COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL, ONESTI
CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ

RAPORT DE ACTIVITATE
ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Conform planului de activitate curent al Catedrei de limba şi literatura
română s-au realizat următoarele activităţi formale: elaborarea testelor iniţiale,
evaluarea testării iniţiale, parcurgerea programei şcolare, pregătirea unor
activităţi culturale (excursii tematice la Borzeşti, spectacole de teatru şi de
poezie), simulări pentru examenul de bacalaureat, susţinerea şi promovarea
examenului de bacalaureat (procent 100%).
Dintre activităţile informale:
-Organizarea unor lecţii demonstrative la Biblioteca Municipală Radu Rosetti
(prof. Gabriela Gîrmacea, prof. Daniela Florea);
-Participarea la conferinţa Unirea-măreţia unui timp susţinută de prof. Gabriela
Gîrmacea la Biblioteca Municipală Radu Rosetti în colaborare cu Protopopiatul
Oneşti (prof. Daniela Florea, prof. Cristina Matei, pr. Constantin Jupenschi,
prof. Claudiu Visciun, prof. Elena Mandel, prof. Elena Turcu);
-Participarea la Zilele Culturii Călinesciene organizate de Fundaţia Naţională
“G. Călinescu” şi de Uniunea Scriitorilor, septembrie 2018;
-S-a stabilit ca dezvoltarea personală şi profesională să fie făcută prin activităţi
care presupun studiul individual, participarea la cursuri acreditate şi la şedinţele
de cerc pedagogic, prin vizite la expoziţii şi prin organizarea unor expoziţii
tematice, prin participarea la conferinţe, spectacole de teatru, proiecte
educaţionale, simpozioane, lansări de carte. La cursul de perfecţionare
Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice
și a inspecţiei școlare au participat toţi profesorii din catedră. Program de
formare continuă acreditat MEN „ Competenţe digitale cu resurse deschise
TIC”, 2019, Onesti (90 ore – 22 credite); Curs de formare în metoda de
dezbateri World Schools pentru Concursul de dezbateri academice Eu aleg

Europa!,2019,Comanesti; Program de formare continuă Tinerii dezbat – 20 ore,
CCD Bacau, 2019 (prof. Matei Cristina);
-Organizarea unui moment omagial Mihai Eminescu ṣi a unei expoziţii cu
privire la viaţa şi activitatea literară a acestuia (toţi profesorii din catedră);
-Vizite la diferiţi agenţi economici în săptămâna Şcoala altfel (toţi profesorii din
catedră);
-Vizionarea unor filme didactice şi documentare (toţi profesorii din catedră);
-Excursii culturale (Borzeşti-octombrie 2018, eveniment organizat în colaborare
cu Protopopiatul Oneşti în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii
Uniri): prof. Gabriela Gîrmacea, prof. Cristina Matei, pr. Constantin Jupenschi;
-Vizionarea unor filme documentare la Biblioteca Municipală Radu Rosetti:
Avangarda românească, Mihai Eminescu (prof. Gabriela Gîrmacea);
-Participarea la cursul de formare organizat de CCD Bacău pentru profesorii
metodişti (prof. Gabriela Gîrmacea, prof. Daniela Florea, prof. Cristina Matei);
-Participare la activităţi de voluntariat la Centrul Sfânta Filofteia, la Fundaţia
Victorine Le Dieu şi la Centrul Alexandra (toţi profesorii din catedră);
-Pregătiri săptămânale pentru examenul de bacalaureat (toţi profesorii din
catedră);
-Efectuarea unor inspecţii şcolare în calitate de metodişti (prof. Daniela Florea,
prof. Cristina Matei);
-Colaborarea cu revista Ateneu (articole, eseuri sub semnătură proprie şi
distribuţie: prof. Gabriela Gîrmacea), publicarea şi lansarea cărţii Unireamăreţia unui timp de Gabriela Gîrmacea, Carmen Bulzan, Tudor Răţoi, Mihai
Gojgar în cadrul Târgului Gaudeamus – carte de învăţătură (Bucureşti,
noiembrie 2018) şi la Biblioteca Metropolitană (martie 2019);
-Lansarea cărţii Primul Război Mondial între realitate şi ficţiune de Gabriela
Gîrmacea la Standul Centenar în cadrul Târgului Gaudeamus – carte de
învăţătură (Bucureşti, noiembrie 2018) şi la Zilele Porţilor Deschise la
UNESCO (noiembrie 2018);
-S-a întocmit un curriculum adaptat pentru elevul cu CES, Brumă Ştefan, clasa a
XI-a F (prof. Cristina Matei);

