ACTIVITATEA METODICĂ
94
OBIECTIVE SPECIFICE:
Organizarea și coordonarea activității metodice, formării profesionale
continue întru menținerea și stimularea performanțelor cadrelor didactice și
manageriale din instituție.

Promovarea Politicilor curriculare prin implementarea/
monitorizarea/ evaluarea curriculumului în conformitate cu Standardele de calitate
din perspectiva Școlii prietenoase copilului.


Diseminarea bunelor practici, a performanței profesionale în scopul
promovării imaginii si a statutului cadrului didactic în societate.



Atragerea, inițierea și implicarea activă a elevilor, părinților , actorilor
comunitari și cadrelor didactice în proiecte locale, naționale și internaționale.

Promovarea manifestării potențialului creativ și competitiv al
elevului prin activități formale/ nonformale și participare democratică în toate
domeniile vieții școlare.


Dezvoltarea permanentă a bazei tehnico-materiale pentru
desfășurarea calitativă a procesului instructiv-educativ.



Sporirea gradului de responsabilitate a cadrelor didactice pentru
competenţa profesională.



Asigurarea studierii Platformelor educaţionale.

Formarea cadrelor didactice şi de conducere în scopul dezvoltării
competenţei digitale.


Indicatori de performanță:

















Documentaţie perfectată;
Expoziții de literatură metodică;
Relevanța proiectelor didactice;
Teme de cercetare profesională elaborate;
Participări la activități educaționale;
Performanțe obținute la olimpiade;
Planificare dirijată a comisiilor metodice;
Ore publice şi activităţi extraşcolare defășurate;
Fișele de asistență la ore completate;
Rapoarte de activitate elaborate;
Rezultate mai bune ale elevilor la învăţătură;
Realizarea standardelor de calitate a activităţii cadrelor didactice;
Satisfacerea grupurilor de interes privind calitatea educaţiei;
Portofoliul profesional;
Fişa de evaluare a cadrelor didactice şi de conducere;
Platforme ONLINE utilizate.

Programul de activitate a
comisiei metodice Clasele
primare
pentru anul de studii 2022 – 2023
Nr.
d/o
I

Tematica activităților

1.Reuniunea metodică

Forma

Grup-țintă

Termen

Responsabil

Ședință
organizatorică

Membrii
comisiei
metodice

August

Dir. adj. la
clasele
primare.
Membrii
comisiei
metodice

2. Aprobarea planului de
activitate al comisiei
metodice pentru anul de
studii 2022-2023

Indicatori de
performanță
1.Cadre didactice
informate

3. Repartizarea orelor
4. Înmatricularea elevilor în
clasa întâi și repartizarea în
clase
II

1.Proiectarea didactică de
lungă durată structurată.
și centrată pe formarea de
competențe la disciplinile
școlare din învățămîntul primar.

2.Portofolii
perfectate

Atelier de lucru

Membrii
comisiei
metodice

Septembrie

2.Perfectarea documentației
școlare(cataloagele,rapoarte)

Dir. adj. la
clasele
primare.
Membrii
comisiei
metodice

1.Cadre didactice
informate

2.Proiecte de lungă
și scurtă durată
elaborate

3.Evaluarea inițială la clasele IIIV.
4. Studierea și revizuirea actelor
normative:
--Curriculum național
învățământul primar, Chișinău
,2018
--Metodologia privind
evaluarea criterială prin
descriptori în învățământul
primar, Chișinău , 2019
--Repere metodologice privind
organizarea procesului
educațional în învățământul
primar în anul de studii 20222023
5.Școala tânărului specialist

Învățătorii
claselor primare
Profesori limbi
moderne

3.100 % de cadre
didactice informate

6.Diverse
III

Învățătoarele
1.Festivalul Toamnei
Activitate
claselor
primare
2. Controlul registrelor
extracurriculară
3.Aspecte metodologice privind
metodele de evaluare pentru
Masă rotundă
optimizarea procesului de
învățare activă în clasele I-IV
4. Control tematic: „
Respectarea normelor
Atelier
metodologice și curriculare în
de lucru
realizarea procesului
educațional la disciplina de
studiu Limba și Literatura
română”
5.Diverse

Octombrie

Dir. adj. la
clasele primare.
Elevi
Părinți
Membrii
comisiei
metodice

1.Notă informativă
„Cu privire la
rezultatele
instruirii la
distanţă la
obiectele de
studiu”

IV

1.Rezultatele Controlului

tematic:

Noiembrie

Atelier de
lucru

„ Respectarea normelor
metodologice și
curriculare în realizarea
procesului educațional la
disciplina de studiu Limba
și Literatura română”sugestii și recomandări

Dir. adj. la
clasele
primare.

Golban G.

2. Prevenirea violenței
împotriva copilului

Cozma N.

3. Diverse

V 1.Monitorizarea organizării
și desfășurării evaluărilor
sumative

Probă de
evaluare

Elevii
Părinții

Decembrie

Dir. adj. la
clasele
primare.

Cadrele
didactice

2. Prezentarea Rapoartelor
statistice privind situația
școlară la finele
semestrului I

Membrii
comisiei
metodice

3. Activități
extracurriculare cu
tematica „Sărbătorile de
iarnă”

Șeful
comisiei
metodice

4. Diverse

VI 1.Concurs

Lecții
publice

Recital de poezii-„
Eminescu-mi este cel mai
drag poet”
Olimpiade
2. Diverse

Ianuarie

Elevi
capabili de
performanțe

Membrii
comisiei
metodice
Elevi

Ianuarie

Proces verbal

Februarie Șefa CM
Proiectul lecțiilor
Prepelița A.- demonstrative
ed. fiz.
Golban G.Fișe de asistență
științe
Parfene D.Proces verbal
istoria
Sârbu O.matem.
Cozma
N.- l.rom.

VII 1.Decada claselor primare Lecții publice
Plan
2.Pro Lectura
Proiect
internațional
3.Diverse

VIII Control tematic:
Aplicarea și
diversificarea
strategiilor didactice
eficiente de dezvoltare
a competențelor
specifice disciplinei
matematică pentru
asigurarea calității
actului educațional.

IX 1.Organizarea și

Asistențe la
Masă
ore
rotundă în
comun cu
Probe de
psihologul
evaluări
după
și părinții

Martie

Test

Membrii
comisiei
metodice

Aprilie

desfășurarea simulărilor
organizate
Testării naționale în clasele
a IV-a
2.Zvon de sfinte melodii

Fișe de asistență

Proces verbal

textul direcției
școlii

Activități

Dir. adj. la
clasele
primare.

