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Şcoala Gimnazială ”Grigore Silaşi”                    
Beclean , B-N 
Comisia metodică a învăţătorilor 

 
 

PROGRAM DE ACTIVITATE 
AN ŞCOLAR 2012/2013 

 
 
 

 
Nr. crt. Terme

n  
Activitatea  Propunător 

cls. I -II 
Propunător 
cls. III - IV 

1.  Sept. 
Oct. 
2012 

• Organizarea activităţii; 
• Noutăţi privind programele şcolare, 

manualele, CDS, planificări; 
• Informaţii de la I.S.J. B-N. 

Resp.  
Livia Rician 
 

Resp.  
Raveca 
Moldovan 

2.  Nov. 
2012 

• „Metode şi procedee de cunoaştere 
a copilului”; 

• Fişa psihopedagogică. 

Înv.SM 
Psihologul 
şc. 

Înv. Coldău 
Psihologul 
şc. 
 

3.  Dec. 
2012 

• Lecţie demonstrativă la limba 
română,  

• Proiecte de lecţie la limba română 

Înv.cls a II-a 
 
Toţi înv. 

Înv.cls aIII-a 
 
Toţi înv. 

4.  Ian. 
2013 

• Probe de evaluare însoţite de 
descriptori de performanţă - ateliere 
de lucru 

Toţi înv. 
Cls I- rom. 
Cls II-mat. 

Toţi înv. 
ClsIII-ştiinţe 
ClsIV-geogr. 
 

5.  Feb. 
2013 

• "Familia şi şcoala - factori 
importanţi pentru sănătatea 
planetei" 

• "Educaţia adulţilor prin activităţi 
speciale organizate de şcoală" 

 
Înv. cls.pre-
gătitoare 

 
Înv.structuri 
 
 

6.  Mart. 
2013 

• Lecţie demonstrativă, matematică  
• Referat: "Modalităţi de stimulare şi 

formare a capacităţii creatoare a 
elevilor. 

 
Înv.cls.I 
 
 
 

Înv.cls aIV-a 
 
Înv.cls.aIII-a 

7.  Apr. 
2013 

 

• Referat: "Aspectul interdisciplinar 
al lecţiilor de limba română - mijloc 
de educare ecologică a elevilor din 

 
Înv.cls.a II-a 
 

 
Înv.cls.aIII-a 
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ciclul primar"                                            
• Referat: "Protecţia naturii şi a 

mediului înconjurător, mijloc de          
educare ecologică a şcolarului mic." 

• Expoziţie de lucrări plastice 
dedicate mediului  
 

 
 
 
 
Toţi înv. 

 
Înv. cls IV 
 
 
Toţi înv. 
 

 8.           Mai 
               2013 

• Probe de evaluare finală; 
• Lecţii comune:înv.-profesori; 

înv.-educatoare 

Toţi înv. 
 
cls. pregătit. 

Toţi înv. 
 
Înv. clsIV 

 
 

                                                                RESPONSABILI: 
Înv.MOLDOVAN  RAVECA 

                                                                                      Înv.RICIAN  LIVIA 
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PLANUL MANAGERIAL ANUAL AL COMISIEI 
METODICE CLASELE I – IV  

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE SILAŞI” BECLEAN, 
ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013 

 

NR. 
CRT 

OBIECTIVE 
PROPUSE 

FORME DE 
ACTIVITATE 

TERMEN RESPONSABIL 

1 

Asigurarea calităţii 

actului educational 

Personalizarea  ofer-

tei educaţionale la 

nivel educaţional  

 dezbateri 

 discuţii 

 

Septembrie 

(atunci când 

este cazul) 

Responsabilul 

comisiei 

2 

Întocmirea program-

melor pentru disci-

plinele opţionale 

 discuţii 

 

Septembrie 

 

Cadrele didactice 

3 

Valorificarea mijloa-

celor de învăţământ 

existente în dotarea 

şcolii; completarea 

bazei didactice cu 

materiale noi, con-

fecţionate în scopul 

optimizării şi moder-

nizării instruirii 

 confecţionarea 

unor materiale 

didactice 

(repararea celor 

existente în 

şcoală) 

 

Octombrie 
Cadrele didactice 

4 

Planificarea şi orga-

nizarea activităţii 

extracurriculare 

 activităţi 

demonstrative 

 schimb de 

experienţă 

 referate 

Noiembrie 

Decembrie 

Aprilie 

Martie 

Cadrele didactice 

5 Introducerea  dezbateri  Cadrele didactice 
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tehnologiilor 

didactice, moderne 

în activitatea curentă 

 schimb de 

experienţă 

 referate 

Decembrie 

6 

Menţinerea cadrelor 

didactice în circuitul 

informaţiei necesare 

exercitării profesiei 

prin colaborare cu 

CCD, cu edituri (re-

viste de specialitate) 

 prezentarea de 

noutăţi editoriale 

 reviste de 

specialitate 

 

Semestrial 

 

Responsabilul 

comisiei 

7 

Sprijinirea elevilor 

care întâmpină difi-

cultăţi în activitatea 

de învăţare 

 activităţi  de 

recuperare 

Lunar, de câte 

ori este nevoie 
Cadrele didactice 

8 

Facilitarea şi favo-

rizarea schimbului 

de experienţă didac-

tică la nivelul colec-

tivului metodic al 

şcolii 

 dezbateri 

 activităţi 

demonstrative 

 

Lunar 
Cadrele didactice 

9 
Modalităţi practice 

de evaluare 

 dezbateri 

 teste model 

 referate 

 interasistenţă 

 

Ianuarie 

Mai 

 

Cadrele didactice 

10 

Prevenire şi comba-

terea eşecului şcolar, 

valorificarea poten-

ţialului fiecărui elev 

 referate 

 schimburi de 

păreri 

 studiu de caz 

 

Mai 

 

Cadrele didactice 
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 DIRECTOR,                          RESPONSABILI,  
Prof. RUS VASILE GABRIEL                                Înv.MOLDOVAN  RAVECA 
                                                                                     Înv.RICIAN  LIVIA 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prin adoptarea strate-

giilor la caracteristi-

cile evoluţiei psiho-

fizice ale elevilor 

 

11 

Colaborarea învăţă-

torilor cu profesorii 

în vederea integrării 

şi adaptării elevilor 

la ciclul gimnazial 

(primar) 

 activităţi 

comune 

învăţători - 

profesori 

învăţătoare - 

educatoare 

Mai Cadrele didactice 


