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RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE LA
COLEGIUL NAŢIONAL “GRIGORE MOISIL”, ONEŞTI, an şcolar 2018-2019
DE CĂTRE CATEDRA DE LB.ENGLEZĂ,
formată din:
1. BERECZKI MARIANA, titular, gr.I, şef catedră
2. VELICU MAGDALENA-MARIA, titular, gr.I
3. CONSTANTIN ADRIANA, titular, gr.I
4. NǍDEJDE DELIA-MIHAELA, titular, gr.I
5. MUNTEANU-GRIȚCU OANA-IULIA, suplinitor, debutant

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor membrilor catedrei de
limbi moderne, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat,
referindu-se la perioada 01 septembrie 2018 – 31 august 2019.
Activitatea la nivelul catedrei de limbi moderne s-a desfăşurat în conformitate cu
planurile manageriale. Astfel, s-au aplicat teste predictive la toate clasele, s-au întocmit
planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea, s-au organizat, la nivel de
clasă şi şcoala, simulari si activitati suplimentare in vederea obtinerii unor bune rezultate la
examenele de competenta lingvistica.
Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în
vigoare. În lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală
sau în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea
efectivă a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare,
de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a
unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
1. ACTIVITĂŢI ŞCOLARE
A. ACTIVITĂŢI DIDACTICE ( numai pentru cadrele didactice ):


Întocmirea planificărilor anuale / semestriale



Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice



Elaborarea testelor de evaluare (initiale, predictive, sumative, finale )



Elaborarea fişelor de lucru ( pe clase, pe nivel de performanţă vizat )



Participarea cadrelor didactice la evaluarea lucrarilor scrise din cadrul
olimpiadei şcolare în specialitate, atat la faza locala cat si la cea judeteana



Programarea consultaţiilor cu elevii si a sesiunilor de pregatire pentru
susţinerea competenţelor lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat



Coordonarea elevilor pentru olimpiada de limba engleza şi Concursul “Speak
Out”



Desfăşurarea şedinţelor de catedră si cerc

B. ACTIVITĂŢI ŞCOLARE PENTRU / CU ELEVI
1) Olimpiada de lb. engleză - faza pe şcoală – 28 ianuarie 2019;
- faza locală – 23 februarie 2019;
- faza judeţeană - 9 martie 2019;
- faza naţională – 22-26 aprilie 2019: 2 elevi calificaţi:
1) Roşu Mara-Ruxandra (XI E) – coord, prof. Bereczki Mariana;
2) Iwasaki Beatrice (XI B) – coord, prof. Velicu Magdalena-Maria
* organizată la Ploieşti, Jud.Prahova; loc de desfăşurare probe: Universitatea Petrol și Gaze
Ploiești şi Liceul Tehnologic “Lazăr Edeleanu”;

https://onle2019.limba-engleza-prahova.ro/rezultate-finale
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2) Participare, ca EVALUATOR, la Olimpiada de Lb.engleză, faza judeţeană, în data de 09.03.2019,

organizată în cadrul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny” Bacău; prof.participanţi: Bereczki M, Velicu
M.
3) Obţinerea Certificatului de competenta lingvistica - sesiunea mai 2019, la clasa a XIIa C, Știinţe
ale Naturii, limba engleză intensiv; au participat şi au susţinut lucrări 20 de elevi, Comisia a fost
formată din: evaluator – prof. Bereczki Mariana, membru evaluator – prof. Velicu Magdalena-Maria,
secretar – prof. Constantin Adriana. Ȋn urma sustinerii probei, toti elevii au promovat cu note de 9
şi10, facand o impresie frumoasa comisiei.
4) Activităţi culturale, literare, de tip “debate” şi “past time” – în cadrul saptamanii “Să fii mai
bun, să ştii mai multe” – 27-31 mai 2019. Cu această ocazie, membrii catedrei au organizat
numeroase activitati menite sa faciliteze invatarea limbii engleze in randul elevilor.
5) Membrii catedrei au avut calitatea de evaluatori / examinatori la susţinerea competenţelor
lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat naţional 2019; examenul s-a desfăşurat în
intervalul 12-13 iunie 2019; la acest examen, toţi elevii au obţinut calificative foarte bune , B2,
respectiv B1, la toate cele 5 competente: “writing, reading, speaking (x2), listening”.
6) In intervalul 26-29 iulie 2019, catedra de limba engleza a desfasurat testarea elevilor de clasa a
IX-a –specializarea matematică-informatică şi ştiinţe ale naturii i cu engleza intensiv, elaborand
subiectele de specialitate si participand in calitate de evaluatori / examinatori la testarea acestora
(proba scrisă şi proba orală)
7) Activitate de Cerc susţinută la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău, pentru discutarea
Proiectului de schimbare a Legii Educaţiei, mai exact a avut loc o dezbatere publică pe tema “Educaţia
ne uneşte” – 20 mai 2019.