Dir. adj.
pentru
instruire

Proces verbal
Activitate
extracurriculară

Dir. adj.
pentru
educație

Activitate
extrașcolară

Analiză
Diagnoză
Prognoză

X

1.Organizarea și
desfășurarea Testării
naționale în clasa a IV-a

Activitate
extracurric
ulară
Ședința
2.Monitorizarea organizării lărgită a
și desfășurării evaluărilor
CM
sumative la sfărșitul anului
de studii.
3.Prezentarea Raportului
de activitate a comisiei
metodice pentru anul de
studiu 2022-2023

Test

Probe de
evaluare
sumativă
Ședință

Ședința
Comisiei
metodice
Schiță

4. Propuneri, sugestii
referitor la activitatea
comisiei metodice în anul
de studii 2023-2024

Mai

Dir. adj. la
clasele
primare.

Membrii
comisiei
metodice

Raport de
autoevaluare al
comisiei
metodice

Programul de activitate a comisiei metodice
Limba și literatura română
pentru anul de studii 2022 – 2023
Tema de cercetare: Metodologia formării și dezvoltării competențelor inter/transdisciplinare ale elevului la limba și literatura română/literatura universală
Scopul: Fundamentarea în vederea construirii ulterioare a învățării continue și formării profilului unei personalități
multilaterale, datorită caracterului lor transversal și transferabil.

Nr.
d/o
I

II

Tematica activităților

Forma

Grup-țintă

Ședință Membrii
1.Probleme
organizatorică
organizatorice:
comisiei
a) discutarea Programului de
metodice
activitate a comisiei
metodice și înaintarea spre
aprobare;
b) studierea,discutarea și
aplicarea Actelor
normative și legislative;
c) respectarea Regimului
unic ortografic în
completarea documentației
școlare.
2.
Perfectarea Portofoliului
cadrului didactic în
corespundere cu Nomenclatorul
tipurilor de documentație
școlară.
3. Managementul temelor
pentru acasă
4. Familiarizarea şi
implementarea Curriculumului
naţional, Curriculum
reconceptualizat
1.Organizarea
și desfășurarea Întrunire
Membrii
procesului educațional la
metodică
comisiei
disciplină în anul de studii 2022metodice
2023:
a) Repere metodologice
privind organizarea
procesului educațional la Limba
și literatura română și Literatura
universală;
Cadrele
b) Elaborarea proiectelor
Ședință
de lungă și scurtă durată în
consultativă didactice
conformitate cu curriculumul la
disciplină, în termeni de
competență, în baza unităților de
învățare,particularităților
și potențialului elevului,
strategiilor didactice moderne;

Termen
August

Responsabil

Indicatori de
performanță
Administrația, Cadre didactice
șeful comisiei informate
metodice

2.Portofolii perfectate

Septembri Administrația,
e
șeful comisiei
metodice

Administrația

1.100% cadre didactice
informate

2.Proiecte de lungă și
scurtă durată elaborate

III

Predarea – evaluarea școlară.
Analiză
Rezultatele desfăşurării procesului Diagnoză
educaţional pe trepte de şcolaritate. Prognoză
Probleme atestate.
Metode alternative de evaluare
continuă la limba și literatura română.

Membrii
comisiei
metodice

Octombrie Şeful
comisiei
metodice

Masă
rotundă

GrigorițăV
Ciorbă T.

Concursul Lecturiada
publică pentru juniori și senior - etapa
locală.
Concurs
Clasele a V-a- a VI-a Momo de
Michael Ende
Clasele a VII-a VIII-a Moby Dick de
Herman Melville
Clasele a IX-a- a XII-a Hanul lui
Manuc de Simona Antonescu.
IV

Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor în cadrul Săptămânii
disciplinei şcolare Limba şi
literatura română.
Modalități de studiere a textelor
literare, în cadrul orelor de limba
şi literatura română.

Membrii
Comisiei
Metodice

Membrii
comisiei
metodice

Seminar
teoreticopractic

Noiembrie

Elevi,
Cadre
didactice

Oprea A.
Delendrea T.
Zmeu M.

Concursul Lecturiada publică
pentru juniori și seniori - etapa
municipală
Clasele a V-a- a VI-a Momo de
Michael Ende
Clasele a VII-a VIII-a Moby Dick de
Herman Melville
Clasele a IX-a- a XII-a Hanul lui
Manuc de Simona Antonescu.

Echipele
câștigătoar
e în etapa
locală

1.Elaborarea, discutarea și aprobarea Ședință
subiectelor pentru sesiunea de iarnă, practică
2022.

Noiembrie
OpreaA.
Grigoriță V.
Răcilă T.

2.Organizarea
și
desfășurarea
olimpiadelor la nivel intern.

3.Raportul cadrului didactic privind
realizarea curriculumului la
disciplină pentru I semestru ,
a.s.2022 – 2023.
4. Sinteza activităţii comisiei
metodice pentru I semestru

Olimpiadă Elevii
capabili de
performanță

Ședință

Ședința
Consiliului
metodic

Cadrele
didactice

Training organizat

22-26

Activităţi
demonstrati
ve

V

.Notă informativă

1.Lecții publice
desfășurate prin aplicarea
diverselor
Platforme
educaţionale
2 . Schimb de experienţă
3. Atelier practic

Profesorii din
cadrul
Comisiei
Metodice

Șeful
comisiei
metodice

Teste
elaborate
aprobate

2.Olimpiadă desfășurată
Noiembrie

Decembrie

Decembrie

L.Marciuc, 3.Raport prezentat
directoradjunct
4.Raport prezentat

și

VI

VII

1.Analiza rezultatelor evaluării
sumative în cadrul sesiunii de
iarnă şi realizarea conţinuturilor
curriculare la treapta gimnazială
şi liceală.
2 .P regătirea elevilor cu
performanţe pentru participare
la olimpiadele externe.

Ședință

Cadrele
didactice

Activitate
suplimenta
ră

Elevi,cadre
didactice

2023 –
Seminar
1.3.Eminesciana
Proiectul de cercetare
„Cartea
eminesciană
–
o
strategie de învăţare la disciplina teoretic
metaforă
a vieţii
umane”
de literatura
română.

