
 
Analiza activitǎţii comisiei 
metodice din anul precedent 
 Precizarea resurselor 
materiale şi umane 

Elaborarea activitǎţii 
comisiei     

 
1.1    Se va analiza 
activitatea susţinutǎ şi 
se vor  evidenţia 
realizǎrile şi 
nerealizǎrile 
1.2    Se va alcǎtui 
organigrama comisiei 
metodice 
 

 
 
sept. 
2011 

 
 
Director 
Responsabil 
comisie 

 

II .    ORGANIZAREA      
ACTIVITǍŢI 
Asigurarea cadrului optim 
de desfǎşurare a activitǎţilor 
de perfecţionare 
Distribuirea sarcinilor 
Stabilirea modului de 
participare a membrilor 
comisiei la susţinerea 
activitǎţilor 
Asigurarea circulaţiei 
informaţiei 

 
2.1    Se va amenaja 
un spaţiu destinat 
desfǎşurǎrii 
activitǎţilor metodice 
în funcţie de condiţiile 
concrete ale unitǎţii 
2.2    Prezentarea unor 
noutǎţi editoriale, 
softuri educaţionale şi 
a unor rezultate 
deosebite a cadrelor 
didactice 
 

 
 
 
 
 
29sept. 
2011 

 
 
 
 
 
Responsabil 
comisie 

 

 
III.  COORDONAREA  

ACTIVITǍŢII 
Activitatea din cadrul 
comisiei urmǎreşte: 
Cunoaşterea şi realizarea 
cerinţelor programei 

 
3.1     Dezbaterea unor 

conţinuturi din 
programele în vigoare 
3.2     Elaborarea, 
aplicarea şi dezbaterea 
unor proiectǎri 

 
 
Permanent 

 
 
Responsabil 
comisie 

 

An şcolar 2011-2012 
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Întocmirea planificǎrii 
activitǎţii didactice 
Perfecţionarea tehnicii 
didactice educative 
Dezvoltarea receptivitǎţii 
pentru nou şi a aptitudinilor 
de a-l introduce în practicǎ 
Sprijinirea activitǎţii de 
autoperfecţionare a cadrelor 
didactice 
Evaluarea activitǎţii de 
învǎţare 
Organizarea activitǎţii 
extraclasa şi extraşcoalǎ 
Schimburi de experienţǎ 
metodicǎ intercicluri 
(primar- gimnazial) 

sǎptǎmânale 
3.3     Confecţionarea 
unor materiale 
didactice şi mijloace 
de învǎţǎmânt cu 
utilitate imediatǎ 
3.4     Aplicarea in 
practicǎ în condiţiile 
concrete ale unitǎţii, a 
noutǎţilor şi 
experienţei pozitive 
ale cadrelor 
3.5     Se va stimula 
activitatea de cercetare 
pedagogicǎ şi 
participarea la 
cursurile de 
perfecţionare pentru 
obţinerea gradelor 
didactice 
3.6     Evaluarea 
progresului şcolar prin 
susţinerea şi analizarea 
unor teste 
3.7    Sprijinirea 
acţiunilor organizate 
pentru documentare şi 
cercetare, sǎrbǎtorirea 
unor evenimente 
3.8    Dezbaterea unor 
proiecte de acţiuni 
tematice şi susţinerea 
de activitǎţi legate de 
continuitatea 
procesului instructiv-
educativ pe ani şi 
cicluri de învǎţǎmânt 
 

IV.  ÎNDRUMARE  ŞI  
CONTROL 
Îndrumare metodicǎ 
Îndrumarea stilului 
individual 
Verificarea realizǎrii 
obiectivelor 
Sprijinirea activitǎţii de 

4.1     Elaborarea şi 
dezbaterea unor 
proiectǎri de acţiuni 
didactice 
4.2     Dezbaterea unor 
proiecte de activitate 
4.3     Asigurarea 
conditiilor pentru 

 
 
 
Final de 
semestru 
 
Final de 
an şcolar 

 
 
 
Director 
Responsabil 
comisie 
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cercetare 
Popularizarea experienţei 
pozitive 

documentare la 
cabinetul metodic, la 
biblioteci, internet, 
etc. 
4.4     Rezultatele 
deosebite care asigurǎ 
progresul şcolar se fac 
cunoscute la nivelul 
comisiei metodice şi 
cercurilor pedagogice 
 
 

V.EVALUAREA 
ACTIVITǍŢII 
 Verificarea realizǎrii       
obiectivelor 
Analiza blocajelor şi mǎsuri 
pentru înlǎturarea lor 
Constatarea şi evaluarea 
abaterilor şi a efectelor 
pozitive 
Asigurarea respectǎrii 
proiectǎrii semestriale şi 
anuale 
Asigurarea desfǎşurǎrii 
acţiunilor de perfecţionare 
Aprecierea activitǎţii 
membrilor comisiei 
metodice 

