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COLEGIUL NAŢIONAL “GRIGORE MOISIL” – ONEŞTI 

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ 

RAPORT DE ACTIVITATE - AN ȘCOLAR 2019– 2020 

Profesori: 

VIRGINIA SMĂRĂNDIȚA BRĂESCU - profesor gr. I 

LOREDANA HANGANU – profesor gr. I 

DELIA-MIHAELA NĂDEJDE -profesor gr. I 

  Motto: Munca în echipă – cheia succesului  
  Viziune: integratoare  
  Misiune: transformarea limbii franceze in rampă de lansare profesională si personală 
  Ţinte strategice/opţiuni strategice 
 

In anul şcolar 2018 – 2019, planul managerial al catedrei de limba franceza a avut în vedere atingerea 

ţintelor şi opţiunilor strategice propuse la începutul anului şcolar. 

T1. O1.  Adoptarea unei strategii de management participativ, bazat pe implicare şi integrare pentru 

reuşita muncii în echipă. 
T2.O2.Adaptarea metodelor şi strategiilor didactice la profilul psihointelectual al elevului în sensul 

dezvoltării unor competenţe pentru lucrul independent şi interdisciplinar. 
 T3. O3. Dezvoltarea sistemului de formare continuă pentru creşterea calităţii actului didactic şi 

managerial. 
T4. O4. Cooperare la nivel local, naţional şi internaţional: dezvoltarea parteneriatelor prin implicarea 

profesorilor şi elevilor în scrierea şi derularea unor proiecte la nivel local, naţional şi internaţional. 
T5. O5. Finanţarea: surse noi/idei noi la nivelul catedrei. 
 

Oferta managerială a avut la bază:  

 Direcţiile strategice  ale MEN în contextul actualei descentralizari a sistemului de învăţământ; 

 Lucrările Consiliului Europei (2001: Cadre européen commun de référence pour 

l’enseignement/apprentissage des langues vivantes, cu modificările și completările ulterioare); 

 Planurile - cadru și programele școlare valabile în anul şcolar 2019-2020;  

 Legea educației naționale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

 Programele europene pentru găsirea de parteneri, cooperare si atragerea finanţărilor necesare pentru 

proiectele şi mobilităţile elevilor şi cadrelor didactice (e-Twinning, ERASMUS + etc) 

ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI : 

 Promovare 100 % la nivelul anului şcolar şi la proba de competenţe lingvistice, limba franceză – BAC 

2019. 
 S-au efectuat toate inspecţiile de către profesorii metodişti din catedră conform metodologiei şi planificării. 
 Participarea profesorilor din catedra la programe de perfecţionare şi formare continuă, evenimente, 

proiecte şi programe europene (e-Twinning, ERASMUS+, Twin Towns – Înfrățiri între orașe etc.):  
 Participarea cu succes la olimpiada de limba franceză, la concursul de eseuri PRIX DE LA 

FRANCOPHONIE, Eysines – France)  etc.. 
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 Implicarea membrilor catedrei pentru crearea unei culturi a calităţii în şcoală prin sprijinirea activităţii 

comisiei CEAC, participarea la activităţile centrului de voluntariat din şcoală şi promovarea programelor 

UNESCO, eTwinning, ERASMUS +, Twin Towns /Înfrățiri între orașe, în rândul elevilor şi colegilor.  
 Organizarea/participarea cu elevii la numeroase alte proiecte extraşcolare; 
 Lucrări/Articole publicate de membrii catedrei cu ISSN si ISBN în anul şcolar 2018 – 2019 
 Pregătirea elevilor pentru examenul DELF; 
 Participarea la concursul Profesor de nota 10 inițiat de sindicat 
 Vizibilitatea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute; 
 Atragerea de noi surse de finanţare pentru:  

- Cărți și auxiliare didactice în limba franceză; 
- Cursuri de formare, inovaţie didactică, schimburi de experienţă şi bune practici pentru elevi şi cadrele 

didactice prin proiecte Erasmus+: 
 

 Membrii catedrei de limba franceză de la Colegiul Național Grigore Moisil Onești au proiectat și 

desfășurat activități moderne, interacticve, atât în cadrul orelor de limba franceză, cât și în contextul altor 

concursuri, evenimente și proiecte inovatoare care vizează promovarea limbii franceze și a spiritului francofon, 

educația pentru mass-media și informație, educația pentru cetățenie europeană etc. 