2. Pregătirea elevilor pentru
participare la Concursul
Internațional Pro Lectura

Ședințe
consultati
ve cu
elevii

IX

1.Notă informativă

2.Elevi identificați
3.Activități
desfășurate

Participare la
Concurs

Martie

Evaluarea implementării
Masă
„Curriculumului actualizat la
rotundă
disciplină în clasele absolvente.”
„Simularea examenelor”

Elaborarea, discutarea și
aprobarea subiectelor pentru
sesiunea de v a r ă , 2023

Membrii
comisiei
metodice

Februarie Membrii c
Profesori
Comisiei
din aria
Metodice
curriculară
„Limbă și
comunicare”
Elevi
Cadrele
capabili de
didactice
performanță

Concursul tinerilor declamatori
Recital Valeriu Cupcea- etapa
locală.
VIII

Ianuarie șeful
comisiei
metodice

Cadre
didactice

Ședință Cadrele
didactice

Ședința
2. Sinteza activităţii
comisiei metodice pentru anul de CM
studii

Cadrele
didactice

Aprilie

Mai

Oprea A.
Masă rotundă
Covalciuc O organizată
Grigorița V.
Scripliuc O,
Ciorbă T.

Ciobanu N.
Grigorița V.

șeful
comisiei
metodice

3.Anchete completate

Programul de activitate a comisiei metodice
Matematică și științe
pentru anul de studii 2022 – 2023
Nr.
d/o

Tematica activităților

I
1.Probleme organizatorice:

a) Raport de activitate- anul scolar
2021 -2022
b) Discutarea Programului de activitate a
comisiei

Forma
Ședință
organizatori
că

Grup-țintă
Membrii
comisiei
metodice

Termen
August

Respons
abil

Administ 1.Probleme organizatorice:
rația
a) Raport de activitate- anul
șeful
scolar
com.
2021 -2022
metodice

b) Discutarea Programului de
activitate a comisiei

metodice pentru noul an de studii și înaintarea
spre
aprobare;
c) Studierea,discutarea și
aplicarea Actelor
normative și legislative;
d)Respectarea Regimului

metodice pentru noul an de
studii și înaintarea spre
aprobare;
d) Studierea,discutarea și
aplicarea Actelor
normative și legislative;
d)Respectarea Regimului unic
ortografic în completarea
documentației școlare.

unic ortografic în completarea documentației
școlare.
2. Perfectarea Portofoliului cadrului
didactic în corespundere cu
Nomenclatorul tipurilor de documentație
școlară.
3. Managementul temelor
pentru acasă
4. Familiarizarea şi
implementarea Curriculumului naţional,
Curriculum reconceptualizat

II

1.Organizarea și desfășurarea
procesului educațional la
disciplină în anul de studii
2022-2023:
a) Repere metodologice privind
organizarea procesului
educațional la: Matematică,
informatică, fizică ;
b) Elaborarea proiectelor
de lungă și scurtă durată în
conformitate cu curriculumul la
disciplină, în termeni de
competență, în baza unităților de
învățare, particularităților și
potențialului elevului, strategiilor
didactice moderne;
2. Evaluarea iniţială – punct de
pornire în actul educative.
a)Elaborarea graficului evaluarilor
initiale.
b) Elaborarea si discutarea itemilor
propusi pentru evaluarea initiala.
3. Prevenirea dificultatilor de
integrare a elevilor nou –veniti
in gimnaziu si liceu;

Indicatori de
performanță

4. Perfectarea Portofoliului

Întrun
ire
metod
ică

Membr
ii
comisie
i
metodic
e

Ședință
consultativ Cadrele
ă
didactice

cadrului didactic în
corespundere cu
Nomenclatorul tipurilor de
documentație școlară.
5. Managementul temelor
pentru acasă
4. Familiarizarea şi
implementarea
Curriculumului
1.Organizarea
și naţional,
Curriculum
desfășurarea procesului
reconceptualizat

Septem Admin educațional la disciplină în
brie
istrația anul de studii 2022-2023:
c) Repere metodologice
șeful
privind organizarea
com.m
procesului
etodic
educațional la:

Adminis
trația

Matematică,
informatică, fizică ;
d) Elaborarea proiectelor
de lungă și scurtă durată
în conformitate cu
curriculumul la
disciplină, în termeni de
competență, în baza
unităților de învățare,
particularităților și
potențialului elevului,
strategiilor didactice
moderne;
2. Evaluarea iniţială –
punct de pornire în
actul educative.
a)Elaborarea graficului
evaluarilor initiale.
b) Elaborarea si discutarea
itemilor propusi pentru
evaluarea initiala.
3. Prevenirea
dificultatilor de
integrare a elevilor
nou –veniti in
gimnaziu si liceu;

III

1.

Activitate metodica la
nivel de catedra.
,,Crearea și dezvoltarea
unor medii de învățare
incluzive la disciplinele
matematica, fizica si
informatica”
a)

Organizarea lectiilor
demonstrative
b) Dezbateri
IV

1. Implementarea
Curriculumului
disciplinar, ediţia 2019
probleme identificate.

2.

Întrunir
e
metodic
ă

Membri
i
comisie
i
metodic
e

Seminat
practic

Activitate metodica
la nivel de catedra.
Octombrie Administra ,,Crearea și dezvoltarea
ția șeful
unor medii de învățare
com.metod incluzive la disciplinele
ic
matematica, fizica si
informatica”
Membrii
comisieie
c) Organizarea
lectiilor
demonstrative
d) Dezbateri

Întrunir
e
metodic
ă

2.Organizarea și
desfășurarea
activităților în cadrul
Zilei disciplinelor
școlare: fizică.

Membri
i
comisie
i
metodic
e

Profeso
ri
Elevi

\
Noiembrie

Membrii
comisieie

Moraru
Lilia
Rotaru
Boris

a)

Organizarea lectiilor
demonstrative
b) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
“Magia fizicii”
3. Organizarea și
desfasurarea
olimpiadelor la nivel
scolar.
Matematica19.11.2022
Fizica-19.11.2022
Informatica-03.12.2022
V

1.Aprobarea
Elaborarea,
continutuluin
discutareatestelor
si
aprobare
subiectelor pentru
sesiunea de iarna
2022.
2. Analiza rezultatelor
olimpiadelor
şcolare,etapa
locală. Delegarea
elevilor la
olimpiadele
municipal.