-S-au propus cursuri opţionale de aprofundare a materiei de către toţi profesorii
din catedră;
-Participarea la spectacolul de teatru Iona de Marin Sorescu pentru lărgirea
orizontului de cunoaştere al elevilor (toţi profesorii din catedră);
-Participarea la activităţile organizate în cadrul bibliotecii şcolare: cercul de
lectură (prof. Matei Cristina, Prof. Mandel Elena), concursul de desen după un
fragment din romanul Pământul de Emil Zola (prof. Matei Cristina), concursul
de poezie cu tema Timpul (toţi profesorii din catedră);
-Organizarea în săptămâna Şcoala altfel a unei excursii tematice pe ruta SibiuHunedoara-Alba –Iulia-Sighişoara, unde s-au vizitat obiective culturale – muzee
de istorie şi artă, castele medievale, cetăţi etc. (prof. Matei Cristina, prof.
Brăescu Smărăndiţa);
-Elaborarea unui program de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale
(toţi profesorii din catedră), precum şi cu elevii participanţi la OLLR (toţi
profesorii din catedră) sau la Olimpiada Tinerii dezbat (prof. Matei Cristina).
-Organizarea cercului metodic cu tema Evaluarea la ora de Limba română
(prof. Gabriela Gîrmacea, prof. Cristina Matei, prof. Elena Drug);
-Pregătirea unor articole pentru site-ul şcolii (prof. Matei Cristina);
-Publicarea unor articole şi comunicări ştiinţifice de către prof. Matei Cristina,
în urma participării la simpozioane şi conferinţe în specialitate: Conferinţa
Judeţeană a Profesorilor de română, Bacău, 4 aprilie 2019 – comunicare cu
tema: Limba română – aspecte evolutive; Simpozion Naţional (unde a fost
membră în echipa de organizare/coordonare la nivelul şcolii) – Să ne cunoaştem
ţara – 100 de activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale – lucrare cu
tema: Proiectarea lecţiilor după modelul Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie;
- Prof. Matei Cristina a fost membră în Echipa de proiect ERASMUS +KA1 – a
participat la scrierea formularului de candidatură a proiectului aprobat pentru
finanţare – Profesori pentru clase inovative – Activităţi formative pentru
dezvoltarea gândirii creative;
-Participarea la activităţi în cadrul programului Şcoli-ambasador ale
Parlamentului European, în calitate de ambasador senior al PE (prof. Matei
Cristina, prof. Florea Daniela);
-Pregătire cu elevii claselor a VIII-a în campania de promovare a imaginii şcolii,
activităţi în cadrul Săptămânii europene a alfabetizării media (eveniment din
agenda ISJ Bacău, cu elevii claselor a X-a E şi a XI-a F), 22 martie 2019 (prof.
Florea Daniela, prof. Matei Cristina, prof. Drug Elena);

- Premii la concursuri şi olimpiade şcolare: un echipaj format din elevele
Avarvarei Alexandra, clasa a X-a F, Chinzăruc Sabina, clasa a X-a E, Dovleag
Antonia, clasa a X-a D a obţinut, sub îndrumarea prof. Matei Cristina, premiul al
III-lea la Olimpiada judeţeană de Dezbateri şi gândire critică Tinerii dezbat,
promovând o bună imagine a şcolii în cadrul comunităţii; eleva Dovleag
Antonia a obţinut premiul I – Cel mai bun vorbitor, la acelaşi concurs; prof.
Matei Cristina a fost membru şi arbitru în Comisia judeţeană de organizare şi
desfăşurare a etapei judeţene a Olimpiadei de argumentare Tinerii dezbat; eleva
Neagu Oana, clasa a X-a E, a obţinut menţiune la OLLR, faza judeţeană, iar
eleva Chinzăruc Sabina, clasa a X-a E, s-a calificat la faza naţională la OLLR
-Coordonarea de către prof. Matei Cristina a două echipe la Concursul de
dezbateri academice Eu aleg Europa, atât la nivel local (Paiu Teodora, Asoltanei
Bianca, Simion Mădălina, clasa a XI-a F), cât şi la nivel zonal (Bratovianu
Andrada, Chiritoiu Iulia si Gaftoi Teodora de la clasa a XI-a E);
-Organizarea OLLR, faza pe localitate (23.02.2019) la colegiu (toţi profesorii
din catedră) şi faza judeţeană (02.03.2019);
-Participarea prof. Matei Cristina la atelierul de informare Predă în România.
Lecţii ca în Finlanda, organizat de Fundaţia Didactica – Finnish Teacher
Training Centre (Bacău, 17.05.2019); la seminarul Încredere în sine, în
şcoală în cadrul Programului de dezvoltare a inteligenţei emoţionale în şcoală
(Oneşti, 17. 05. 2019);
-Prezentarea unor referate la Comisia diriginţilor (prof. Florea Daniela şi prof.
Matei Cristina): Educaţie formală-informală-nonformală.
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