ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TURLUIANU
NR.
DIN

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI
METODICE DE
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
An şcolar 2015-2016

Director,
Prof. Teșulă Lenuța

Responsabilul comisiei metodice,
Prof. Moraru Paula

Context legislativ
Prezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor comisiei metodice de Limba şi
literatura română este conceput în conformitate cu:
 Planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate;
 Legea învăţământului;
 Legea nr. 128 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul personalului didactic);
 Legea nr. 53 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii);
 O.M.Ed.C.T.S., Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
Scop
Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice de
Limba şi literatura română, prin acordarea cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii
procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de
cetăţeni.
Obiective
Domeniu: Curriculum
1. Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECS și ISJ Bacău ;
2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a activităţilor
specifice activităţii didactice (planificări la disciplina de specialitate, activităţi complementare disciplinei);
3. Fundamentarea ofertei educaţionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi
profesională a elevilor;
4. Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate;
Domeniu: Managementul educaţiei
4. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate prin implicarea activă a
elevilor în procesul instructiv-educativ;
5. Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor educative cu priorităţile
strategice ale colegiului:
a. Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea performanţei
şcolare (corelare cu ţintele strategice educative naţionale, diversificarea activităţii educative, dezvoltarea
parteneriatului părinte - şcoală, creşterea numărului de elevi implicaţi în participarea la concursuri şcolare
judeţene şi naţionale);
b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de
comunicare orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea desfăşurată la clasă, cât şi prin activităţi
extraşcolare asociate disciplinei de specialitate);
c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de
predare-învăţare care pot avea impact în reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);
Domeniu: Managementul resurselor umane
6. Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor
active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate;
7. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la diferite
cursuri de formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa postului;
Domeniu: Dezvoltarea relaţiilor comunitare
9. Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituţii de cultură la
nivel local, interjudeţean şi naţional;

Rezultate aşteptate
Domeniu: curriculum
 Plan managerial corelat cu ţinte strategice ale MECS, ISJ Bacău,
 Ofertă educaţională centrată pe nevoile de dezvoltare profesională şi personală a elevilor;
Domeniu: Managementul educaţiei
 Organizarea de activităţi educative vizând dezvoltarea profesională a elevilor;
 Proiecte educative diversificate ca structură şi ca modalitate de organizare a colectivului de elevi
şi a procesului instructiv-educativ;
 Activităţi extraşcolare asociate cu disciplina de specialitate;
 Număr mare de elevi participanţi la concursuri şcolare de specialitate şi la activităţi extraşcolare;
 Număr mare de elevi cu performanţe la concursuri şcolare;
 Număr redus de elevi aflaţi în situaţia de absenteism la disciplina de specialitate;
 Competenţe de exprimare orală şi scrisă consolidate;
 Materiale informative şi formative realizate în cadrul activităţilor extraşcolare asocite cu
disciplina de specialitate şi promovate la nivelul colegiului şi al comunităţii;
Domeniu /
Obiectiv
general

Obiective
derivate

Aplicarea
politicii de
curriculum

Proiectare,
organizare

Activitatea


Stabilirea
încadrării cadrelor
didactice şi
definitivarea listei
disciplinelor
opţionale

Plan
managerial

Perioada

Factori
implicaţi /
responsabil

Septembrie
2015

Conducerea
şcolii
şi
cadrele
didactice de
specialitate;

1. 10. 2015


Participarea
la consfătuirile din
anul școlar 2015- Septembrie
2016 și la cercurile 2015 – iunie
pedagogice
2016

Evaluare

Programă
planificare
pentru
disciplinele
opţionale

şi

Prof. Moraru
Realizarea
Paula
planului
Prezenţa
IŞJ
Bacău, consfătuire
cadrele
didactice de
Limba
şi
literatura
română, Lb.
Engleză. Lb.
Franceză.


Participarea Aprilie
– Cadrele
la
procesul
de iunie 2016
didactice
evaluare
la
Limba
concursuri şcolare
literatura
de specialitate la
română;
nivel
local,
judeţean, naţional;
Dec 2015

la

Selectarea
de cadrelor
şi didactice
în
comisia
de
specialitate


Propunere
de activităţi pentru
Zilele
Școlii Permanent
Turluianu ;

Circulaţia
informaţiei

Management
ul educaţiei

Monitorizarea
şi evaluarea
activităţii
elevilor

Cadrele
didactice
comisie


Proiectarea
activităţilor pentru
zilele
„Mihai
Eminescu”

Cadrele
didactice
Limba
literatura
română;


Asigurarea
Septembrie
transferului
de 2015 – iunie
informaţie de la 2016
M.E.C.S. şi ISJ
Bacău;

Conducerea
şcolii
şi
cadrele
didactice de
specialitate;
responsabil:
prof. Moraru
Paula


Propunerea
Octombrie
Cadrele
unor
proiecte 2015 – iunie didactice
didactice
cu 2016
comisie.
valorizarea
metodelor
activparticipative;