Întruni
re
metodi
că

Membr
ii
comisi
ei
metodi
ce

Membrii
Decembrie comisieie
șeful
comisiei
Profesorii
metodice
care
predau
Liliana in
Marciuc
clasele
directorliceale
adjunct

1.Implementarea
Curriculumului
disciplinar, ediţia 2019
probleme identificate.
2.Organizarea și
desfășurarea
activităților în
cadrul Zilei
disciplinelor școlare:
fizică.
c) Organizarea
lectiilor
demonstrative
d) Organizare si
desfasurarea
masurii
extracurriculare:
“Magia fizicii”
3. Organizarea și
desfasurarea
olimpiadelor la nivel
scolar.
Matematica-19.11.2022
Fizica-19.11.2022
Informatica-03.12.2022
Aprobarea
continutului testelor

3. Elaborarea,
discutarea si
aprobare
subiectelor
pentru sesiunea
de iarna 2022.
4. Analiza
rezultatelor
olimpiadelor
şcolare,etapa
locală.
Delegarea
elevilor la
olimpiadele
municipal.

VI

VII

1.

Analiza rezultatelor
scolare la finele
semestrului I.
Punncte sclabe si
puncte forte.

1. Seminar teoretico-practic:
Utilizarea
instrumentelor digitale
în procesul de
evaluare
2.Desfasurarea zilei
informaticii in scoala.
Aprobarea planului de
activitate .
a) Organizarea lectiilor
demonstrative
b) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
”Informat despre
pericolele Internetului
inseamna afi protejat”

VIII 1.Desfasurarea saptamanii
matematicii in scoala.
Aprobarea planului de
activitate

Memb
rii
comisi
ei
metodi
ce

Ianuarie

Întrunir
e
metodic
ă

Membri
i
comisie
i
metodic
e

Februarie

Membrii
comisieie

Întrunir
e
metodic
ă

Membri
i
comisie
i
metodic
e

Martie

Membrii
comisieie

a)

Organizarea lectiilor
demonstrative
b) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare: ”TVC
matematic”
c) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
„Matematica la start”
1. Schimb de
experiență
Proiectul de tipul
STEM-STEAM
„Metodologia realizării
Conexiunilor
transdisciplinare„

IX

X

1.

Elaborarea,
discutarea si
aprobare
subiectelor pentru
sesiunea de vara
2023.

Şedinţa de totalizare
1. Raportul de activitate a
membrilor CM,
Prezentarea Registrului de
dezvoltare profesională
2. Funcţionalitatea proiectării
de lungă durată. Sugestii și
opinii.
3. Opinii şi sugestii pentru
poiectarea activităţii Comisiei
metodice în anul de
studii 2023-2024

Membrii
comisieie

Întruni
re
metodi
că

Întrunir
e
metodic
ă

Întrunir
e
metodic
ă

Membrii
comisiei
metodice

Membri
i
comisie
i
metodic
e

2.

Analiza
rezultatelor
scolare la finele
semestrului I.
Punncte sclabe si
puncte forte.

1. Seminar teoreticopractic: Utilizarea
instrumentelor digitale
în procesul de
evaluare
2.Desfasurarea zilei
informaticii in scoala.
Aprobarea planului de
activitate .
a) Organizarea lectiilor
demonstrative
b) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
”Informat despre
pericolele
Internetului inseamna
afi protejat”
1.Desfasurarea saptamanii
matematicii in scoala.
Aprobarea planului de
activitate
d)

Organizarea lectiilor
demonstrative
e) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
”TVC matematic”
f) Organizare si
desfasurarea masurii
extracurriculare:
„Matematica la start”
2. Schimb de
experiență
Proiectul de tipul
STEM-STEAM
„Metodologia realizării
Conexiunilor
transdisciplinare„
2.
Aprilie

Membrii
comisieie

Mai

Membrii
comisieie

Elaborarea,
discutarea si
aprobare
subiectelor pentru
sesiunea de vara
2023.

Şedinţa de totalizare
1. Raportul de activitate a
membrilor CM,
Prezentarea Registrului de
dezvoltare profesională
2. Funcţionalitatea proiectării
de lungă durată. Sugestii și
opinii.
3. Opinii şi sugestii pentru
poiectarea activităţii
Comisiei metodice în anul de
studii 2023-2024

Programul de activitate a comisiei
metodice Chimie și Biologie
pentru anul de studii 2022 – 2023
Tematica activităților
Nr
.
d/I 1.Probleme organizatorice:
o 1.1 discutarea Programului
de activitate a comisiei
metodice și înaintarea spre
aprobare;
1.2 studierea,discutarea și
aplicarea Actelor
normative și legislative;
1.3 respectarea Regimului
unic ortografic în
completarea documentației
școlare.
2.Perfectarea Portofoliului
cadrului didactic în
corespundere cu
Nomenclatorul tipurilor de
documentație școlară.
3.Managementul temelor
pentru acasă
4. Familiarizarea şi
implementarea
Curriculumului naţional,
Curriculum
reconceptualizat
II

III

Forma

Grup-țintă

Termen

Responsabil

Indicatori de
performanță

Ședință
organizatori
că

Membrii
comisiei
metodice

August

Administrația

1.100 % cadre
didactice
informate

2.Portofolii
perfectate

Întrunire
1.Organizarea și
metodică
desfășurarea procesului
educațional la disciplină în
anul de studii 2022-2023:
e) Repere metodologice
privind organizarea
procesului educațional la:
chimie,
biologie;
Ședință
f) Elaborarea proiectelor
de lungă și scurtă durată în consultativă
conformitate cu
curriculumul la disciplină,
în termeni de competență,
în baza unităților de
învățare, particularităților
și potențialului elevului,
strategiilor didactice
moderne;

Predarea – evaluarea
școlară. Rezultatele
desfăşurării procesului
educaţional pe trepte de
şcolaritate.
Probleme atestate.

șeful com.
metodice

Analiz
ă
Diagno
ză
Prognoz
ă

Membrii
comisiei
metodice

Septembrie

șeful
com.metodice

Cadrele
didactice

Advahov M.
Antoci N..

Administrația

Octombrie

1.100% cadre
didactice
informate

Administrația

2.Proiecte de
lungă și scurtă
durată elaborate

șeful
comisiei
metodice

Notă
informativă

IV

V

1. Implementarea
Curriculumului
disciplinar, ediţia 2019
– probleme identificate.
Organizarea și
desfășurarea
olimpiadelor la biologiechimie nivel local și
intern

Masă
rotunda

Advahov M.
Antoci N..

Noiembrie

Elevii
capabili de
performanță

Olimpiadă

1.Elaborarea, discutarea
și aprobarea subiectelor
pentru sesiunea de
iarnă, 2022.

