SCOALA GENERALA GRIGORE SILASI
BECLEAN
BISTRITA-NASAUD

al comisiei metodice a învăţătorilor claselor I-IV pentru anul şcolar 2010-2011
Nr.
crt.
1.

2.

Obiective specifice

Conţinuturi

actului  studierea planului-cadru de învăţământ şi a
programei şcolare;
 întocmirea şi avizarea schemelor orare;
 întocmirea şi avizarea planificărilor anuale
orientative/ a programelor şi planificărilor
pentru disciplinele opţionale;
 instruirea cadrelor didactice pe probleme
specifice învăţământului primar;
 analiza activităţii comisiei metodice în anul
şcolar precedent; propuneri de activităţi/termen
de realizare /res-ponsabilităţi pentru anul şcolar
2009/2010
Continua perfecţionare a  Cercuri pedagogice:
cadrelor didactice
- semestrul I – Şcoala
semestrul II-Scoala
Sporirea
didactic

eficienţei

-

-

Tipul activităţii
Studiu individual

Termen de
realizare
1 09 2010

Responsabil
Fiecare cadru didactic

Lucru în echipe la nivel de 15 09 2010
clase
1 10 2010

Fiecare cadru didacticpentru întocmire;

Consfătuire

16 09 2010

Fiecare cadru didactic

Informare
Masă rotundă

13 09 2010

Înv. R.Moldovan

Cerc pedagogic

2010
2011
Fiecare cadru didactic
Coordonator:
Sasarman
Valerie

elaborări de proiecte în echipe de Ateliere de lucru - elaborare
lucru;
de proiecte educaţionale
Sesiune de comunicări
prezentarea proiectelor;

-

derularea proiectelor la nivelul claselor Aplicare
I-IV;

-

Evaluarea proiectelor

Prezentarea portofoliului

6.oct.2010

Inv.Marcu Adina

Înv. Moldovan Raveca

mai. 2011

Inv.Marcu Adina
Inv.Moldovan Raveca

 „Şcoala şi familia – parteneri în educaţia
copiilor”

Lectii deschise-cu
participarea parintilor

7-12 oct.2010
Echipe de învăţători

-lectorate;

13 oct. 2010

-dezbateri;

2010-2011

-intalniri
cu
viitorilor scolari .

3.

Optimizarea procesului de  Evaluări initiale- Obiective
învăţământ
propuse/realizate/nerealizate; cauze; măsuri
de recuperare/dezvoltare; centralizarea
rezultatelor;

parintii Aprilie 2011

Aplicarea unor instrumen-te 8 10 2010
de evaluare;
masă rotundă
15 10 2010

Înv. Marcu Adina
Inv. Fodor Eugenia

Toti invatatorii

 Autoevaluarea şi evaluarea activităţii ca- Evaluare individuală
drelor didactice

30 sept.
2010

Inv. Moldovan Raveca

 Interasistenţe şi susţinerea unor activităţi Interasistenţe
prin schimb de clase
Dezbatere

periodic
15 dec. 2010

Monitorizeaza inv.Ola
Ioan

 Evaluări
sumative.
Obiective Aplicarea unor instrumen-te ian. 2011propuse/realizate/nerealizate; cauze;
iun. 2011
de evaluare;
Măsuri
de
recuperare/dezvoltare; masă rotundă
25 ian. 2011
centralizarea rezultatelor;
9 iunie 2011

 „Festivalul şanselor tale”
1. „Şcoala părinţilor”

2. „Primii paşi spre şcoală”

Toti invatatorii

activităţi de consiliere, lecţii
demonstrative, expoziţii,
concursuri;

-februarie 2011
-mai 2011

Toţi învăţătorii;
coordonează înv.
Moldovan Raveca

activităţi comune şcoalăgrădiniţă;

aprilie 2011

Echipa înv. clasele IV

3. „Integrarea cu succes a elevilor în cunoaşterea viitorilor
ciclul gimnazial”
profesori; predare în echipă;
interasistenţe

4.

Cunoaşterea şi valorificarea
experienţei
pozitive
a
cadrelor didactice
 „Proiectul – modalitate alternativă de Lecţie demonstrativă
evaluare la disciplina Limba română”
Referat

 „Lecţie de ştiinţe în laboratorul AEL”

Lecţie demonstrativa

 „Dezvoltarea creativităţii elevilor- prin referate, expoziţie cu
implicarea proprie la revista scolii
produse ale activităţilor,
dezbateri

5.

6.

Stimularea
creativităţii
elevilor
şi
valorificarea  „Mihai Eminescu – luceafărul poeziei
inteligenţelor multiple
româneşti”- concurs între elevii claselor I-IV –
secţiunile „desen” şi „recitare”; expoziţie de
carte
 „Flori de primavara-expozitie de lucrarimetodaQuilling
Atragerea populaţiei şcolare  Întocmirea noului recensământ pentru
prin
management
şi copiii de 0-7 ani, în vederea stabilirii populaţiei
marketing
educaţional şcolare
adecvat noilor cerinţe
 „Săptămâna porţilor deschise”

Director,
prof. Rus Vasile Gabriel

-februarie 2011

Inv. Cls.aIV-a
coordonează Sasarman
Valeria

25 ian. 2011

Înv. Moldovan Raveca
Inv. Blaga Margareta

16 mart. 2011

Prof. biologie

Ianuarie2011

Toti invatatorii

9 mai 2011

12-16 ian. 2011

Toti invatatorii
Coordoneaza
inv.Stupinean M elania

Expozitie de lucrari

martie.2011

Înv. Cls.I-IV

 Efectuarea
recensământului;
 Centralizarea rezultatelor
Proiect de promovare a
imaginii şcolii

Ian. 2011

Echipe înv.-prof.

Feb. 2011

Înv. Marcu Adina

Mai 2011

Înv. Marcu Adina
Înv. Fodor Eugenia

Prezentare PowerPoint
Concurs
Expoziţie de carte

Responsabil comisie metodica:
inv.Raveca Moldovan

