
 
CONłINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE 

 

I. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ 
- Structura anului şcolar 

- Incadrãri 

- ComponenŃa catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea absolvită, vechime, 

statut) 

 

II. COMPONENTA MANAGERIALĂ 
- Raportul de activitate pe anul  şcolar precedent 

- Planul managerial şi planul de activităŃi al responsabilului de comisie metodică 

- Planificãri anuale (vizate de şeful de catedrã şi directorul unitãŃii) 

- Planificãri pe unitãŃi de învãŃare (vizate de şeful de catedrã)- câte un exemplu pe 

semestru şi an de studiu, minim 

- SelecŃia manualelor alternative 

- AtribuŃiile comisiei metodice 

- Alte responsabilitãŃi ale membrilor comisiei 

- Programe şcolare pe nivele de studiu 

- Programele disciplinelor opŃionale- de trimis la IŞJ pentru avizare  
- Documente , comunicări, note de la MECTS sau IŞJ, CCD 

 

III. COMPONENTA OPERAłIONALĂ 
- Proiecte didactice model 

- Teste predictive, evaluarea testelor predictive, concluzii şi măsuri propuse  

- teste de evaluare, teste sumative, simulari olimpiade si bacalaureat 

- Portofolii, referate, alte metode de evaluare propuse la nivelul catedrei 

- Procesele verbale ale şedinŃelor comisiei metodice 

- Programe de pregătire pentru recuperare sau cu elevii capabili de performanŃă cât 

şi planificarea pregătirilor suplimentare în vederea susŃinerii examenelor naŃionale 

 

IV. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ 
 
- Programe de pregătire pentru recuperare sau cu elevii capabili de performanŃă cât 

şi planificarea pregătirilor suplimentare în vederea susŃinerii examenelor naŃionale 

- Centralizarea rezultatelor obŃinute la concursuri şcolare, olimpiade, sesiuni 

comunicări, etc. 

- Cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicãri, alte acŃiuni 

la nivelul catedrei 

- Participãri ale membrilor catedrei la programe şi proiecte 

 

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ 
- Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare 

- Calificativele anuale obŃinute în ultimii trei ani precum şi calificativele/notele 

obŃinute la inspecŃiile curente şi speciale 

- Fişe de dezvoltare profesionalã pentru membrii catedrei 



- Oferta de formare a CCD 

- Materiale prezentate de către profesori la Sesiuni de comunicări ştiinŃifice, 

referate, simpozioane etc. 

- Subiecte elaborate pentru olimpiade, concursuri, bacalaureat, teze semestriale, etc. 

- AdeverinŃe de la alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, burse, 

proiecte Comenius, Grundtvig etc.) 

- PublicaŃii ale membrilor catedrei (copii după primele pagini) 