Ședință
practică

șeful
comisiei
metodice

2.Olimpiade
organizate

Cadrele
didactice

Cadrele
didactice

1.Dezbateri

Decembrie

șeful
comisiei
metodice

1.Teste
elaborate și
aprobate

Liliana
Marciuc
directoradjunct

VI

VII

1. Analiza rezultatelor
olimpiadelor şcolare,etapa
locală, şi pregătirea
elevilor cu performanţe
pentru participare la
olimpiadele externe.
2.
Organizarea
activităților
în cadrul
săptămânii Chimie

Lecții
publice

1. Sinteza activităţii
comisiei metodice în
anul de studii
,prezentarea raportului de
activitate .

Ianuarie
șeful
comisiei
metodice

Elevi capabili
de
performanță
Februarie

1.Bilunarul ecologic
Activtăți
2. Organizarea
Ecologice
activităților săptămânii
Lecții
biologie
publice
a) Masă rotundă „Produse
Eco – md”
Sedință
3.Elaborarea, discutarea și practică
aprobarea subiectelor pentru
sesiunea de vară, 2022.

VIII

Cadrele
Didactice

Elevi
Părinți
Cadre
didactice

Martie
Aprilie

Cadre
didactice

Ședință

Mai

Advahov M
Groza V 2.Elevi identificați

Antoci N
Raducan L
Zavate V
Ciuntu O

1.Activități
ecologice
organizate

Advahov M
Groza V
Ciuntu O
Antoci N

2.Teste
elaborate

Advahov M

Advahov M

Cadrele
didactice

Liliana
Marciuc
directoradjunct

șeful comisiei
metodice

NOTĂ:
În cadrul comisiei metodice Biologie și Chimie se va studia experienţa de
lucru a doamnei Raducan Liliana, profesor de biologie.

1.Notă
informativă

Raport
prezentat

Programul de activitate a comisiei metodice
Educație socio – umană
pentru anul de studii 2022 – 2023
N
r.
d/I
o

II

Tematica activităților

Forma Grup-țintă

Ședință
organizato
2.Probleme organizatorice:
ric ă
a) discutarea Programului de
activitate a comisiei metodice
și înaintarea spre aprobare;
b) studierea,discutarea și
aplicarea Actelor normative și
legislative;
c) respectarea Regimului unic
ortografic în completarea
documentației școlare.
3.Perfectarea Portofoliului
cadrului didactic în corespundere
cu Nomenclatorul tipurilor de
documentație școlară.
4. Managementul temelor
pentru acasă
5. Familiarizarea şi implementarea
Curriculumului naţional,
Curriculum reconceptualizat
5. Implementarea graduală a
ECD la educaţia pentru societate
1.Reuniune metodică.

1. Ședință organizatorică:

Întruni

re
*Organizarea și desfășurarea
metodi
procesului educațional la
că
disciplină în anul de studii
2022-2023:
* Aprobarea planului managerial al
CM Socio-umane pentru anul de
studii 2022-2023
* Repere metodologice privind
organizarea procesului
Ședință
consultativă
educațional la: istorie, educația
pentru societate și geografie ;
* Elaborarea și coordonarea
proiectelor de lungă durată a
membrilor CM pentru anul de
studii 2022-2023 la disciplinele:
Istorie, Geografie, Educația pentru
societate. În termeni de
competență, în baza unităților de
învățare,particularităților și
potențialului elevului, strategiilor
didactice moderne;
*Aprobarea graficului evaluărilor
inițiale la disciplinele ariei
curriculare socio-umane;

* Diverse: asigurarea didactică la
disciplinele istorie și geografie
( manuale, atlase, hărți și mijloace
didactice necesare)
*Seminar:,,Proiectarea proiectelor
de lungă durată și activităților în
cadrul orelor de istorie și gografie “

Membrii
comisiei
metodice

Termen

Responsabil

Indicatori de
performanță

August

Administrația
șeful
com.metodice

1.100 % cadre
didactice
informate

2.Portofolii
perfectate

Membrii
comisiei
metodice

Septembrie

Administrația
șeful
com.metodice

1.100% cadre
didactice
informate

Administrația
Cadrele
didactice

2.Proiecte
de
lungă și scurtă
durată elaborate

III Ședința comisiei metodice:
* Predarea – evaluarea școlară.

Analiză
Diagnoză
Prognoză

Marciuc

Octombrie

Liliana
Grecu Corina

șeful
comisiei
metodice

1.Notă
informativă

* Rezultatele desfăşurării
procesului educaţional pe trepte
de şcolaritate.
* Probleme atestate.
* Aplicarea diverselor Platforme
educaţionale.

Buzila Ana
Bou Elena

*Seminar instructiv-metodic:
Implimentarea Metodologiei
,,Clasa Inversată în cadrul orlor
de Istorie ”

IV 1. Implementarea TIC în

procesul de predare – evaluare

Semina
r Lecție
publică

2.Lunarul de protecție a
drepturilor copilului.
*Comunicare pe tema: ,, Formarea
competențelor de participare a
elevilor la procesul decizional
privind toate aspectele care
afectează viața copilului în
instituția de învățământ.”

Iordăchescu Noiembrie Administrația
șeful
Veaceslav
com.metodice

Pulbere
Veronica

1.Seminar
teoreticopractic
2.Lecții
publice

Grecu
Corina

* Concursul republican:
Turnamentul în domeniul
Drepturilor Copilului/ Omului
*Coordonarea probelor pentru
olimpiada la Istoria românilor și
universală și geografie
*Masă rotundă:
„ Elaborarea graficului de
activități în cadrul lunarului
disciplinelor socio-umane

V 1. LUNARUL științelor socioumane
Activitate extracurriculară:
„ 1 decembrie – ZIUA
NAŢIONALĂ A TUTUROR
ROMÂNILOR”
2. Desfăşurarea evaluărilor
sumative la sfârșitul semestrului I
la disciplinele ariei curriculare
socio-umane.
3. Aprobarea tezelor de iarnă.
4. Organizarea și desfășurarea
olimpiadelor școlare la istorie și
geografie;
5. Raportul cadrului didactic
privind
realizarea curriculumului la
disciplină pentru I semestru ,
a.s.2022 – 2023.
6. Sinteza activităţii comisiei
metodice pentru I semestru

Ședință
practică

Seminar
Practice
Olimpiadă
Ședință
Ședința
Consiliului
metodic
Maratonul
scrisorilor

Cadrele
didactice
Elevii
capabili de
performanță

Cadrele
didactice
Elevi
Părinți

Decembrie

șeful
comisiei
metodice

1.Teste
elaborate și
aprobate

Liliana
Marciuc
directoradjunct

2.Olimpiade
organizate
3.Raport
prezentat
4.Raport
prezentat
5.Activitate
organizată

VI Ședința comisiei metodice:

VII

Ședință

VIII 1. Ședința comisiei metodice:

Activtăți

studierea experienței avansate.
didactice
2. Moment de comemorare:
„Evenimentelor de pe Nistru”
3. Seminar la nivel de instituție: „
Tehnici de dezvoltare a creativității în
Activități
educație”
educaționa
4. Trening:,, Cunoaștem eroi în
le
localitate la noi”
5. Conferință: „ Personalități notorii
ale Basarabiei care au contribuit la
trezirea conștiinței naționale în sec. XXXXI”
*Organizarea activităților dedicate zilei
de 27 martie 1918.
6. Organizarea și desfășurarea
concursului la geografie „Sezont
Ciubară”
7. Organizarea și desfășurarea
concursului Muncă, talent, cutezanță,
etapa locală.

