Dosarul comisiei metodice cuprinde:

I. OBIECTIVELE CATEDREI
II. COMPONENTA ORGANIZATORICĂ:
1. Structura anului şcolar
2. Componenţa catedrei (nume, grade didactice, vechime)
3. Încadrări
4. Orarul membrilor catedrei + Corina

III. COMPONENTA MANAGERIALĂ:
1. Raportul de activitate al anului şcolar precedent
2. Planul operţional şi planul de activităţi pentru anul şcolar 2014 – 20145 semestrul I,
semestrul II
3. Graficul asistenţelor / interasistenţelor
4. Fişe asistenţe / interasistenţe
5. Planificări anuale / planificări pe unităţi de învăţare
6. Selecţia manualelor alternative. Argumentul alegerii manualelor şi manuale alese
pentru anul şcolar 2014 – 2015.
7. Atribuţiile / responsabilităţile membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare
8. Planuri cadru şi programe şcolare valabile pentru anul şcolar 2014 - 2015
9. Lista disciplinelor optionale pentru anul şcolar în curs (UNDE ESTE CAZUL)
10. Documente, comunicari, note ale I.S.J. si M.E.N

IV. COMPONENTA OPERAŢIONALĂ:
1. Proiecte didactice
2. Situaţia mediilor, an şcolar 2013-2014
3. Analiza rezultatelor înregistrate la testele predictive. Rezultate şi măsuri
compensatorii
4. Programele de recuperare a materiei pentru rămânerile în urmă la învăţătură şi
recuperarea cunoştinţelor
5. Graficul susţinerii lucrărilor scrise semestriale (UNDE ESTE CAZUL)
6. Materiale didactice
7. Portofolii, referate
8. Procese verbale ale şedinţelor comisiei metodice

V. COMPONENTA EXTRACURRICULARĂ:
1. Situaţia statistică a examenului de bacalaureat/Ev. Nat. 2014 (UNDE ESTE CAZUL)
2. Calendarul examenului de bacalaureat/Ev. Nat., sesiunea 2015 (UNDE ESTE
CAZUL)
3. Programa pentru bacalaureat/Ev. Nat. (UNDE ESTE CAZUL)

4. Planificări anuale / planificări pe unităţi de învăţare a materiei pentru examenul de
bacalaureat/Ev. Nat. (UNDE ESTE CAZUL)
5. Programul consultaţiilor pentru bacalaurea/Ev. Nat. (UNDE ESTE CAZUL)
6. Concursuri şcolare. Calendar. Programe valabile+ Corina
7. Programul de pregătire pentru performanţă
8. Centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile şcolare
9. Reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări sau alte acţiuni ale catedrei
10. Participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte
11. Parteneriate

VI. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALĂ:
1. Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs)
2. Calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii patru ani
3. Fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei
4. Oferta de formare a C.C.D. Prahova
5. Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicare si referate (lucrari
personale)
6. Publicaţii ale membrilor catedrei
7. Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate)
8. Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene şi concursuri şcolare