8) Ȋncheierea unui Protocol cu Colegiul Naţional “D.Cantemir” şi Consiliul Britanic Iaşi
în vederea organizării de sesiuni de examen Cambridge în localitatea noastră.
8) Concursul de creativitate şi monologuri ‘Speak Out” – etapa pe şcoală – 10-14 dec
2018, etapa judeţeană – 10 martie 2019.
*Rezultatele etapei pe şcoală şi promovaţii pentru etapa judeţeană:
SECȚIUNEA A – “Monologues” (Prezentare de monologuri), 10.12.2018
 Participanţi - 17 elevi
 Calificaţi pentru etapa judeţeană – 5 elevi:
1. Cîsu Ioana-Miruna (XII E), coord.prof. Maftei Ana-Maria
2. Neagu Oana-Maria (X E), coord.prof. Nădejde Delia
3. Baicu Cosmin-Dominic (IX B), coord.prof. Maftei Ana-Maria
4. Birtea Adina-Mădălina (IX B), coord.prof. Maftei Ana-Maria
5. Ungureanu Ioana (IX A), coord.prof. Velicu Maria-Magdalena
SECȚIUNEA B – “Creative Writing” (Scriere creatoare), 14.12.2018



Participanţi – 21 elevi
Calificaţi pentru etapa judeţeană – 3 elevi:

1. Dima Elena (XI B), coord.prof. Velicu Maria-Magdalena
2. Roşu Mara-Ruxandra (XI E), coord.prof. Bereczki Mariana
3. Vătămanu Ancuţa-Daniela (IX A), coord.prof. Velicu Maria-Magdalena

*Rezultatele în urma etapei judeţene:
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9) Ziua Porţilor Deschise – 27-31 mai 2019.
10) Implicarea profesorilor din catedră (Bereczki Mariana, Velicu Magdalena-Maria,
Constantin Adriana) în derularea activităţilor şi a diseminărilor cuprinse în agenda
Proiectului Erasmus+ “Europa ti vedo e ti vivo”.
11) Organizarea activităţilor ocazionate de Z.E.L. (Ziua Europeană a Limbilor) / ‘European
Day of Languages’ – 26 sept.2018;
12) Promovarea examenelor de engleză generală (FCE, CAE, IELTS) de către elevi;
certificatele există în portofoliul personal;
13) Dna prof. Bereczki Mariana a avut calitatea de tutore / mentor pentru profesor-student
practicant Mişca Silviu – Facultatea de Știinţe a Univ. “V.Alecsandri” Bacău (aprilie-mai
2019); a observat 18 ore în specialitate şi a susţinut 2 ore; documentele, proiectele de lecţie,
formularele de evaluare se găsesc în portofoliul personal;

2. CURSURI / ACTIVITĂŢI METODICE / DE PERFECŢIONARE ( de scurtă /
lungă durată ; în specialitate / specialităţi înrudite):


Cercuri metodice: - C.N.”D.Cantemir” şi Liceul Teologic “Fericitul Ieremia”;



Ședinţe de Catedră.

3. ACTIVITATI DESFĂŞURATE ÎN COLABORARE CU ALTE INSTITUŢII


Activităţi desfăşurate în colaborare cu Centrul de Servicii Sociale “Alexandra” şi
Asociaţia “Incluziunea” Oneşti



Colaborarea cu British Council prin organizarea de Simulări Cambridge si IELTS,
premergătoare examenelor de Engleză Generală susţinute în centre universitare, precum
Bucureşti, Iaşi, Braşov.



Colaborarea cu Asociaţia Club ROTARY Oneşti, cu Casa de Cultură, Primăria Oneşti,
ONG-uri din comunitate.



Realizare de activităţi în cadrul Campaniei “Luna Plantării Arborilor”, ediţia a VIII-a,
organizată de Primăria Oneşti, perioada 30 martie-30 aprilie 2018;



Realizare de activităţi în cadrul Campaniei “Luna Curăţeniei”, organizată de Primăria
Oneşti, perioada 15 martie-15 aprilie 2018;



Activităţi desfăşurate în colaborare cu Asociaţia social-filantropică “Sf.Voievoc Ștefan cel
Mare – Hârja”.

4. DISTINCŢII / PREMII / CERTIFICATE obţinute în urma participării la diverse
activităţi organizate de Colegiul Naţional “Grigore Moisil”, ISJ Bacău, CCD Bacău şi alte organizaţii
locale ori naţionale:





Certificat de Apreciere pentru implicarea în proiectul “Edmundo-A World of
Education”

Membru al Asociaţiei EDAR (“Educational Drama Association in
Romania”) - Prof. Maftei Ana-Maria şi prof. Velicu Magdalena-Maria;
Diploma de voluntariat pentru acţiuni caritabile şi social-filantropice realizate în
cadrul centrelor Asociaţiei”Sf.Voievod Ştefan cel Mare” – Hîrja, com.Oituz



Certificate SNAC pentru activitatea desfăşurată în calitate de profesor
VOLUNTAR; coordonator judeţean – prof. Droiman Oana-Maria.

Sintetizând cele menţionate, putem aprecia faptul ca au fost realizate activităţi educative
şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul
principiilor şi practicilor europene.
Şef Catedră, prof. BERECZKI MARIANA

30 sept 2019