IX Ședința comisiei metodice:

X

Cadrele

1. Analiza rezultatelor evaluării
didactice
sumative în cadrul sesiunii de iarnă şi
realizarea conţinuturilor curriculare la
treapta gimnazială şi liceală.
2 . Analiza rezultatelor olimpiadelor
Analiză
Elevi
şcolare,etapa locală, şi pregătirea
capabili de
elevilor cu performanţe pentru
performanță
participare la olimpiadele externe.
3. Aprobarea elevilor la olimpiadele
municipale, etapa sector, la disciplinele
istorie și geografie
*Seminar: „Holocaust: istorie și lecții
de viață”
Ședința comisiei metodice:
Ședințe
Elevii
*Analiza reușitei elevilor care au
consultati capabili de
participat la olimpiada locală la
ve cu
performanță
disciplina geografie și istorie în ciclul
elevii
gimnazial și liceal.
Elevi
*Participarea elevilor la olimpiadele
Activități
Cadre
municipale, etapa municipală, la
educaționa
didactice
disciplinele istorie și geografie.
le

Cadre
didactice

Elevi
Cadre
didactice

Ianuarie

Ianuarie –
februarie

2.Elevi
identificați

Cadrele
didactice

1.Participare la
Conferință

Martie

șeful
comisiei
metodice

2.Activități
desfășurate

Aprilie

Creanga
Tamara

Aprilie

Țapu A.

Ședință

Mai
Cadrele
didactice

Ședința comisiei metodice:

Membrii Mai
comisiei

1. Raport de creaţie al profesorului cu
experiență de la comisia metodică
Educație socio-umană .
2. Sinteza activităţii comisiei metodice
în anul de studii 2022-2023;
3. Sarcinile şi prognozarea (în baza
anchetării/opiniilor cadrelor didactice)
activităţilor pentru noul an de studii.
4. Trasarea obiectivelor comisiei
metodice pentru anul de studii
5.
Repartizarea preventivă a orelor.
juridice.
6. Diverse.

1.Notă
informativă

Martie

1. Formarea și dezvoltarea
competențelor inter/transdisciplinare ale
elevului la lecțiile de istoria românilor
și universal și geografie.
Ședința
2. Masă rotunda: „Zilelor Cernobîl”
lărgită a
3. Coordonarea tezelor la disciplinele
CM
istoria românilor și universală și
geografie în cadrul sesiunii de vară
2022-2023
4. Lunarul propagării cunoștințelor

Ședința
lărgită a
CM

șeful
comisiei
metodice

șeful
comisiei
metodice
Liliana
Marciuc

Cadrele
didactice

directoradjunct

3.Program
elaborat
1.Activități
didactice
desfăşurate
2.Program
elaborat
3.Activități
desfășurate

1.Raport de
creație prezentat

2.Raport
prezentat

3.Anchete
completate

1.Raport de
Șeful
creație
prezentat
comisiei
metodice
2.Raport de
activitate
Administraț 3.Impresii
ia
4.Proiecte de
perspectivă

5. Participarea elevilor la
NOTĂ: În cadrul comisiei metodice Educație socio – umană se va studia experienţa
concursul municipal „
de lucru a domnul Macovei Valerian, profesor de istoria românilor şi universală, grad didactic I.
Muncă, talent,
cutezanță”
6. Ziua disciplinei școlare
Geografia.

Programul de activitate a comisiei metodice
Limbi moderne și comunicare
pentru anul de studii 2022 – 2023
Nr.
d/o

I

II

Tematica activităților

Form
a

Ședinț
1.Reuniune metodică.
ă
2.Probleme organizatorice:
organizat
a) discutarea Programului de
orică
activitate a comisiei metodice
și înaintarea spre aprobare;
b) studierea,discutarea și aplicarea
Actelor normative și
legislative;
c) respectarea Regimului unic
ortografic în completarea
documentației școlare.
3.Perfectarea Portofoliului
cadrului didactic în corespundere
cu Nomenclatorul tipurilor de
documentație școlară.
4. Managementul temelor
pentru acasă
5. Familiarizarea şi implementarea
Curriculumului naţional, Curriculum
reconceptualizat
6. Implementarea graduală a
ECD la limbi străine
1. Ședință organizatorică:
1.Organizarea și desfășurarea
procesului educațional la
disciplină în anul de studii 20222023:
2.Aprobarea planului managerial al
CM LIMBI STRĂINE pentru anul
de studii 2022-2023;
3.Repere metodologice privind
organizarea procesului
educational la limba străină și
anume limba engleză, l.franceză și
l.rusă ;
4.Elaborarea și coordonarea
proiectelor de lungă durată a
membrilor CM pentru anul de studii
2022-2023 la limba străină. În
termeni de competență, în baza
unităților de
învățare,particularităților și
potențialului elevului, strategiilor
didactice moderne;
5. Aprobarea graficului evaluărilor
inițiale la disciplinele: limba
engleză, limba franceză și limba
rusă.

Într
unir
e
meto
dică

Grup-țintă
Membrii
comisiei
metodice

Termen Responsabil
August

Administrația
șeful
com.metodice

Indicatori de
performanță
1.100 % cadre
didactice informate

2.Portofolii
perfectate

Membrii
comisiei
metodice

Septembrie Administrația
șeful
com.metodice

1.100% cadre
didactice informate

Administrația
Cadrele
didactice
Ședi
nță
consult
ativă

2.Proiecte de lungă
și scurtă durată
elaborate

III Ședința comisiei metodice:
1. Predarea – evaluarea școlară.
2.Rezultatele desfăşurării
procesului educaţional pe trepte de
şcolaritate.
Probleme atestate.
Aplicarea diverselor
Platforme educaţionale.
3.Evaluarea criteriala prin descriptori
în învățământul primar.

