
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, 

CÂMPULUNG MOLDOVENESC 

                                                                                                   PLAN  MANAGERIAL 

An  școlar 2020-2021 

 

Domeniul : Comisia metodică- MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE                                                                     

                        (  Matematică – Fizică-Chimie –Biologie-TIC ) 

Obiective:   1. Asigurarea unei activităţi didactice de calitate; 

                   2. Identificarea unor strategii pentru dezvoltarea succesului şcolar; 

                   3. Identificarea unor metode și strategii de pregătire și de obținere a unor rezultate bune la examenele finale; 

                   4. Identificarea unor metode și strategii de  motivare a elevilor pentru o participare cât mai eficientă la concursuri şcolare de specialitate; 

                   5. Dezvoltarea unei bune colaborări a cadrelor didactice din şcoală, cât şi a acestora cu cele de la nivelul 

                      Cercului  pedagogic zonal, sau la nivel de judeţ; 

                   6. Dobândirea de noi competenţe profesionale  şi dezvoltarea de competenţe metodice. 

 

 

Nr. 

crt. 

Acţiuni 

 

Resurse  Orizont 

Temporal 

Luna/Sem 

Indica- 

tori de realizare 

 

Măsuri 

 
Materiale Umane 

  

1. 
 

Organizarea activităţii colectivului 

comisiei metodice 

   -Participarea la Consfătuirea cadrelor 

didactice 

  - Constituirea colectivului comisiei și 

stabilirea responsabilităților în cadrul 

acesteia; 

  - Stabilirea structurii reuniunilor comisiei; 

  - Elaborarea  tematicii reuniunilor comisiei. 

    

 

-planuri de învăţământ, 

programe 

- documente de pe sit-

eul inspectoratulului  

județean și de pe cel al 

ministerului 

 

 

 

 

 

Directori 

Inspectori 

de specialitate 

 

Septembrie 

  2020 

 

Toată strategia  

comisiei metodice 

conţine elemente 

specifice  

 

 

Completarea, 

revizuirea 

acţiunilor în 

urma şedinţelor 

de analiză, de 

cerc pedagogic 

 



 

 

2. 
 

Planificarea activităţilor la nivelul 

comisiei metodice 

- analiza situației la examenul de bacalaureat 

- elaborarea testelor inițiale unice pe fiecare 

nivel de studiu, interpretarea acestora 

centralizarea rezultatelor, întocmirea 

planurilor remediale; 

- elaborarea graficului de consultaţii şi 

meditaţii cu elevii ; 

- elaborarea graficului de pregatire bentru 

bacalaureat; 

- elaborarea programului de asistenţe şi 

interasistenţe la ore; 

- elaborarea graficului pentru tezele 

semestriale. 

 

 

-planuri de învăţământ 

-orarul şcolii 

-planificări semestriale 

 

-responsabilul 

 comisiei 

metodice 

-membrii 

comisiei 

 

Septembrie 

  2020 

Ianuarie  

2021 

 

din planul 

managerial al 

şcolii şi al 

cercului 

pedagogic pe 

zonă 

 

 

3. Asigurarea calităţii predării și evaluării 

- alegerea manualelor conform ofertei  

ministerului cu manuale aprobate şi a 

auxiliarelor pentru examenul de 

bacalaureat  ; 

- elaborarea de teste inițiale  unitare la 

începutul anului şcolar , interpretarea 

acestora și întocmirea de planuri 

remediale; 

- cunoașterea programelor pentru 

olimpiada de matematică și pentru 

-planuri de învăţământ 

-programe şcolare 

-materiale de 

specialitate 

-materiale, online 

-rețele de comunicare 

-biblioteci online etc. 

- folosirea de platforme 

e-learning 

-responsabilul 

 comisiei 

metodice 

-membrii 

comisiei  

-Septembrie 

2020 

-Mai  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



concursurile  de matematică  “Spiru 

Haret “şi “Adolf Haimovici “;   

- cunoasterea programelor pentru 

olimpiada și concursurile de TIC; 

- cunoasterea programei de bacalaureat 

atât pentru examenele scrise căt și pentru 

verificarea competențelor digitale; 

- elaborarea subiectelor  pentru olimpiada 

de matematica – faza pe scoală; 

- elaborarea unor teste de recapitulare 

finală şi pentru pregatirea examanelor 

finale; 

