
GRAFICUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR
COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

 AN ŞCOLAR  2019-2020
Nr.
crt.

Tema Data
Cine

răspunde

1

 Raport privind activitatea desfăşurată de Comisia
metodica a învăţătorilor în anul şcolar 2018-2019
 Noutăţi în specialitate
 Consfătuiri învăţători

Septembrie

Prof. înv. primar,
…………….
Toate cadrele
didactice

2

  Studierea planului - cadru de învăţământ şi a 
programei şcolare. Întocmirea şi avizarea 
schemelor orare şi o orarelor.
 Selectarea tematicii şi împărţirea ei membrilor 
comisiei în vederea întocmirii referatelor.
 Evaluările iniţiale. Obiective propuse /realizate / 
nerealizate; cauze;   măsuri de recuperare 
/dezvoltare; centralizarea rezultatelor

Octombrie

Resp.Comisie 
metodică
Toate cadrele
 Didactice

3

…………………………..
1 Decembrie –Ziua Naţională a României 
-realizarea unor activităţi dedicate acestei zile

Noiembrie Prof. înv. primar, 
………………….

3

Referat „ Valorificarea tradiţiilor populare în 
rândul elevilor”
ȘEZĂTOARE   LITERARĂ– ………………

Decembrie
Prof. înv. primar,

4

Organizarea etapelor locale,  ale concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare ( Concursul Naţional 
Comper)
Stimularea participării elevilor la concursurile şi 
olimpiadele pe discipline de învăţământ – 
indicator al calităţii actului didactic.

Referat „ Integrarea copiilor cu nevoi speciale 
în şcoala de masă”- 

Ianuarie
2020

Toate cadrele
Didactice

Prof. înv. primar, 
……………..



5

Întocmirea şi prezentarea informării privind 
activitatea Comisiei metodice 
a……………………… în semestrul I al anului 
şcolar 2019-2020

Referat „Abordarea diferenţiată a elevilor prin
folosirea strategiilor didactice adecvate”
Lecţie demonstrativă – …………………..- RESP.
CÎMPEANU ANA

Februarie

Resp.Comisie 
metodică
Prof. înv. primar, 
………….

6

Referat  „Abordarea de tip integrat a 
conţinuturilor învăţării ”
Lectie demonstrativă – RESP. GÎB LUCICA Martie

…………
…………………..

7

Lecţia de predare-învăţare, măsură a 
măiestriei cadrului didactic

EVALUARE  naţională la clasele a II-a şi a IV-a 
-discuţii

Aprilie
…………………

8
Referat „Modalităţi de prevenire a abandonului
şcolar”
ATELIER DE LUCRU

Mai ………………..

9.

 Referat „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor
obţinute de elevi la Evaluarea Naţională de la
clasele a II-a şi a IV-a” 

Întocmirea testelor sumative şi a descriptorilor de
performanţă

Activităţi de (auto)evaluare realizate la nivelul 
comisiei, de membrii comisiei
 Acordarea calificativelor anuale pentru 
activitatea desfăşurată 

Iunie

Prof. înv. primar, 

Toate cadrele 
didactice

                                             Responsabil Comisie metodică,
                                                                             Prof. înv. primar,
……………………………..