4.Seminar “What makes a good
teacher? The importance of having
a pre-arranged plan.”

IV

Seminar “Impactul pozitiv al
programelor de studiu cu
implementare TIC în procesul
educațional. “
Agenda săptămânii limbilor
străine va include următoarele
evenimente în perioada 21 – 25
noiembrie 2022.
1.Complexitatea beneficiilor
aduse de cunoașterea unei
limbi străine ;
2.British Culture – 10th A
graders;
3.Spelling BEE Competition
among A1 students;
4.Upside Down Fairy Tales;
5.Concursul proiectelor,
descrierea produsului prin
intermediul înregistrării video
cu tematica: “A better future
shaped by the people of all
countries”;
6.Best Friends Forever – the 7th
graders;
7.Prezentarea unui număr
artistic: recital de poezii, dans
sau interpretarea unei piese întro limbă străină.

Anali
ză
Diag
noză
Progn
oză

Octombrie șeful comisiei
metodice

Panico Ludmila
Cicanci Natalia

1.Notă informativă
2.Plan de acțiuni
Elaborate

Pîrgari Tatiana
Botnaru Natalia
3.Ședință organizată

Ședin
ță în
comu
n cu
învăță
torii
clasel
or
II-IV-a

Seminar
practic
Lecții
publice

Bandalac Cristina

Bumbac
Constanța

Noiembrie

șeful
comisiei
metodice

1.Seminar
practic
desfășurat

2.Lecții publice
prezentate
3.Program de
activitate

V Seminar “Rolul imaginii în
învățarea limbii ruse”
1. Desfăşurarea evaluărilor
sumative la sfârșitul
semestrului I la
disciplinele ariei
curriculare limbi străine.

Ședință
practică
Olimpiadă

2. Aprobarea tezelor de iarnă.
3. Organizarea și

Ședință

desfășurarea olimpiadelor
școlare la istorie și
geografie;

Maia
Bîstrițchi

Decembrie
Elevii
capabili de
performan
ță
Cadrele
didactice

Ședința
Consiliului
4. Raportul cadrului didactic
metodic

Ședința comisiei metodice:
Analiza rezultatelor
evaluării sumative în
cadrul sesiunii de
iarnă şi realizarea
conţinuturilor
curriculare la treapta
gimnazială şi liceală.
Analiza rezultatelor
olimpiadelor
şcolare,etapa locală,
şi pregătirea elevilor
cu performanţe
pentru participare la
olimpiadele externe.
Aprobarea elevilor la
olimpiadele municipale, etapa
sector, la disciplinele ariei
curriculare limbi străine.

Ședința comisiei metodice:
1.Analiza reușitei elevilor care au
participat la olimpiada locală la
disciplina: limba engleză, limba
franceză și limba rusă în ciclul
gimnazial și liceal.
2. Participarea elevilor la
olimpiadele municipale, etapa
municipală, la disciplinele limba
engleză, limba rusă și limba
franceză.

Ședință

Analiză

Cadrele
didactice

Ianuarie

Elevi
capabili de
performan
ță

Ianuarie

directoradjunct

șeful
comisiei
metodice

Traini Bandalac
Februarie
ng Cristina
Dezbat
Panico
eri Ludmila
Lecții
public Cicanci Natalia
e
Prociuc
Promo
Ludmila
vare a
experie
Ședinț
Elevii
Martie
VIII Ședința comisiei metodice cu privire nței
de
la studierea experienței avansate;
e
consult
capabili
de
lucru
1.Seminar: „ Metode și tehnici de
ativ
e cu
performanț
predare la limbi străine”;
elevii
ă
2.Oră publică: The Sights of
th
Martie
London – the 4 D graders
Mas
Elevi
3.Implementarea resurselor audio
ă
realizate de către America House
rotun
Părinți
(Librăria Audio)
dă
Cadre

VII

3.Raport
prezentat

Ianuarie

Decembrie

1.Teste
elaborate și
aprobate

2.Olimpiade
organizate

Liliana
Marciuc

privind realizarea
curriculumului la
disciplină pentru I
semestru , a.s.2022 – 2023.
5. Sinteza
activităţii
comisiei
metodice
pentru I semestru

VI

Decembrie șeful
comisiei
metodice

4.Raport
prezentat

1.Notă
informativă

2.Elevi
identificați

șeful
comisiei
metodice

Cadrele
didactice

șeful
comisiei

1.Training
desfășurat
2.Lecții publice
prezentate
3.Experiență
promovată

4.Săptămâna disciplinei școlare
Limba Franceză:
Activitați de organizare:
1.Deschiderea festivă a săptămânii
prin cântece și slide-uri în hol.
2.Concurs de proiecte “La
Francophonie est un etât d’ame”
3.Întrevedere cu coordonatorul
proiectului claselor bilingve
francofone al Alianței Franceze din
Moldova –Ghenadie Rîbacov
4.Desfășurarea activtății extracurriculare “La printemps a l’espirit
francais”

IX Ședința comisiei metodice:
1.Formarea și dezvoltarea
competențelor
inter/transdisciplinare ale
elevului la lecțiile de limbi
străine.
2.Coordonarea tezelor la
disciplinele limba engleză și
limba franceză în cadrul
sesiunii de vară 2022-2023
3.Rezultatele pretestării în
clasa a XII-a, profil real și
umanist, la limba engleză și
franceză- analize textuale și
statistice.
4. Plan de acțiuni pentru
recuperarea deficiențelor.

X Ședința comisiei metodice:
1.Raport de creaţie al
profesorului cu experiență
de la comisia metodică
Limbi Străine.
2.Sinteza activităţii comisiei
metodice în anul de studii
2022-2023;
3.Sarcinile şi prognozarea
(în baza anchetării/opiniilor
cadrelor didactice)
activităţilor pentru noul an
de studii.
4.Trasarea obiectivelor
comisiei metodice pentru
anul de studii
Repartizarea preventivă a
orelor.

Didactice

metodice Program elaborat

Vier
Cristina

Masă rotunda
desfășurate

Prociuc
Ludmila

Ședinț
ă

Elevii

Aprilie

Cadrele
didactice
implicate

1.Notă

Lecții
publice
informativă
elaborată

prezentate
2.Plan de
acțiuni elaborat

Ședință

Șed
ința
lărg
ită a
CM

Ședința
lărgită a
Comisiei
Metodice

Cadrele
didactice

Cadrele
didactice

Mai

șeful
comisiei
metodice

Liliana
Marciuc
directoradjunct

șeful
comisiei
metodice

1.Raport de
creație prezentat

2.Raport
prezentat

3.Anchete
completate

NOTĂ: În cadrul comisiei metodice Limbi Străine se va studia experienţa de
lucru a doamnei Bumbac Constanța, profesor de limba engleză, grad didactic II.