- folosirea materialelor didactice moderne  

- adaptarea strategiilor didactice la nivelul 

de înţelegere al elevilor; 

-    elaborarea unor teste unice de evaluare   

pe parcurs și interpretarea rezultatelor; 

-    proiectarea unităţilor de învăţare; 

-   stabilirea unor itemi de evaluare; 

-    adaptarea metodelor de lucru la cerințele     

elevilor; 

- folosirea metodelor moderne, a tehnicii de 

calcul atât în informare, în prezentarea de 

noi cunoștințe, evaluare, cât și pentru 

comunicarea cu elevii sau colegii 

-participarea la proiectul ce are scop 

creșterea procentului de promovabilitate la 

examenul de bacalaureat. 

Semestrul 

I,II 

2020-2021 

 

 



4. Pregătirea și perfecționarea continuă a 

cadrelor didactice atât în domeniul 

specilității cât și din punct de vedere 

metodic  

-   cunoaşterea activităţilor de perfecţionare 

propuse pentru anul şcolar în curs de către 

diverşi furnizori de programe; 

-  participarea cadrelor didactice la diverse 

activităţi de perfecţionare de specialitate sau 

în domeniul psihopedagogic, consilierii; 

- participarea la cercurile pedagogice pe 

zonă; 

- participarea cu referate, dezbateri, rapoarte 

de necesităţi în cadrul consiliilor de 

administraţie,consiliilor profesorale, 

comisiilor din cadrul școlii, şedințelor 

comisiilor metodice; 

- elaborarea unor referate pe diverse teme; 

-  participarea în calitate de profesori 

evaluatori la concursurile de matematică și 

informatică; 

-  informarea permanentă a cadrelor cu 

noutăţi  din revistele de  specialitate, 

abonarea la reviste online comunicări şi 

preocupări didactice, încurajarea actvităţii 

de cercetare: 

-   participarea cadrelor la sesiuni de 

comunicări ştiințifice; 

-   publicarea de articole în reviste de 

specialitate (de ex.”Sinus”). 

 

-Broşuri şi Ordine 

primite atât de la 

I.S.J.S.,C.C.D.Suceava, 

cât și de la alți furnizori 

de programe de 

formare continua 

 

-reţeaua de informatică 

 

-publicaţii de 

specialitate  

 

-cursuri online 

-rețele de socializare 

- publicații online (de 

ex.e-Prof). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Director 

-Responsa- 

bil comisie 

-Inspectori de 

 specialitate 

-Formatori 

-Septembrie –

octombrie 

2020 ; 

-pe tot 

parcursul 

sem.I și II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 

 

Utilizarea tehnologiei moderne, 

îmbunatăţirea strategiilor şi metodelor de 

lucru cu elevii, a bazei materiale a 

cabinetelor de matematică și informatică 

-Planificarea şi desfşurarea unor lecții în 

laborator de informatică . 

-Realizarea de documentări şiintifice în 

vederea amenajării cabinetelor şi a 

îmbunătăţirii dotării şcolii cu aparatură 

modernă; 

- Amenajarea cabinetului de matematică 

-Asigurarea accesului la internet; 

- Folosirea unei platforme e-learning în 

procesul instructiv educativ. 

 

-reţeaua de informatică; 

-publicaţii de 

specialitate ; 

-planşe ,CD-uri,etc. 

- softuri educaționale; 

-materiale 

informaționale din 

surse online etc. 

- materiale pe 

platforme 

e-learning 

 

 

- Responsa- 

bil comisie 

-Director 

-Informatician 

 

SemestrulI, 

Semestrul II 

 

 

 

 

 

6. Participarea cadrelor didactice la proiecte 

europene şi la Proiectul ROSE 

- informaţii edu.ro 

- informaţii ISJSC 

Suceava 

- teste ,fise de lucru, 

formular de 

raportare  Proiect 

ROSE 

Director, toţi 

membrii 

comisiei 

SemestrulI, 

Semestrul II 

 

Chestionare, 

rapoarte 

Completarea, 

revizuirea, 

reprogramarea 

acţiunilor în 

urma şedinţelor 

de analiză 

 

 

 

 

Director,                                                                                                                                            Responsabil comisie metodică, 

Prof. Hulubeac Angela                                                                                                                      Prof.  Moraru Elena                                                                                                                                          

 

 