Organizarea Octombrie
de activităţi de 2015 – iunie
pregătire a elevilor 2016
pentru
teze
şi
concursuri şcolare;

Cadrele
didactice
Limba
literatura
română;

 Participarea
Cadrele
elevilor
la Septembrie didactice
concursuri
2015 – iunie comisie
şcolare
de 2016
specialitate;
Management
ul resurselor
umane

Formare şi
dezvoltare
profesională

din Planul
activităţilor


Participarea
la
cercurile
pedagogice şi la Permanent
alte acţiuni de
perfecţionare prin
CCD,
IŞJ
sau
asociaţii naţionale

Cadrele
didactice
Limba
literatura
română,
Engleză,
franceză

de
şi

din

de
şi

din

Note
informative,
proceseleverbale
ale
şedinţelor
comisiei
metodice;

Realizarea
mapei
profesorului

Programul de
pregătire
suplimentară
Întocmirea
listelor

de
Diseminarea
şi informaţiilor
Lb.
Lb.

Asigurarea
resurselor
materiale şi
umane

Îmbunătăţirea
bazei
didacticomateriale


Obţinerea de Octombrie
donaţii de carte 2015
pentru
biblioteca
şcolii

Cadrele
didactice
limba
literatura
română;


Procurarea
Permanent
manualelor valabile
şi a auxiliarelor
didactice

Cadrele
didactice

 Achiziţionarea
Permanent
de
material
didactic şi de
mijloace audiovizuale

Cadrele
didactice

de
şi

PLAN MANAGERIAL

pentru semestrul I, an şcolar 2015 – 2016
Domeniu /
Obiectiv
general

Obiective
derivate

Aplicarea
politicii de
curriculum

Proiectare,
organizare

Acţiuni

Termen


Stabilirea
încadrării cadrelor
didactice şi
definitivarea listei
disciplinelor
opţionale;


Plan
managerial
semestrul I;

Sept. 2015

pe


Participarea la
consfătuirea cadrelor
didactice
de
specialitate;


Participarea la Dec. 2015
procesul de evaluare
la concursuri şcolare
de specialitate la
nivel local, judeţean,
naţional;
Circulaţia
informaţiei


Proiectarea
Permanent
activităţilor
pentru
zilele
„Mihai
Eminescu”;

Factori
implicaţi

Evaluare

Conducere
a şcolii şi
cadrele
didactice din
catedra de
Limba
şi
literatura
română;

Concordanţa
cu programa a
planificărilor
pentru
disciplină
şi
programă,
planificări
pentru
disciplinele
opţionale

Prof. Moraru
Paula
Diseminarea
IŞJ Bacău, informaţiei
cadrele
didactice de
Limba
şi
literatura
română;
responsabil:
Moraru
Paula
Organizarea
Cadrele
etapei locale a
didactice de olimpiadei de
specialitate; Limba
şi
literatura
română
Organizarea
Cadrele
de
activităţi
didactice de pentru
zilele
specialitate; catedrei;

Management
ul educaţiei

Monitorizarea şi
evaluarea
activităţii
elevilor


Asigurarea
transferului
de
informaţie de la
M.E.C.S.
şi
ISJ
Bacău;

Septembrie
2015
– Conducerea
ianuarie
şcolii
şi
2016
cadrele
didactice de
specialitate;

Note
informative,
proceseleverbale
ale
şedinţelor
comisiei
metodice;


Propunerea
Octombrie –
unor
proiecte noiembrie
Cadrele
didactice
cu
didactice de
Realizarea
valorizarea
specialitate; mapei
metodelor
activresponsabil: profesorului
participative;
Octombrie
2015
–

Organizarea
Ianuarie
Cadrele
de
activităţi
de 2016
didactice de
pregătire a elevilor
specialitate;
pentru
teze
şi
concursuri şcolare;
În funcţie de
 Participarea
parcurgerea
elevilor
la conţinuturi- Cadrele
concursuri
lor;
didactice de
şcolare
de
specialitate;
specialitate;

Management
ul resurselor
umane

Formare şi
dezvoltare
profesională

 Asigurarea
Lunar
procesului
de
evaluare
a
elevilor,
în
conformitate cu
normele
metodologice;
Noiembrie
2015

Participarea la
şedinţele
comisiei
metodice;
Noiembrie
2015

Participarea la Martie 2016
cercul pedagogic de Mai 2016
specialitate

Programarea
cursurilor
de
pregătire;
Listele
cu
elevii înscrişi;
rezultate
obţinute;

Interpretarea
Cadrele
testelor iniţiale
didactice de şi de parcurs, a
specialitate; evaluărilor
sumative;

ProceseleCadrele
verbale
ale
didactice de şedinţelor;
specialitate;

Cadrele
Diseminarea
didactice de informaţiei;
specialitate;
responsabil,
Octombrie
conducător
2015
– de
cerc
Ianuarie
pedagogic –

