
Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi” Beclean 

Programul de activităţi al comisiei metodice ”Limbă și comunicare” 
An şcolar 2010-2011 

Semestrul I 

Nr 

crt 
Perioada Conţinutul activităţii 

Profesorul 

responsabil 
Obs. 

1. Septembrie 

- Constituirea catedrei 

- Proiectarea didactică - Discutarea programelor şcolare 

- Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice  

Toate cadrele 

didactice 

 

 

2. Octombrie 

- Testarea iniţială (clasele V-VIII). Interpretarea 

rezultatelor şi indicarea modalităţilor de remediere 

- Referat: Limba română ca mijloc de educaţie în 

acceptarea şi promovarea valorilor multiculturalităţii 

- Lecţie deschisă 

- Halloween (acţiune pe oraş) 

Toate cadrele 

didactice 

 

Szasz Carmen 

Morar Alina 

Prof. de lb. engleză 

 

3. Noiembrie 

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

pentru Evaluarea Naţională;discutarea modelelor de 

teste propuse de M.E.C.I. 

- Organizarea Etapei pe şcoală a Olimpiadei de limba şi 

literatura română şi a Olimpiadei de lb. şi lit. maghiară 

- Referat: Stimularea creativităţii elevilor prin 

intermediul orelor de limba română 

- Lecţie deschisă 

Profesorii de lb. 

română 

 

Szasz Carmen 

Becsky Hajnalka 

Pop Oana 

Becsky Hajnalka 

 

4. Decembrie 

- Teza la lb. română – discutarea subiectelor şi a 

rezultatelor obţinute 

- Referat: Temele pentru acasă 

- Lecţie deschisă 

- Participarea la Faza locală a  Olimpiadei de limba şi 

literatura română  

Profesorii de lb. 

română 

Denes Eniko 

Budişan Anca 

Szasz Carmen 

 

5. Ianuarie 

- Mihai Eminescu – 161 de ani de la naşterea marelui 

poet – Organizarea Concursului ,, Mihai Eminescu” 

- Referat: Compunerile libere 

- Lecţie deschisă 

- Etapa Judeţeană a Olimpiadei de limba şi lit. română  

Toate cadrele 

didactice 

Balazs Eva 

Motântan Ionela 

Szasz Carmen  

    

 

Responsabil comisie metodică, prof. Carmen Szasz 



Şcoala Generală ,,Grigore Silaşi” Beclean 

 

Programul de activităţi al comisiei metodice ”Limbă și comunicare” 

An şcolar 2010-2011 

Semestrul al II-lea 

Nr 

crt 
Perioada Conţinutul activităţii 

Profesorul 

responsabil 
Obs. 

1. Februarie 

- Evaluarea activităţii pe semestrul I 

- Referat: Metode de evaluare specifice limbilor străine 

- Lecţie deschisă 

- Zilele şcolii ,,Grigore Silaşi” 

- Excursie tematică ,,O seară la teatru” 

Szasz Carmen 

Morar Alina 

Pop Oana 

Toate cadrele 

didactice 

 

2. Martie 

- Referat: Francofonia în lume. Sărbătorirea Zilei 

Francofoniei 

- Lecţie deschisă 

- Participarea la faza locală a Concursului Naţional 

Interdisciplinar  + Poezie 

Budişan Anca 

 

Deneş Eniko 

Szasz Carmen 

 

 

3. Aprilie 

- Între tradiţii şi modernitate – dezbatere pe tema 

necesităţii cunoaşterii semnificaţiilor şi a obiceiurilor, 

laice şi religioase, ale unui popor 

- Referat: Cultivarea patriotismului elevilor prin poezie 

şi teatru 

- Lecţie deschisă 

Toate cadrele 

didactice 

 

Becsky Hajnalka 

Szasz Carmen 

 

4. Mai 

- Masă rotundă având ca temă: Predarea limbilor străine 

în şcoala noastră 

- Referat: Metodele activ-participative 

- Lecţie deschisă 

- Excursie tematică: Pe urmele scriitorilor bistriţeni 

- Modalităţi de pregătire a elevilor din clasele  

a VIII-a pentru Evaluarea Naţională; modele de teste 

Morar Alina. 

Profesorii de limbi 

moderne 

Motîntan Ionela 

Balazs Eva 

Szasz Carmen 

Prof. de lb. română 

 

5. 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 

 

Szasz Carmen 

 

 

Responsabil comisie metodică, prof. Carmen Szasz 