 

1. Lecții demonstrative la ședințele cercurilor metodice: La ședințele de cerc metodic, profesorii moisiliști 

au susținut secvențe didactice/lecții demonstrative cu elevii, prezentări ppt și referate pentru a promova 

abordările moderne și interactive utilizate la clasă pentru dezvoltarea la elevi a competențelor cheie și pentru a 

face schimb de experiență și bune practici. (Coordonator cerc pedagogic nr. 3: prof. Virginia-Smărăndița 

Brăescu) 

 

2. Olimpiadele de limba franceză și limba rusă, etapa locală 

Organizarea olimpiadelor de limba franceză și limba rusă, etapa locală, la C. N. Grigore Moisil Onești;  
Coordonator/Vicepreședinte: prof. Loredana Hanganu 
Profesori evaluatori limba franceză: prof. Virginia – Smărăndița Brăescu, prof. Delia-Mihala Nădejde 

 

3. Premii obținute cu elevii la etapa județeană a Olimpiadei de Limba franceză, ediția 2019: 
Premiul al II-lea, Sabrina Burduja, clasa a IX a ( prof. Virginia – Smărăndița Brăescu) 
Premiul al III-lea, Anca Vătămanu, clasa a X a (prof. Loredana Hanganu) 
Premiul al III-lea, Michea Adriana Georgiana, clasa a X a (prof. Loredana Hanganu) 

 

4. Olimpiada de limba franceză, etapa națională, Bistrița: 

- Profesor însoțitor al lotului național reprezentat de 8 elevi (prof. Loredana Hanganu) 

 

5. Pregătirea elevilor pentru examenul DELF  

- Obținerea certificatului DELF, B1, la testarea organizată de Institutul Francez Bucuresti : eleva Gura Bianca 

(prof. Îndrumător: Loredana Hanganu)  

 

6. Concursuri și evenimente francofone 

Concursul francofon „Prix de la Francophonie”, organizat la Onesti de Colegiul National „Grigore Moisil” 

in parteneriat cu Primăria Onești și CEPAJ – Franța, cu participarea anualǎ a elevilor şi profesorilor de limba 

francezǎ de la liceele si scolile generale din Onesti, în cadrul proiectului de înfrăţire între oraşele Oneşti şi 

Eysines. Aniversarea, în 2019, a 22 de ani de când a fost lansat concursul Prix de la Francophonie, reprezintă 

o mărturie a cooperării și dezvoltării durabile a înfrățirii dintre orașele Onești și Eysines, o contribuție 

importantă la reușita acestui proiect de înfrățire având și profesorii de limba franceză care promovează anual 

concursul în școală și îi îndrumă pe elevi pentru a-și dezvolta competențele de comunicare în limba franceză.  

Rezultatele ediției din 2019: 31  de participanți de nivel liceal și gimnazial 

Premii obținute cu elevii la ediția 2019: 
Premiul al II lea: Ianoș Raluca, C.N. Grigore Moisil Onești (prof. coordonator Loredana Hanganu)  

http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
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Premiul al III lea: Sabrina Burduja, C.N. Grigore Moisil Onești (prof. coordonator Virginia-Smărăndița 

Brăescu); 
 

7. Proiecte Erasmus+ care urmăresc cooperarea pentru inovație și schimb de bune practici, mobilitățile 

cadrelor didactice, schimbul interșcolar pentru dezvoltarea competențelor cheie europene ale elevilor și 

cadrelor didactice participante la mobilitățile în străinătate. 

Coordonator/Manager de proiect: Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 

Colegiul Național “Grigore Moisil” Onești este instituție coordonatoare și instituție parteneră în următoarele 

proiecte Erasmus+ cu unități de învățământ similare din Uniunea Europeană. Astfel, s-au atras finanțări 

nerambursabile prin următoarele proiecte Erasmus+: 

 Proiectul de parteneraiat strategic Erasmus+2016-1-IT02-KA201-024417 – Europa: ti vedo e ti vivo 

(perioada 2016-2019, finanțat de agenția INDIRE din Italia cu suma de 55030 de euro).  

 Proiectul de mobilitate Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062586 (TIC-TACT) – Profesori pentru clase 

inovative! - Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative (perioada 2019 – 2021, finanțat de 

Agenția Națională din România - ANPCDEFP cu suma de 34950 euro).  

 Proiectul de schimb interșcolar Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 – Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale pentru elevii cu oportunități reduse (perioada 2019-2021, finanțat de Agenția Națională din 

România - ANPCDEFP cu suma de 26707 euro).  

