
 

  

 

 

Nr.2919 din 11.10.2017 

PLANUL OPERAȚIONAL AL COMISIEI METODICE A ARIEI 
CURRICULARE 

,,OM SI SOCIETATE,, 

 An școlar 2017-2018 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI METODICE 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activității Perioada de 
desfășurare 

Profesor 
responsabil 

1. -Analiza activității desfășurate în anul 
școlar 2016-2017 

- Dezbaterea si aprobarea planurilor 
manageriale 

-Discutarea programelor școlare  

-Discutarea programei pentru 
 clasa a V- a 

-Alegerea editurilor pentru manualele 
 de clasa a V-a 

-Elaborarea testelor inițiale, a 
baremelor de corectare și a matricelor 

de specificație  
-Întocmirea şi avizarea planificărilor 
anuale orientative/ a programelor şi 

planificărilor pentru disciplinele 
opţionale   

-Testarea inițială 
-Interpretarea rezultatelor și indicarea 

modalităților de remediere deficiențelor  
-Identificarea elevilor capabili de 

Septembrie Responsabilul 
comisie- Horoba 

Roxana 
Toate cadrele 

didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toate cadrele 
didactice 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN 



performanță și stabilirea unui program 
de pregătire a acestora  

-Participarea la cercurile pedagogice 
2 
 

Planificarea activităţii comisiei  
 
 

,,Comemorarea Holocaustului’’- 
dezbatere şi vizionare de film 

documentar pe tema propusă-  filmul 
,,Au revoir, les enfants’  

 
 

Referat ,,Procesul de evaluare la 
disciplina geografie’’ 

Octombrie Toate cadrele 
didactice 

 
Conea Liviu  

 
Toate cadrele 

didactice 
 
 

Horoba Roxana 

3 Marea Unire– activitate transcurriculară 
 
 
 
 
 
 
- „Alternative educationale” – masa 
rotunda 

- Analiza notarii ritmice a elevilor    

Noiembrie  Zagreanu Ioan 
Radu 

Horoba Roxana 
Săsărman 
Alexandra 

Conea Liviu  
Pop Cristian 
Toate cadrele 

didactice 
Toate cadrele 

didactice 
4 - Analiza parcurgerii ritmice a 

materiilor de studiu de 
catre profesorii din  
cadrul comisiei,  in 
concordanta cu 
planificarile întocmite 

Elaborarea Tezelor (discutare, elaborare, aplicare, 
notare, analiza rezultatelor) 

 
 
 

Colinde 

Decembrie Toate cadrele 
didactice 

 
 
 
 

Horoba Roxana 
Conea Liviu  
Pop Danina  

Trombitaş  Jeno 
Kovacs Szabolcs 

 
Văran Floarea  

 
5  24 Ianuarie – Ziua Unirii 

Concurs- Elevi claselor aVIII-a  
Comemorarea pe plan internaţional în 

data de 27 ianuarie 2018 a 

Ianuarie Conea Liviu  
 
 

Horoba Roxana 



Holocaustului 
-Concurs,, Personalitatea lui Grigore 

Silaşi,, 
Evaluarea Sumativa –teste( 

elaborare,analize rezultatelor) 

 
Horoba Roxana 

 
 

Toate cadrele 
didactice 

6 -  Analiza activităţii comisiei pe semestrul 
I. 

Referat: ,,Modalităţi de optimizare a 
predării disciplinei religie. Mijloace de 
creştere a atractivităţii conţinuturilor 
transmise. Îmbinarea metodelor 
tradiţionale cu cele moderne’’, 

Participarea la cercurile pedagogice 

Februarie Toate cadrele 
didactice 

 
 

Poenar Silvia  
 
 
 
 

Toate cadrele 
didactice 

7                     
Scoala altfel’:”Să ştii mai multe să fii 
mai bun!” - 

 

Martie Toate cadrele 
didactice 

8 Dăruind vei dobândi- activitate de 
voluntariat 

 
 

 
-organizarea şi moderarea activităţii 
intitulate “Managementul emoțiilor 
negative” împreună cu domnul psiholog  

 

Aprilie Toate cadrele 
didactice 

 
 
 

Toate cadrele 
didactice  

Orban Ioan 
 

9 Ziua Europei  
 
 

Ziua Eroilor 
 
 

Elaborarea Tezelor (discutare, 
elaborare, aplicare, notare, analiza 

rezultatelor) 
 

Mai Horoba Roxana 
Trombitaş  Jeno 

Pop Danina  
Toate cadrele 

didactice 
 

Horoba Roxana 
Conea Liviu  
Pop Danina  

Trombitaş  Jeno 
Kovacs Szabolcs 

 
10 Evaluarea finala (elaborare de Iunie Toate cadrele 



teste,analiza lor si a rezultatelor) 
 Evaluarea comparativa a rezultatelor 

obtinute in cadrul testelor initiale, 
sumative, 

 

didactice 
 

 

Director,                                                                                 Responsabil comisie, 

Rus Vasile Gabriel                                                                                       Horoba 
Roxana Daniela  

 

                                                                                                 

 


