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PLANUL MANAGERIAL
AL COMISIEI METODICE SPORT, ARTE ŞI TEHNOLOGII
An şcolar 2012-2013

Nr.
crt.

Obiective

1.

Sporirea eficienţei
actului didactic

2.

Evaluarea elevilor

Modalităţi de realizare
- Studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar.
- Selecţia judicioasă a materialelor şi a mijloacelor
didactice.
- Elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu
metodologia recomandată şi actualizarea lor.
- Elaborarea proiectelor pe unităţi de învăţare.
- Studierea documentelor didactice.
- Adaptarea resurselor strategice şi a conţinutului specific
disciplinei la particularităţile de vârstă ale elevilor.
- Ameliorarea managementului clasei prin realizarea
diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita
progresul în ritm propriu al elevilor cu nevoi speciale (atât
cei capabili de performante deosebite, cât şi cei care
întâmpină dificultăţi de învăţare).
- Evaluări iniţiale - Obiective propuse/realizate/nerealizate;
cauze; măsuri de recuperare/dezvoltare; centralizarea
rezultatelor;
- Valorificarea rezultatelor elevilor curente în vederea
construirii unui demers reglator care să răspundă nevoilor

Responsabili

Termen

Membrii comisiei.

Permanent

Profesorii

Permanent

3.

Obţinerea unor
rezultate mai bune la
concursurile şcolare

4.

Oferta de discipline
opţionale la nivelul
ariei curriculare

5.

Participarea la acţiuni
de formare continua a
cadrelor didactice

6.

Autoperfecţionare

7.

Ameliorarea calităţii
bazei materiale

8.

Participarea la
competiţii care să
permită valorificarea
creativităţii elevilor şi
valorizarea acestora

identificate.
- Selectarea elevilor şi constituirea grupelor de pregătire
pentru olimpiade si alte concursuri.
- Proiectarea şi aplicarea unui curriculum complementar
pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă.
- Elaborarea ofertei de discipline opţionale la nivelul ariei
curriculare.
- Stabilirea conţinutului programelor disciplinelor opţionale
şi discutarea modalităţilor optime de transpunere a acestora
în schemele orare ale claselor.
- Susţinerea de lecţii, referate şi alte activităţi în cadrul
comisiei metodice.
- Participarea la consfătuiri şi cercuri pedagogice.
Difuzarea,
la nivelul comisiei a materialului nou apărut.
- Cunoaşterea metodologiilor referitoare la înscrierea şi
acordarea gradelor didactice, efectuarea de inspecţii şi
susţinerea examenelor.
- Participarea la strategii de formare continuă acreditate,
sesiuni de comunicări ştiinţifice ale profesorilor.
- Lucrări şi articole de specialitate, publicate sub semnătură
proprie în reviste de specialitate, comunicări ştiinţifice
personale prezentate la diverse manifestări de specialitate.
- Desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice sau didactice
recunoscute la nivelul I.S.J., M.E.C.I. (proiecte educative,
parteneriate etc.)
- Procurarea de materiale şi mijloace didactice
- Atragerea de sponsori
- Realizarea unui cabinet de educaţie tehnologică la nivelul
şcolii
- Amenajarea sălii de sport şi a cabinetului de educaţie
plastică
- Participarea elevilor la diferite concursuri organizate în
şcoală sau în parteneriat cu alte şcoli din oraş.
- Participarea la activităţile organizate cu prilejul zilelor
şcolii.
- Organizarea de expoziţii cu tema „Din activitatea

Membrii comisiei.

Noiembrie
2012

Membrii comisiei.

Martie Aprilie
2013

Membrii comisiei.
Semestrial
Cadrele didactice
interesate.
Permanent
Profesorii.

Toate cadrele didactice. Permanent

Membrii comisiei.
Conducere scolii.

Profesori ed. plastica,
ed. fizică.
Membrii comisiei.
Profesori ed.
tehnologică, ed.

Permanent

Aprilie Iunie 2013
Mai 2013
Martie 2013

(expoziţii de proiecte
ale elevilor, sesiuni de
comunicări ştiinţifice ale
elevilor)

elevilor”.

plastică.

Responsabil comisie metodica
Prof. Şinar Valer-Cristian

COMPONENŢA COMISIEI METODICE
Anul şcolar 2012-2013

Statut

Grad
didactic/
Vechime

Specialitatea

ŞINAR VALER-CRISTIAN

TITULAR

I /15

Educaţie fizică

2.

RUS VASILE-GABRIEL

TITULAR

I / 15

Educaţie fizică

3.

BALAZS DENES

TITULAR

I / 32

Educaţie fizică

4.

GEDEON FRANCISC

TITULAR

I / 38

Educaţie fizică

5.

ARPĂŞTEANU DORINA

TITULAR

I / 34

Educaţie fizică

6.

BUZOIANU DOINA

TITULAR

I / 33

7.

ŞANTA SILVIA

TITULAR

I / 16

8.
9.

BRĂTAN IOAN
POP CRISTIAN

TITULAR
TITULAR

I / 36
DEF./ 5

Educaţie Tehnologică
Educaţie Tehnologică /
Informatică
Educaţie Plastică
Educaţie Muzicală

Nr.
crt.

Numele şi Prenumele

1.

Observaţii
Responsabil Comisie
Metodică