Programul de activitate a comisiei metodice
Sport, arte și tehnologii
pentru anul de studii 2022 – 2023
Nr.
d/o

Tematica activităților

Forma

Grup-țintă

Termen

I

1.Probleme organizatorice:
a) discutarea Programului
de activitate a comisiei
metodice și înaintarea spre
aprobare;
b) studierea,discutarea și
aplicarea Actelor
normative și legislative;
c) respectarea Regimului
unic ortografic în
completarea documentației
școlare.
2.
Perfectarea
Portofoliului cadrului
didactic în corespundere
cu Nomenclatorul tipurilor
de documentație școlară.
3. Monitorizarea
implementării ECD la
disciplinele de la aria
curriculară.
4. Familiarizarea şi
implementarea
Curriculumului naţional,
Curriculum
reconceptualizat.
1.Organizarea și
desfășurarea procesului
educațional la disciplină în
anul de studii 2022-2023:
a) Repere metodologice
privind organizarea
procesului educațional la:
ed.fizică, ed.plastică,
ed.muzicală,
ed.tehnologică ;
b) Elaborarea proiectelor
de lungă și scurtă durată în
conformitate cu
curriculumul la disciplină,
în termeni de competență,
în baza unităților de
învățare,particularităților și
potențialului elevului,
strategiilor didactice
moderne;

Ședință
organizatori
că

Membrii
comisiei
metodice

August

II

Responsabil

Indicatori de
performanță

Administrația
1.100 % cadre
șeful
didactice informate
com.metodice

2.Portofolii
perfectate

Întrunire
metodică

Membrii
comisiei
metodice

Ședință
consultativă

Cadrele
didactice

Septembrie

Administrația
1.100% cadre
șeful
didactice informate
com.metodice

Administrația

2.Proiecte de lungă
și scurtă durată
elaborate

III

Predarea – evaluarea
școlară.
Rezultatele desfăşurării
procesului educaţional
pe trepte de şcolaritate.
Probleme atestate.
Aplicarea diverselor
Platforme educaţionale.

Analiză
Diagnoză
Prognoză

Membrii
comisiei
metodice

Octombrie

șeful
comisiei
metodice

Notă
informativă

IV

Stimularea învăţării la
ed.tehnologică,
ed.plastică prin
amenajarea spaţiului
educaţional.

Lecții
publice

Dovbîș
Maia
Pulbere
Veronica

Noiembrie

șeful
comisiei
metodice

1.Lecții publice
desfășurate

V

1. Raportul cadrului didactic
privind realizarea
curriculumului la disciplină
pentru primul semestru a
anului școlar 2022-2023;

Ședință

Cadrele
didactice

Decembrie
șeful
comisiei
metodice

2. Organizarea și
desfășurarea olimpiadelor la
Bologa T.
nivel intern și delegarea
Dovbîș M. Decembrie
Liliana
Ședința
elevilor la olimpiada la
Pulbere
V.
Marciuc
Consiliului
etapa de sector și municipiu.
director30.11.2022- ed. muzicală,
metodic Panaghiu T.
Dir.adjunct
02.12.2022- ed.tehnologică,
04.12.2022- ed.plastică,
20.01.2023

VI

1.Realizarea
conţinuturilor curriculare
la treapta gimnazială şi
liceală la disciplinele:
ed.fizică, ed.plastică,
ed.muzicală.,
ed.tehnologică.
2 .Organizarea și
desfășurarea
olimpiadelor la nivel
intern.

Ședință

Cadrele
didactice

Ianuarie

Elevii
Ianuarie –
capabili
de februarie
Olimpiadă
performanț
ă

șeful
comisiei
metodice

Cadrele
didactice

1.Raport
prezentat

2.Raport
prezentat

1.Notă
informativă

2.Olimpiade
organizate

VII

1 . Analiza rezultatelor
olimpiadelor şcolare,
etapa locală şi pregătirea
elevilor cu performanţe
pentru participare la
olimpiadele externe.

Analiză

Elevi
capabili de
performanț
ă

Februarie

șeful
comisiei
metodice

1.Analize
efectuate
2.Elevi
identificați

VIII

1.Demersuri
metodologice în tratarea
diferenţiată a elevilor la
ed.muzicală.
2. Tehnici de lucru
la disciplinele
şcolare: ed.fizică,
ed.tehnologică,
ed.muzicală,
ed.plastică.

Masă
rotundă
Lecții
publice
Seminar
practic

Membrii
comisiei
metodice

Martie
Martie

șeful
comisiei
metodice

1.Masă rotundă
organizată

IX

X

2.Lecții publice
defășurate
3. Seminar
practic

Membrii
1.Prevenirea şi
Starturi
comisiei
combaterea eşecului
vesele
metodice
şcolar prin valorificarea Activități
potenţialului fiecărui
extradidacti
elev.
ce
2.Ziua disciplinelor
Breguța A.
școlare:ed.fizică,
Dovbîș M.
ed.tehnologică,
Pulbere V.
ed.muzicală,
Căpățină
V.
ed.plastică - program de
activitate

1. Raport de creaţie
al profesorului cu
experiență de la
comisia metodică Sport,
arte și tehnologii .
2.Sinteza activităţii
comisiei metodice în
anul de studii.
3.Sarcinile şi
prognozarea (în baza
anchetării /opiniilor
cadrelor didactice)
activităţilor pentru noul
an de studii

Ședință

Membrii
Comisiei
Metodice
Dovbîș M.

Ședința
lărgită a
CM

Cadrele
didactice

Cadrele
didactice

Aprilie
Mai

1.Starturi vesele
desfășurate
șeful
comisiei
metodice

Mai

șeful
comisiei
metodice
Liliana
Marciuc
directoradjunct

șeful
comisiei
metodice

2.Activități
extradidactice
realizate
3.Program de
activitate
elaborat
1.Raport de
creație prezentat

2.Raport
prezentat

3.Anchete
completate

NOTĂ:

În cadrul Comisiei Metodice „ARTE, TEHNOLOGII, SPORT ”, se va studia experienţa
de lucru a doamnei Panaghiu Tatiana, profesor de educație muzicală, grad didactic I.