Participarea la 2016,
în prof. Marta
cursuri
de funcţie de Turcu
perfecţionare
datele
organizate de CCD anunţate de Cadrele
Bacău;
organizatori didactice de

specialitate
interesate de
oferta CCD;

Asigurarea
Îmbunătăţire
resurselor
a bazei
materiale şi
didacticoumane
materiale


Participarea la Permanent
simpozioane
naţionale,
comunicări
şi
conferinţe naţionale
şi internaţionale;

Cadrele
didactice de
specialitate;


Procurarea
manualelor valabile
şi
a
auxiliarelor
didactice;

Cadrele
didactice de
Limba
şi
literatura
română;

Achiziţionarea
de
material didactic şi
de mijloace audiovizuale;

Cadrele
didactice de
Limba
şi
literatura
română;

PLAN MANAGERIAL

Pentru semestrul al II-lea, an şcolar 2015 – 2016
Domeniu /
Obiectiv
general
Aplicarea
politicii de
curriculum

Obiective
derivate
Proiectare,
organizare

Acţiuni

Termen


Realizarea
13. 02. 2016
planificărilor
şi
întocmirea
proiectării
unităţilor
de
învăţare;

Factori
implicaţi

Evaluare

Conducerea
şcolii
şi
cadrele
didactice din
catedra
de
Limba
şi
literatura
română;

Concordanţa
cu programa a
planificărilor
pentru
disciplină
şi
programă,
planificări
pentru
disciplinele
opţionale

10. 02. 2016

Plan
Prof. Moraru
managerial
pe
Paula
semestrul al II-lea; Februarie –
iunie 2016
Cadrele

Participarea
didactice de
la procesul de
limba
şi
evaluare
la
literatura
concursuri şcolare
română;
de specialitate la
nivel
local,
judeţean, naţional;
Mai-iunie
2016
Circulaţia
informaţiei


Proiectarea Permanent
activităţilor pentru
zilele colegiului;

Asigurarea
transferului
de
informaţie de la
M.E.C.S. şi ISJ
Bacău;

Management
ul educaţiei

Popularizare
Monitorizare 
rezultatelor
a şi evaluarea a
obţinute de elevii
activităţii
şcolii la diferite
elevilor
concursuri şcolare
de
Limba
şi

Participarea
la
evaluarea
lucrărilor de la
olimpiadă
şi
alte concursuri
şcolare;
participarea la
evaluarea de la
examenele
naţionale;

Organizarea
Cadrele
de activităţi;
didactice de
specialitate;
Conducerea
şcolii
şi
cadrele
didactice de
specialitate;

Note
informative,
proceseleverbale
ale
şedinţelor
comisiei
metodice;

Conducerea
şcolii
şi
Materiale
cadrele
informative;
didactice de
specialitate;

literatura română;

Management
ul resurselor
umane

Formare şi
dezvoltare
profesională

Asigurarea
resurselor
materiale şi
umane

Îmbunătăţire
a bazei
didacticomateriale

Februarie –
iunie 2016
Cadrele
didactice de
Realizarea

Propunerea
specialitate;
mapei
unor
proiecte
profesorului
didactice
cu
valorizarea
Martie
–
metodelor
activ- aprilie 2016
participative;
Programarea
Cadrele
cursurilor
de
didactice de pregătire;

Organizarea
specialitate;
de activităţi de
pregătire a elevilor
pentru
teze
şi Februarie –
concursuri şcolare; iunie 2016
Cadrele
Listele
cu
didactice de elevii înscrişi;
 Participarea
specialitate;
rezultate
elevilor
la
obţinute;
concursuri
şcolare
de În funcţie de
specialitate;
parcurgerea
conţinuturilor;
Cadrele
Interpretarea
 Asigurarea
didactice de testelor;
procesului de
specialitate;
evaluare
a
elevilor,
în
conformitate cu Lunar
normele
metodologice;
ProceseleCadrele
verbale
ale

Participarea
didactice de şedinţelor;
la
şedinţele Aprilie 2016 specialitate;
comisiei metodice;
responsabil,
conducător de
cerc
Diseminarea

Participarea
pedagogic
informaţiei;
la cercul pedagogic
de specialitate;
Februarie mai 2016, în
funcţie de
oferta CCD
Cadrele

Participarea
didactice de
la
cursuri
de
specialitate;
perfecţionare
Februarie organizate de CCD mai 2016, în
Bacău;
funcţie de
datele
anunţate de
organizatori

Cadrele

Participarea
didactice de
la
simpozioane Februarie - specialitate;
naţionale,
mai 2016
comunicări
şi
conferinţe
naţionale
şi
internaţionale;
 Achiziţionarea
Permanent
de
material
didactic şi de
mijloace audiovizuale

Responsabil,
Prof. Moraru Paula

Cadrele
didactice de
specialitate;