Total finanțări nerambursabile în euro atrase prin programul Erasmus+: 55030 + 34950 + 

26707 = 116.687 de euro 

 

8. Proiecte eTwinning 

În anul școlar 2018-2019, s-au desfășurat activități cu elevii în 3 noi proiecte pe platforma eTwinning (inclusiv 

cu parteneri din Franța): Let’s live art, EU Debate, Dessine-moi une Europe!. 

 

9. Programul EPAS – European Parliament Ambassador School 

În anul școlar 2018-2019, Colegiul Național Grigore Moisil Onești a candidat și a obținut titlul de Școală-

ambasador a Parlamentului European, fiind de acum înainte școală membră în rețeaua națională și europeană de 

școli active în programul EPAS – European Parliament Ambassador School. 

Coordonator de proiect: Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu. 

 

10. Perfecționare și formare continuă 
În anul școlar 2018 – 2019, membrii catedrei au participat la următoarele cursuri de perfecționare și formare 

continuă:  
  Programul de formare continuă acreditat de MEN - Competențe digitale cu resurse deschise TIC (90 de 

ore, 22 de credite): Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu,  prof. Loredana Hanganu 
  Programul de formare continuă avizat de MEN și Ministerul Muncii – Competențe antreprenoriale, în 

cadrul proiectului POCU – Let’s Start Up afacerea mea! (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, prof. 

Loredana Hanganu, prof. Delia-Mihaela Nădejde) 
  Mobilități internaționale în Grecia (Atena și Piraeus) și Italia (Florența) în cadrul proiectului Erasmus+KA2 

– Europa: ti vedo e ti vivo: Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 
  Mobilitate intenațională la Poitiers, Franța, 8 – 16 iulie 2019, în cadrul proiectului Erasmus+ La violence 

urbaine: Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 
  Curs de formare continuă pentru profesorii metodiști – Limba franceză, organizat de CCD Bacău și avizat 

de MEN (prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, prof. Loredana Hanganu) 
  Curs de formare continuă pentru arbitri evaluatori – Tinerii dezbat, organizat de CCD Bacău și avizat de 

MEN, aprilie 2019 (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu); 
 Cursuri de formare continuă în cadrul programului Școli-ambasador ale Parlamentului European organizat 

de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, MEN, Asociația Agenda 21 (noiembrie 2018 

și martie 2019 (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu); 
 Curs de formare continuă organizat de ANPCDEFP (Agenția Națională din România), București, iulie 

2019 - Programul Erasmus+KA1 – noi proiecte finanțate, perioada 2019-2021 (Prof. Virginia-

Smărăndița Brăescu); 
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 Participări la simpozioane naționale și conferințe internaționale cu articole publicate în reviste și volume 

colective: 
- Simpozionul național Nouvelles approches du français contemporain, ediția a X a, Iași, 2018 -2019 

(Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu) 

- Simpozionul național Să ne cunoaștem țara – 100 de activități metodice, științifice și culturale, înscris în 

CAEN, pag. 28, nr. 185 (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, prof. Delia-Mihaela Nădejde) 
 Conferința internațională La violence détruit, l’amitié construit, Bacău, mai 2019 (Prof. Virginia-

Smărăndița Brăescu) 
 Conferința internațională Les modes de communication en classe de français de façon motivante : 

compréhension, production, interaction et médiation, Bacău, 2019. Formator: Michel Boiron, director 

CAVILAM Vichy, Franța  (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, prof. Loredana Hanganu, prof. Delia-Mihaela 

Nădejde) 

 

11. Publicații 

Articole publicate în reviste și volume colective: 
- Articolul La transposition didactique publicat în revista Le Bacău francophone nr. 1, Bacău, 2018-2019 

(ISSN 2668-0181). Revista este postata și in format pdf pe site-ul ISJ Bacău (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu) 
http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/limbi-moderne/limba-franceza/asociatia-romana-a-

profesorilor-francofoni-2018-2019/le-bacau-francophone-2018/view 

- Articolul Le jeu théâtral en classe de FLE publicat în volumul Simpozionului național Nouvelles approches 

du français contemporain (ISSN 2067-2047), ediția a X a, Iași, 2018 -2019 (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu) 

- Articolul La médiation scolaire publicat în volumul conferinței internaționale La violence détruit, l’amitié 

construit, editura Docucenter, Bacău, 2019 (ISBN: 978-606-721-349-2), (Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu) 

- Articolul Profesorul: responsabilități, statut social, satisfacții (Simpozionul național Să ne cunoaștem țara – 

100 de activități didactice și metodice, Revista Aripi de moisilist -  ISSN 2558-8508), (Prof. Virginia-Smărăndița 
Brăescu) 

- Articolul Approche didactique du poème en prose baudelairien, Revista Enseigner.fle no 18, (prof. Loredana 

Hanganu) 

 PUNCTE SLABE  

 Costurile ridicate pentru anumite cursuri ce impiedica urmarea lor    
 Numarul foarte redus al elevilor care opteaza la BAC pentru proba de competente in limba franceză. 

