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PLANUL OPERAȚIONAL
AL COMISIEI METODICE A ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ŞI COMUNICARE
An școlar 2014-2015

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI METODICE
SEMESTRUL I

Nr.
crt.
1.

Denumirea activității

Perioada de desfășurare

- Analiza activității desfășurate în anul școlar 2013-2014
- Proiectarea didactică - Discutarea programelor școlare
- Elaborarea testelor inițiale, a baremelor de corectare și a

Profesor responsabil
Responsabilul comisie

Septembrie 2014

Toate cadrele didactice

matricelor de specificație.
2.

- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice
- Testarea inițială (clasele V-VIII). Interpretarea
rezultatelor și indicarea modalităților de remediere a

Octombrie 2014

Toate cadrele didactice

deficiențelor
- Identificarea elevilor capabili de performanță și stabilirea
unui program de pregătire a acestora
- Cartea și biblioteca – prietenii elevilor (înscrierea elevilor

Prof. de limba română

de clasa a V-a la CDI)
- Halloween: Trick or treat

Prof. de limba engleză

- Lecție deschisă

prof. Morar Alina

- A venit, a venit toamna – moment poetic autumnal

prof. Zăgreanu Ioan Radu
(colaborare cu Clubul Elevilor
Beclean

- Modalităţi de pregătire a elevilor din clasele a VIII-a
Responsabil comisie metodică

pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor de teste
propuse de M.E.C.
- Modalități de pregătire transdisciplinară a elevilor de
clasa a VI-a pentru testarea națională; discutarea modelelor
de teste propuse de M.E.C.
- Concursul de ortografie a limbii maghiare ,,Simonyi”

Noiembrie 2014

prof. Becsky Hajnalka
prof. Budișan Anca

- Prezentare referat: Metode interactive de învățământ
diferențiat la limba franceză
- Thanksgiving Day

Prof. de lb. engleză

- Lecție deschisă

prof. Szasz Carmen

- Lecție deschisă

prof. Mihai Ionela

- Prezentare referat: Școala și educația între învățământul
tradițional și cel modern

Decembrie 2014

prof. Țărmure Alexandra

- Triptic la Marea Unire – activitate transcurriculară (în
colaborare cu comisia metodică Om și societate)

Responsabil comisie metodică

- Colind de Crăciun
- Christmas Carols

Prof. de lb. română

- Chants de Noel

Prof. de lb. engleză

- Călătoriile Micului Prinț - concurs literar și vizionare de

Prof. de limba franceză

film (clasele a V-a C și a VI-a C)

prof. Zăgreanu Ioan Radu

- Sub semnul lui Eminescu – activități dedicate împlinirii a

Toți profesorii de limba română

165 de ani de la nașterea marelui poet
- 24 Ianuarie – Ziua Unirii – activitate transcurriculară (în

Responsabil comisie metodică

colaborare cu comisia metodică Om și societate)
- Călători în Galaxia lecturii – proiect cuprins în CAEJ

Ianuarie 2015

prof. Zăgreanu Ioan Radu

(activitatea de finalizare a proiectului)
- Culorile copilăriei – concurs național de creație literară

prof. Szasz Carmen

și plastică (activitatea de lansare a celei de-a treia ediții a
proiectului)

Responsabil comisie metodică,
prof. Szasz Carmen-Valeria