 

 
5.1     Se va realiza 
prin evaluarea 
rezultatelor 
5.2     Precizarea 
disfuncţiilor şi mǎsuri 
pentru înlǎturarea lor 
5.3     Evaluarea se 
realizeazǎ pe baza 
datelor furnizate de 
acţiunile susţinute 
5.4     Stimularea 
organizǎrii şi 
desfǎşurǎrii acţiunilor 
prevǎzute în grafic 
5.5     Se evidenţiazǎ 
acţiunile deosebite şi 
se popularizeazǎ 
 

 
 
Final de 
semestru 
 
Final de 
an şcolar 

 
 
 
Director 
Responsabil 
comisie 

 

VI. PERFECŢIONAREA  
ACTIVITǍŢII 
Analize periodice 
Proiecte de îmbunǎtǎţire a 
activitǎţii de perfecţionare 

 
6.1      Urmǎrirea 
eficienţei acţiunilor de 
perfecţionare în 
activitatea didacticǎ 
6.2      Corelarea 
acţiunilor de 
perfecţionare cu 
propunerile fǎcute in 
Consiliile profesorale 

 
 
Permanent 

 
 
Responsabil 
comisie 
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PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  COMISIEI   
METODICE  A INVATATORILOR 

   
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea  Răspunde Termen Observaţii 

1 1. Informare cu privire la 
activitatea comisiei 
metodice în anul şcolar 
2010-2011. 
2. Discutarea planificărilor 
calendaristice anuale. 
3. Planificarea activităţilor  
comisiei în anul scolar 
2011-2012. 
4. Alegerea secretarului 
comisiei. 
5.Aplicarea testelor de 
evaluare initiala la fiecare 
clasa 

 
 
 
Moldovan Raveca 
 
Toti invatatorii 

 
 
 
septembrie 

 

2    Masurarea si interpreta-
rea testelor de evaluare 
initiala.Obiective propuse 
realizate /nerealizate-cauze 

Toti invatatorii  
 
 
octombrie 

 

Stabilirea responsabilita-
tilorcadrelor did. La nive-
lul C.M./scolii 
 

Moldovan Raveca 

3 Programe de pregatire 
pentru elevii performanti si 
de recuperare 

Toti invatatorii  
 
noiembrie 

 

Referat:„ Stimularea 
interesului pentru lectura 
a elevilor din  ciclul 
primar.” 

Moldovan Raveca 

4 :„ Metode şi strategii 
didactice moderne de 
predare-invatare”-lectie 

Inv.  
 
 

 

An şcolar 2011-2012 
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demonstrativa 
 

decembrie 

Referat:„ Învăţarea 
eficientă  ” 
Evaluari sumative 
.Obiective propuse-
realizate ,nerealizate-
cauze 

Inv.Cristea Ileana 
 
 
Toti inv. 

5 Recitare de poezie –
concurs „Eminescu-
luceafarrul  poeziei 
romanesti”(desen,expozitii 
,recitare) 

Inv. Marcu Adina 
Inv. Blaga 
Margareta 

 
 
 
ianuarie 

 

Referat:„Colaborare , 
cooperare şi comunicare 
între şcoală şi familie 
pentru reuşita şcolară” 

Inv.Ola Ioan 

6  Informare cu privire la 
activitatea comisiei 
metodice in anul scolar 
2011-2012 sem. I. 

 
Inv. Moldovan 
Raveca 

 
 
 
februarie 

 

Referat: „Factorii 
determinanţi ai  
insuccesul şcolar” 

Inv.Seserman 
Veturia 

7 Interasistente si sustinerea 
unor lectii prin schimb de 
clase 

 
Moldovan Raveca 

 
 
martie 

 

Activitati comune scoala –
gradinita”Primii pasi spre 
scoala” 

Matyas Ildiko 
Cotutiu Viorica 

8 „Impanatul boului”-obicei 
strabun la Figa:masa 
rotunda 

 
Inv.Sighartau 
Rozalia  

 
 
aprilie 

 

Referat:„Evaluarea-
abordării  actuale şi de 
perspectivă” 

 Inv. Gancean 
Eniko 

9 Inscrierea elevilor de clasa 
I-„Saptamana portilor 
deschise” 
Evaluari finale-obiective 
propuse  realizate 
,nerealizate -cauze 

 
Inv.Cotutiu 
Viorica 
 
Toti inv. 
 

 
 
Mai 
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Moldovan 
Raveca 
 

Informare de specialitate Moldovan Raveca 


