Şcoala Gimnazială ,,Grigore Silaşi” Beclean
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Comisia metodică a ariei curriculare Limbă şi Comunicare

Programul de activităţi al comisiei metodice
An şcolar 2013-2014

Nr
crt

Perioada

Profesorul

Conţinutul activităţii

responsabil

- Constituirea catedrei. Analiza activătăţii desfăşurate în
anul şcolar 2012-2013
1.

Septembrie

- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice

Responsabilul CM

- Proiectarea didactică - Discutarea programelor şcolare

Toate cadrele didactice

- Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de corectare şi a
matricelor de specificaţie.
-

Testarea

iniţială

(clasele

V-VIII).

Interpretarea

Toate cadrele didactice

rezultatelor şi indicarea modalităţilor de remediere a
deficienţelor
2.

Octombrie

- Identificarea elevilor capabili de performanţi şi stabilirea

Prof. de lb. română şi

unui program de pregătire al acestora

de lb. maghiară

- Înscrierea elevilor de clasa a V-a la CDI

Prof. de lb. română

- Halloween: Trick or treat

Prof. de limba engleză

- Lecție deschisă

Zăgreanu Ioan Radu

- Thanksgiving Day

Prof. de limba engleză

- Concursul de ortografie a limbii maghiare ,,Simonyi”
- Modalităţi de pregătire a elevilor din clasele a VIII-a
pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor de teste
3.

Noiembrie

propuse de M.E.C.T.S.
- Modalități de pregătire transdisciplinară a elevilor de
clasa a VI-a pentru testarea națională;
modelelor de teste propuse de M.E.C.T.S.

- Lecție deschisă

discutarea

Szasz Carmen

- 1 Decembrie – activitate transcurriculară (în colaborare

Toate cadrele didactice

cu comisia metodică Om și societate)
-Teza la lb. română – discutarea subiectelor şi a
4.

Decembrie

Prof. de lb. română

rezultatelor obţinute
- Christmas Carols

Prof. de lb. engleză

- Noel Magique

Prof. de limba franceză

- Lecție deschisă

5.

Ianuarie

- Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare – etapa pe

Responsabilul CM

şcoală

Prof. de lb. română

- Moment poetic dedicat lui Mihai Eminescu

Toate cadrele didactice

- 24 ianuarie în literatură – activitate transcurriculară (în

Szasz Carmen

colaborare cu comisia metodică Om și societate)
- Simularea EN la clasa a VIII-a; analiza rezultatelor

Prof. de lb. română

obținute
- Lecție deschisă

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
prof. Carmen Szasz

