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Programul de activităţi al comisiei metodice  

An şcolar 2012-2013 

Nr 

crt 
Perioada Conţinutul activităţii 

Profesorul 

responsabil 

1. Septembrie 

- Constituirea catedrei. Analiza activătăţii desfăşurate în 

anul şcolar 2011-2012 

- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice  

- Proiectarea didactică - Discutarea programelor şcolare 

- Elaborarea testelor iniţiale, a baremelor de corectare şi a 

matricelor de specificaţie. 

- 26 septembrie 2012 – Ziua Europeană a Limbilor Străine 

Toate cadrele didactice 

 

 

Responsabilul CM 

 

 

Prof. de limbi moderne 

 Pocol Elisabeta 

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 

- Înscrierea elevilor de clasa a V-a la CDI 

- Halloween  

- Concursul Evaluare în educaţie la limba română, etapa I 

Toate cadrele didactice 

 

 

Prof. de lb. română şi 

de lb. maghiară 

 

Morar Alina 

Zăgreanu Ioan Radu 

3. Noiembrie 

- Concursul de lecură Poveştile Cangurului (aviz MECTS 

nr. 60370/28.09.2012) – 9 noiembrie 2012 

- Concursul Cangurul Lingvist – secţiunea franceză-

spaniolă (aviz MECTS nr. 60370/28.09.2012)  

- Thanksgiving Day 

- Evaluare în educaţie la limba engleză, etapa I 

- Concursul de ortografie a limbii maghiare ,,Simonyi” 

- Lecţie deschisă la limba şi literatura română 

- Referat: Rolul materialului didactic în predarea şi 

consolidarea cunoştinţelor 

Szasz Carmen 

 

Raţiu Aurelia 

 

Szabo Tatiana 

Szabo Tatiana 

Becsky Hajnalka 

Balazs Eva 

Szasz Carmen 



4. Decembrie 

- Teza la lb. română – discutarea subiectelor şi a 

rezultatelor obţinute 

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

pentru Evaluarea Naţională; discutarea modelelor de teste 

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

- Concursul ComPer Comunicare – etapa I: 5 dec. 2012 

(avizMECTS nr. 12657/29.06.2010, nr.34.420/21.03.2012) 

- Propuneri pentru activităţi educative extracurriculare şi 

extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!”, săptămâna 1-5 aprilie 2013  

- Christmas Carols 

- Lecţie deschisă la limba şi literatura română 

- Referat: Eficientizarea lecţiei de limba şi literatura 

română pri utilizarea metodelor interactive de grup 

Prof. de lb. română 

 

Prof. de lb. română 

 

 

Szasz Carmen 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

Prof. de lb. engleză 

Zăgreanu Ioan Radu 

Ţermure Alexandra 

5. Ianuarie 

- Evaluarea activităţii pe semestrul I 

- Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare – etapa pe 

şcoală 

- Oferta de opţionale pentru anul şcolar 2012-2013 

- Moment poetic dedicat lui Mihai Eminescu  

Toate cadrele didactice 

Responsabilul CM 

 

Toate cadrele didactice 

Prof. de lb. română 

6. Februarie 

- Olimpiada de limba şi literatura română – etapa locală 

- Valentine’s day – activităţi practice dedicate acestei zile  

- Concursul Cangurul Lingvist – secţiunea engleză-

germană (aviz MECTS nr. 60370/28.09.2012) 

- Concursul de ortografie a limbii maghiare ,,Simonyi”- 

etapa judeţeană 

- Olimpiada de limba şi literatura maghiară – etapa 

judeţeană 

- Obiceiuri şi tradiţii de primăvară  

- Lecţie deschisă la limba şi literatura română 

- Referat: Literatura în afara clasei, în afara şcolii 

Responsabilul CM  

Prof. de limbi moderne 

 

 

Becsky Hajnalka 

 

Becsky Hajnalka 

 

Balazs Eva 

Szasz Carmen 

Motântan Ionela 

7. Martie  

- Olimpiada de limba şi literatura română – etapa judeţeană  

- Francofonia în lume. Sărbătorirea Zilei Francofoniei 

-  Concursului Naţional Interdisciplinar  + Poezie 

Responsabilul CM 

Prof. de lb. franceză 

Responsabilul CM 



 

 

 

Responsabil comisie metodică,  

prof. Carmen Szasz 

 

 

- St. Patrick’s Day 

- Lecţie deschisă la limba şi literatura română 

- Dor de mama 

         - Chipul mamei în poezia lui Grigore Vieru 

         - Mama (lectura creaţiilor elevilor din clasa a VI-a B) 

Prof. de lb. engleză 

Motântan Ionela 

Prof. de lb. română 

Zăgreanu Ioan Radu 

Szasz Carmen 

4. Aprilie  

- Analiza activităţilor din  programul numit „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun!”, săptămâna 1-5 aprilie 2013  

- Ortografia noastră cea de toate zilele – activitate de tip 

concurs 

Toate cadrele didactice 

 

Balazs Eva 

 

5. Mai  

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

pentru Evaluarea Naţională; modele de teste 

- Concursul ComPer Comunicare – etapa a II-a: 8 mai 

2013(aviz MECTS nr. 12657 din 29.06.2010 şi nr. 34.420 

din 21.03.2012) 

- Dezbatere – masă rotundă: predarea şi evaluarea la limbi 

moderne 

- Acasă la Ion Pop Reteganul (evaluare basmul) 

- Lecţie deschisă 

Prof. de lb. română 

 

Szasz Carmen 

 

 

Prof. de lb. moderne 

 

Zăgreanu Ioan Radu 

Ţărmure Alexandra 

6.  Iunie  

- Zâmbet de copil – Activităţi dedicate zilei de 1 Iunie 

- Evaluarea activităţii din cadrul Catedrei ariei curriculare 

Limbă şi comunicare în semestrul al II-lea precum şi a 

rezultatelor şcolare obţinute 

Toate cadrele 

didactice 

Responsabilul CM 

 


