
 
 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

COMISIEI METODICE A ARIEI CURRICULARE LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

An școlar 2018-2019 

 
SEMESTRUL I 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activității 

Perioada de 

desfășurare 
Profesor responsabil 

1. - Analiza activității desfășurate în anul școlar anterior  

- Proiectarea didactică - Discutarea programelor școlare  

- Elaborarea testelor inițiale, a baremelor de corectare și a  

matricelor de specificație. 

- 26 septembrie 2018: Ziua limbilor Europene 

Septembrie 2017 

Responsabilul comisiei 

Toate cadrele didactice 

Toate cadrele didactice 

 

Profesorii de limba engleză și franceză 

2. - Participarea la consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, 

organizate de ISJ BN 

- Testarea inițială (clasele V-VIII). Interpretarea 

Octombrie 2017 

Toate cadrele didactice  

 

Toate cadrele didactice  
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rezultatelor și modalități de remediere a deficiențelor  

- Identificarea elevilor capabili de performanță și stabilirea  

unui program de pregătire a acestora  

- Lecție deschisă: Metode alternative de evaluare – 

portofoliul (clasa a VI-a B) 

 

 

 

prof. Szasz Carmen-Valeria 

3. - Săptămâna Educației Globale 

- Modalități de pregătire a elevilor din clasele a VIII-a  

pentru Evaluarea Națională; discutarea modelelor de teste  

propuse de M.E.N.  

- Masă rotundă: Rolul cluburilor de lectură în dezvoltarea 

personalității elevilor 

- Thanksgiving Day 

- Halloween: Trick or treat 

Noiembrie 2017 

Toate cadrele didactice  

prof. Szasz Carmen-Valeria 

  

 

prof. Dragoș Cătălina 

 

prof. Chereja Maria Ancuța 

prof.  Vaida Henrietta Ibolya 

4. - România centenară – activitate transcurriculară (în 

colaborare cu celelalte comisii metodice din școală) 

- Referat: Cultivarea patriotismului prin intermediul 

orelor de limba română 

- Evaluarea sumativă a elevilor (analiza tezelor) 

- Colind de Crăciun/Christmas Carols/Chants de Noel 

Decembrie 2017 

Responsabilul comisiei metodice 

Toate cadrele didactice  

prof. Țermure Alexandra Ioana 

 

prof. Szasz Carmen-Valeria 

Toate cadrele didactice 

5. - Cu Eminescu în ghiozdane  

- 24 Ianuarie – Ziua Unirii – activitate transcurriculară (în 

colaborare celelalte comisii metodice din școală) 

- Referat 

Ianuarie 2018 

Profesorii de limba română 

Toate cadrele didactice  

Responsabilul comisiei metodice 

Moisil Octavia 

 



PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI METODICE 

SEMESTRUL al II-lea  

 
Nr. 

crt. 
Denumirea activității 

Perioada de 

desfășurare 
Profesor responsabil 

1. - Analiza activității desfășurate în semestrul I al anului 

școlar 2017-2017 

- Valentine’s Day/Le Saint Valentin 

- Referat 

Februarie 2018 

Responsabilul comisiei metodice 

 

Prof. de lb. engleză și franceză 

prof. Budișan Laura Anca 

2. - 20 Martie - Ziua Francofoniei  

- Primăvara în literatură – moment poetic 

- Organizarea simulării Evaluării Naționale pentru elevii 

clasei a VIII-a. Analiza rezultatelor 

Martie 2018 

Prof. de limba franceză  

prof. Mihai Ionela 

Responsabilul comisiei metodice 

 

3. - Modalități de pregătire transdisciplinară a elevilor de  

clasa a VI-a pentru evaluarea națională; discutarea 

modelelor de teste propuse de M.E.C.Ș; 

- St. Patrick’s Day 

- Referat 

- Săptămâna Școala Altfel (activități specifice) 

Aprilie 2018 

Profesorii de limba română și de limba 

engleză 

 

Profesorii de limba engleză 

prof. Chereja Maria Ancuța 

4. - Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VI-a: 

pregătire, evaluarea lucrărilor, discutarea subiectelor, 

analiza rezultatelor 

- Ziua Mamei în lume – tradiții și obiceiuri franceze 

- Evaluarea sumativă a elevilor (analiza tezelor) 

Mai 2018 

Profesorii de limba română și de limba 

engleză 

 

prof. Horoba Daniela 

Responsabilul comisiei metodice 



5. - 1 Iunie  - Ziua copilului (activități specifice) 

- Masă rotundă:  Modalități de pregătire a elevilor de clasa 

a VIII-a pentru evaluarea națională; modelele de teste  

Iunie 2018 

Toți membrii comisiei 

Profesorii de limba română 

 
 
 
 

Responsabil comisie metodică, 
             prof. Szasz Carmen-Valeria  

 

 
 
 

  
 

 


