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Planul de activitate al comisiei 

metodice  

Științe Socio-Umane 

 

2021-2022 
 



 

Şefa comisiei metodice-Pascal Valentina profesoară de limba franceza 

Zi metodică: marți 

Tema de cercetare: Metodologia formarii si dezvoltarii competențelor inter-/ trasdisciplinare ale elevului” 

Obiectivul general: Formarea competențelor necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții și integrarea  

                                  într-o societate bazată pe cunoaștere 

 

    Direcţiile principale ale activităţii comisiei metodice pentru anul de studii 2021-2022 sunt: 

• Abordările postmoderne și tendințele dezvoltării curriculare pe plan național și cel internațional 

• Perfecționarea măiestriei profesionale a tuturor membrilor comisiei metodice, pentru eficientizarea procesului 

educațional. 

• Valențele disciplinelor în formarea competențelor transversale, transdisciplinare și a celor specifice 

•  Utilizarea diverselor tehnologii educaționale moderne în formarea de competențe prin învățarea bazată pe calitate 

 

Nr/o Lunile 

anului 

Obiectivele Activităţi Responsabili Indicatori de performanţă Note 

1. Septembrie 

2021 

➢ Asigurarea 

implementării 

legislaţiei şi actelor 

normative în vigoare. 

 

 

Şedinţa metodică nr.1 

Studierea şi analiza documentelor 

normartive. 

✓ Reglementări specifice privind 

organizarea anului de studii 2021-

2022, in contextul epidemiologic 

COVID-19, 

✓ Studierea şi analiza documentelor 

normative. 

✓ -Cadrul normativ de organizare a 

procesului educaţional 

✓ Statutul Complexului Educaţional 

Hulboaca, 

 

 

 

Toţi membrii 

comisiei 

metodice 

Regulamentul de funcţionare 

internă a instituţiei. 

 

 

 

Repere metodologice privind 

organizarea  procesului 

educaţional la discipline 

 



✓ Regulamentul intern, 

✓ Standarde de competenţe digitale 

ale cadrelor didactice şi ale elevilor, 

✓ Codul de etică al cadrelor didactice, 

✓ Implementarea Metodologiei de 

repartizare a timpului de muncă 

✓ Implementarea instrucţiunii cu 

privire la Managementul temelor 

pentru acasă, 

✓ Studierea instrucţiunii cu privire la 

completarea catalogului şcolar, 

✓ Revizuirea portofoliilor 

profesionale conform 

Nomenclatorului tipurilor de 

documentaţie şcolară şi rapoarte în 

învăţământul general, 

✓ Analiza şi aprobarea  planului de 

activitate a Comisiei metodice 

pentru anul de studii 2021-2022, 

✓ Metodologia privind continuarea la 

distanțâ a procesului educațional în 

condiții de carantină, 

✓ Analiza proiectelor de lungă durată 

şi înaintarea lor spre aprobare. 

 

 

 

 

.  

2. Octombrie 

2021 

➢ Pregătirea materialelor 

didactice în scopul 

asigurării unui 

învăţămînt de calitate. 

Ședința metodică nr.2 

1.Rezultatele aprecierii nivelului iniţial 

de cunoştinţe şi competenţe ale elevilor. 

 

Toţi membrii 

comisiei 

medodice 

 

Comunicare 

 

Rezultaele  evaluărilor  

a fiecărui cadru didactic; 

 



➢ Diversificarea 

strategiilor didactice în 

scopul diferenţierii, 

individualizării 

procesului educaţional 

şi formării de 

competenţă. 

  

2. Evaluarea şi notarea rezultatelor 

învăţării. 

 

  

3. Noiembrie 

2021 

Asigurarea calității 

procesului educațional în 

raport cu prevederile 

curriculei naționale. 

Ședința nr.3 

1.Perioada de adaptare  a elevilor clasei 

a V-a.Crearea unui mediu de invăţare 

prietenos elevilor. 

2.Managementul temelor pentru acasă. 

 

 

 

 

 

Toţi membrii 

comisiei 

medodice 

Metode de evaluare care 

îmbunătățesc procesul de 

instruire calitativă. Srategii 

moderne care îmbunătățesc 

procesul educațional 

 

4. Decembrie 

2021 

➢ Determinarea 

strategiilor eficiente în 

realizarea unui 

învăţămînt diferenţiat 

şi formării 

competenţelor 

curriculare. 

Ședința nr.4 

1. Securitatea mediului ONLINE. 

2. Organizarea decadei la Istoria 

romănilor şi universală. 

3. Ore publice. 

4. Alcătuirea testelor pentru 

olimpiadele la disciplinele şcolare. 

 

Eremeeva 

Anjela, 

profesor de 

istoria 

românilor și 

universală, 

Pascal V. 

Muntean I. 

Vîrlan V.. 

Comunicare  

5. Ianuarie 

2022 

➢ Eficientizarea 

procesului de învăţare 

şi transformarea 

acestuia într-un proces 

activ, prin încurajarea 

implicării active a 

elevilor în propria 

formare. 

Ședința nr.5 

1. Rezultatele reușiteă elevilor în 

Isemestru I. 

2. Raport de activitate al activităţii 

Comisiei metodice pentru 

semestrul I. 

3. Desfăşurarea  olimpiadelor la 

disciplinele școlare şi participarea 

Membrii 

comisiei 

metodice 

 

 

 

 

 

Raport de activitate 

Teste de evaluare la olimpiadă 

Oferte de participare la 

olimpiada de sector. 

Proces verbal al olimpiadelor  la 

disciplinele de studiu. 

 

 



la olimpiadele de sector 

4. Organizarea și desfășurarea decadei 

de limba și lit. română.  

5. Rezultatele desfăşurării decadei de 

limba şi lit.română. 

 

Muntean I. 

Olaru E. 

 

6. Martie 

2022 

➢ Promovarea interesului 

pentru învăţare.  

➢ Stimularea şi punerea 

în valoare a elevilor 

capabili de 

performanţă. 

➢ Asigurarea calităţii 

procesului educaţional 

în raport cu 

prevederile curriculei 

modernizate. 

➢ Perfecţionarea şi 

autoperfecţionarea 

competenţelor 

profesionale. 

Ședința nr.6 

1. Cu privire la rezultatele olimpiadei 

şcolare la disciplinele de studii. 

2. Organizarea și desfășurarea decadei 

de limba franceză, limba rusă 

,limba engleză 

➢ Oră publică la limba franceză  

➢ Oră publică la limba engleză 

3. Rezultatele desfăşurării decadei de 

limbi străine. 

 

 

 

Toţi membrii 

comisiei 

medodice 

 

Pascal V. 

Calcaura L. 

 

 

Rezultatele olimpiadelor notă 

informativă 

 

 

 

 

 

 

7. Mai 

2022 

➢ Evaluarea realizării 

obiectivelor propuse. 

Şedinţa metodică nr7  

1.Totalurile activităţii comisiei 

metodice şi a situaţiei şcolare la 

disciplinele şcolare. 

2.Propunerea disciplinelor opţionale 

pentru anul de studii 2022-2023. 

3. Opinii şi sugestii pentru proiectarea 

activităţii comisiei metodice pentru 

anul de studii 2021-2022.. 

Şeful 

comisiei 

metodice 

 

 

Toţi membrii 

comisiei 

medodice 

Analiza evaluărilor sumative. 

Rapoartele de activitate la 

disciplinele de studiu. 

 

 

Raportul de activitate al 

Comisiei metodice 

 

 

 

 

 



 
 


