
Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi” Beclean 
Comisia metodică a Ariei curriculare Limbă şi Comunicare 

 

Programul de activităţi al comisiei metodice  
An şcolar 2011-2012 

Semestrul I 
 

Nr 

crt 
Perioada Conţinutul activităţii 

Profesorul 

responsabil 

1. Septembrie 

- Constituirea catedrei. Analiza activătăţii desfăşurate în 

anul şcolar 2010-2011 

- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice  

- Proiectarea didactică - Discutarea programelor şcolare 

- Discutarea metodologiilor legate de testarea iniţială 

- Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de corectare şi a 

matricelor de specificaţie. 

Toate cadrele didactice 

Responsabilul CM 

2. Octombrie 

- Testarea iniţială (clasele V-VIII). Interpretarea rezultatelor 

şi indicarea modalităţilor de remediere a deficienţelor 

- Identificarea elevilor capabili de performanţi şi stabilirea 

unui program de pregătire al acestora 

- Referat: Predarea limbilor străine în gimnaziu 

- Înscrierea elevilor de clasa a V-a la CDI 

- Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor 

Naturale – prezentare de esee, afişe şi portofolii 

- Cultivarea patriotismului elevilor prin poezie şi teatru – 

activitate practică 

- Concursul de lecură Poveştile Cangurului 

- Carnavalul Toamnei 

- Halloween (acţiune pe oraş) 

Toate cadrele didactice 

 

Prof. de lb. română şi 

de lb. maghiară 

Pocol E. şi Budişan A. 

Szasz C., Motântan I. 

Toate cadrele didactice 

 

Becsky Hajnalka 

 

Szasz Carmen 

Toate cadrele didactice 

Prof. de lb. engleză 

3. Noiembrie 

- Lecţie deschisă 

- Referat: Metode de stimulare a lecturii în rândul elevilor 

- Concursul cangurul lingvist – secţiunea franceză-spaniolă 

- Săptămâna educaţiei globale.  Noi în Europa 

- Citim împreună - cerc de lectură, clasele a V-a, secţia 

română şi maghiară  

Motântan Ionela 

Szasz Carmen 

Budişan Anca 

Toate cadrele didactice 

Prof. de lb. română 

 



 

 

 

 

Responsabil comisie metodică,  

prof. Carmen Szasz 

4. Decembrie 

- Teza la lb. română – discutarea subiectelor şi a rezultatelor 

obţinute 

- Modalităţi de pregătire a elevilor din clasele a VI-a şi  a 

VIII-a pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor de 

teste propuse de M.E.C.T.S. 

- 1 Decembrie – Ziua Unirii 

- Carnavalul iernii 

- Tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun oglindite în operele 

literare: lectura unor texte literare în limbile română, 

maghiară, engleză şi franceză  

 

Prof. de lb. română 

 

Prof. de lb. română 

Prof. de lb. engleză 

 

Prof. de lb. română 

Toate cadrele didactice 

Toate cadrele didactice 