 

 AMENINŢĂRI 

 Accesul limitat al cadrelor didactice la publicaţiile de metodica specialităţii si la cursuri de perfectionare in 

tari francofone din cauza preţurilor mari pentru taxele de curs, cazare si transport in raport cu salariile pentru 

personalul didactic din învăţământ; 
 

OPORTUNITĂŢI 

  DELF junior, concursurile şi olimpiadele şcolare permit elevilor să-şi testeze anual cunoştinţele de limbă, 

cultură şi civilizaţie franceză; 

  Profesorii şi elevii pot participa la concursuri, conferinte şi simpozioane naţionale avizate MENCT cu 

tematică interdisciplinară şi transdisciplinară, unde taxele de înscriere le sunt accesibile; 

  Profesorii pot participa prin proiecte ERASMUS + la schimburi de experienta, seminarii internationale si 

stagii de formare profesională în ţări francofone din Europa. 

  Profesorii pot folosi pentru dezvoltarea lor personală, activitatea didactica şi (in)formarea continuă resursele 

gratuite,  disponibile pe internet, si activitatile de diseminare/ multiplicare desfasurate la nivel local in cadrul 

sedintelor de catedra si cerc pedagogic; 
 

http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/limbi-moderne/limba-franceza/asociatia-romana-a-profesorilor-francofoni-2018-2019/le-bacau-francophone-2018/view
http://www.isjbacau.ro/compartiment-curriculum/limbi-moderne/limba-franceza/asociatia-romana-a-profesorilor-francofoni-2018-2019/le-bacau-francophone-2018/view
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VIZIBILITATEA ACTIVITATILOR 

 

Activitățile desfășurate sunt vizibile pe site-ul școlii, în presa locală și județeană, pe blogurile proiectelor 

și ale cadrelor didactice, contribuind semnificativ la creșterea imaginii școlii în comunitate:  
 https://moisilonesti.ro/erasmus/  
 https://moisilonestierasmus.wordpress.com/   
 https://europativedoetivivo.wordpress.com/  
 https://moisilonesti.ro/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-in-programul-scoli-ambasador-ale-

parlamentului-european/  
 https://www.desteptarea.ro/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-este-scoala-ambasador-epas/  
 https://epasmoisilonesti.wordpress.com/  
  www.virginiabraescu.com;  
 https://amprentadeonesti.wordpress.com/2019/02/27/proiecte-europene-la-colegiul-national-grigore-

moisil-onesti/  
 https://simpozionmoisilonesti.wordpress.com  

 

Prezentul raport a fost întocmit prin colaborarea profesorilor de franceză din cadrul catedrei, în baza fişelor 

individuale de formare continuă şi a rapoartelor individuale de activitate pentru anul şcolar 2017-2018:  

Membrii catedrei de lima franceză: 

1. Virginia-Smărăndița Brăescu - profesor gr. I 

2. Loredana Hanganu – profesor gr. I 

3. Delia-Mihaela Nădejde - profesor gr. I 

 

Avizat, 

 Responsabil catedră (Limba română și Limba franceză), 

https://moisilonesti.ro/erasmus/
https://moisilonestierasmus.wordpress.com/
https://europativedoetivivo.wordpress.com/
https://moisilonesti.ro/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-in-programul-scoli-ambasador-ale-parlamentului-european/
https://moisilonesti.ro/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-in-programul-scoli-ambasador-ale-parlamentului-european/
https://www.desteptarea.ro/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-este-scoala-ambasador-epas/
https://epasmoisilonesti.wordpress.com/
http://www.virginiabraescu.com/
https://amprentadeonesti.wordpress.com/2019/02/27/proiecte-europene-la-colegiul-national-grigore-moisil-onesti/
https://amprentadeonesti.wordpress.com/2019/02/27/proiecte-europene-la-colegiul-national-grigore-moisil-onesti/
https://simpozionmoisilonesti.wordpress.com/

