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PLANUL DE ACTIVITĂŢI  

AL COMISIEI METODICE  „OM ŞI SOCIETATE”  

ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 

 

 
Nr. 

Crt. 
Data Activitatea Responsabili Observatii 

1. 
Decembrie 

2018 

Ziua internaţională  a munţilor 

“ Muntii in imagini” 

-Catedra de 

geografie 

Prezentarea unor materiale cu 

tema: “Importanta muntilor” 

Clasele : XII-a A, si XII-a B 

2. 

15 martie- 

15 aprilie 

2019 

“Luna Padurii” 

“Defrisarile versus prote-jarea 

acestora”-lectie dezbatere-elevii 

claselor a XII Si a XI-a 

-catedra de 

geografie 

-actiuni de ecologizare, plantare. 

-participarea la simpozioane 

judetene, nationale cu lucrari 

personale sau ale elevilor 

-clasele a XII, XI, X, IX 

3. 
22 martie 

2019 

“Ziua mondiala a apei” 

“Apa: de unde vine si unde 

merge?” 

-catedra de 

geografie 

-participare la simpozioane 

judetene, nationale cu lucrari 

personale ale elevilor 

Prezentarea unor lucrari ale 

elevilor pe aceasta tema 

4. 
Aprilie 

2019 
“Ziua mondiala a pamantului  

-catedra de 

geografie 
-prezentarea unor materiale 

5. 
An scolar 

2018-2019 

Participarea la simpozi-oane 

judetene, nationale, si 

internationale atat cu lucrari 

personale cat si cu lucrari ale 

elevilor 

-catedra de 

geografie 
 

6. 
Noiembrie 

2018 

Concursul national “Ziua 

Multumirii” 

-catedra de 

socio-umane, 

Prof. Bărbuş 

Liviu şi Bota 

Ramona 

-membrii 

catedrei 

-implicarea în mod direct cât si în 

mod indirect prin intermediul 

elevilor coordonaţi de aceşti 

profesori, în realizarea acestei 

activităţi 

7. 
Decembrie 

2018 

Mica Unire- zi importantă 

pentru istoria poporului român 

Prof. Bărbuş 

Liviu, si 

membrii 

catedrei Om si 

societate 

-prezentarea unor materiale 

relevante pentru aceasta activitate, 

urmate de discutii si intrebari ale 

elevilor 
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8. 

 

Ianuarie  

2019 

 

„Marea Unire” 

 

 

Prof. Barbus 

Liviu 

 

-prezentarea de catre elevi a unor 

referate urmate de discutii avand 

ca scop imbunatatire cunostintelor 

referitoare la acest eveniment 

9 
An scolar 

2018-2019 

Participarea la simpozi-oane 

judetene, nationale, si 

internationale atat cu lucrari 

personale cat si cu lucrari ale 

elevilor 

Membrii 

comisirei Om si 

societate 

 

10 
Februarie 

2019 
„Comunicarea in viata umana” 

Prof. Bota 

Ramona 

-prezentarea unor materiale care 

au ca scop evidentierea tipurilor de 

comunicare 

-dezbateri cu privire la importanta 

comunicarii non-verbale si a 

modalitatii de realizare a acesteia 

-clasa a X-a A, XI-A 

11 
Octombrie 

2018 

„Sa stim mai multe despre noi 

insine” 

Prof Bota 

Ramona 

-rezolvarea de teste psihologice 

care au ca scop consolidarea 

cunostintelor dobandite in cadrul 

disciplinei Psihologie, precum si 

posibilitatea de a afla lucruri noi 

despre noi insine 

-clasa a X-a B si clasa a VIII-a 

12 
Aprilie 

2019 
“Mica mea afacere” 

Prof. Bota 

Ramona 

dobandirea si aplicarea unor 

cunostinte economice prin 

realizarea unei afaceri concretizata 

prin intocmirea unui plan de 

afaceri 

13. 
Anul scolar 

2018-2019 

Participarea la simpozi-oane 

judetene, nationale, si 

internationale atat cu lucrari 

personale cat si cu lucrari ale 

elevilor 

-realizarea unor subiecte de 

olimpiada la nivel judetean in 

cazul solicitarii 

Prof Bota 

Ramona 
 

14 

Octombrie

noiembrie 

2018 

„Olimpiada gimnaziilor la 

fotbal” 

-catedra de  

educatie-fizica 

si sport 

-pregatirea elevilor de gimnaziu 

prin realizarea unor activitati 

suplimentare necesare participarii 

la acest 

 concurs 
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15 
Noiembrie 

2018 

Concursul national “Ziua 

Multumirii” 

catedra de  

educatie-fizica 

si sport 

-implicarea în mod direct cât si în 

mod indirect prin intermediul 

elevilor 

 

16. 
Decembrie 

2018 

Activitati specifice sarbatorii 

Craciunului 

Membrii 

comisiei Om si 

societate 

-organizarea unor activitati 

specifice sarbatorii Craciunului 

17. 
Noiembrie 

2018 

Concursul national “Ziua 

Multumirii” 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

-realizarea de catre elevi a unor 

expozitii specifice acestei teme  

18 
Decembrie 

2018 
„Sarbatorile vin” 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

-exprimarea prin imagini plastice a 

bucuriei iernii si a traditiilor de 

iarna 

-realizarea unei expozitii pe 

aceasta tema 

19 
Ianuarie 

2019 
„ Ziua Unirii 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

-exprimarea prin zugravirea in 

imagini a sentimentului nationalist 

exprimat de elevi 

 

20 
Februarie 

2019 
„Atelier Fotografic 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

-expozitie de imagini fotografice  

21 

Martie-

Aprilie 

2019 

„Vine primavara” 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

-Transmiterea bucuriei in imagini, 

martisoare si alte obiecte 

decorative 

-expozitie de lucrari plastice si 

decorative 

22 Iunie 2019 Expozitie anuala 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

expozitii realizate de catre elevii 

claselor liceale si gimnaziale  

23 
Anul scolar 

2018-2019 
Consulatatii cu scop recuperativ 

Membrii 

comisiei Om si 

Societate 

-pregatirea elevilor de liceu care 

sustin examen national de 

bacalaureat la una dintre 

disciplinele socio-umane, istorie 

sau geografie 

24 
Anul scolar 

2018-2019 
Alege sa reciclezi 

Prof. Sasaran 

Daniela 

-valorificarea produselor cu scopul 

reinvestirii in proiectele gradinii 

-organizarea colectarii hartiei in 

scoala 
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25 
An scolar 

2018-2019 

Participarea la concursuri 

judetene, nationale, si 

internationale specifice 

disciplinei predate,  atat cu 

lucrari personale cat si cu 

lucrari ale elevilor 

Prof. Sasaran 

Daniela-

Carmen 

 

 

 

Avizat, 

Director, 

prof. Șpan Adela Gabriela 

 

 

Responsabil catedra, 

prof. Bota Ramona Maricica 

 

 


