Comisia metodică de Limba și literatura română
Componență:
1. Prof. Dr. Olaru Cătălina - Directorul unității școlare
2. Prof. Drujinin Victor
3. Prof. Savin Loredana
5. Prof. Apetrei Angela
6. Prof. Aronescu Daniela
7. Prof. Ionescu Elena
8. Prof. Stoica Felicia
9. Prof. Chirilă Elena (profesor de limba latină semestrul I)
10. Prof. Velicu Valentina(profesor de limba latină semestrul II)
11. Prof. Ghețu Narcisa (profesor documentarist)
Coordonator Prof. Aronescu Daniela
Prof. Dr. Olaru Cătălina
- a întocmit planul managerial și proiectul de activități la nivelul unității școlare
- a coordonat pregatirea unității pentru deschiderea anului școlar
- este Președintele Consiului de Administrație și al Consiliului Profesoral
- a organizat comisiile din unitatea școlară și a numit reprezentanții acestor comisii.
- a participat la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al sectorului 1 şi ISMB cu
directorii din sector;
- a organizat simularea examenelor naționale la limba română, matematică și istorie din
semestrul I şi II.
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a A si G pentru examenul
național de Bacalaureat
- a organizat concursul pentru ocuparea posturilo vacante la disciplina Limba Italiană, TIC
și Limba germană.
- a urmat cursul organizat de ISMB în parteneriat cu PROEDUS prin proiectul CIVITAS
Comunicare și medierea conflictului în mediul şcolar.
- a organizat împreună cu CCD la Putna cursul de formare pentru cadrele didactice din
liceu „Tehnici inovative de publicitate în educaţie”.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD „Scriere şi managementul proiectelor”.
- a participat în calitate de preşedinte la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016.
- a monitorizat, în calitate de membru al Corpului de Control al Ministerului Educaţiei
sesiunea de bacalaureat din august 2016 din judeţul Călăraşi.
- a avut întâlniri pe teme juridice cu sindicatul ca partener social şi cu departamentul
juridic de la ISMB.
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Festival: Generaţia 2-atelier de
studiu socio-cultural adresat adolescenţilor ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM- 2015 ,
pag. 12. poz. 4.
- este aplicant şi coordonator al proiectului municipal „Festival concurs: În Europa
suntem acasă! Săptămâna interculturală Europeană ” – ediţia a 1-a, înscris în CAEM2015 , pag. 12. poz.2.

-

a coordonat lucrările elevilor pentru Concursul National de artă fotografică, postere,
prelucrare imagine, film și caleidoscop ”Creează cu scop…” aflat în calendarul
concursurilor nationale școlare interdisciplinare CAEN 2016.
 Premiul I Cara Mihai Antonia Karina, clasa a VII-a B,
 Premiul II Boca Elena Iustina, clasa a VII-a B,

-

Concursul National de TIC Dual PC Sibiu - coordonatori profesori: Boca Alina şi Olaru
Cătălina

Premiul al III-lea: Doboş Cristian, clasa a VII-a B, Usturoiu Ştefan clasa a X-a A,
 Menţiuni: Boca Elena, clasa a VII-a B, Ravizcki David clasa a IX-a A, Umbră Mark clasa


a X-a A, Roman Bogdan clasa a X-a A.

Prof. Drujinin Victor
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a D.
- a participat la olimpiada de Limba și literatura română ca evaluator
- a pregătit elevii clasei a-XII-a C pentru bacalaureatul din 2016 la limba și literatura
română.
- a organizat, în perioada 27 Septembrie - 2 Octombrie 2015, prima sesiune regională a
programului Model European Parliament pentru Europa Centrala şi de Sud-Est la care au
participat 200 tineri din şcoli din Austria, Germania, Serbia, Cehia, Slovenia, Fosta
Republica Iugoslava a Macedoniei, Ungaria, Bulgaria, Slovacia.
- a coordonat echipa de cinci elevi care au participat la etapa internaţională a programului
Model European Parliament care a avut loc în Berlin în perioada 8-15 Noiembrie 2015.
Din grupul de 5 elevi, Tătaru Dan este elev la Colegiul Naţional Ion Neculce.
- a coordonat echipa de elevi care au participat la etapa internaţională a programului
Model European Parliament care a avut loc în Budapesta în luna aprilie 2016, alături de
American International School of Bucharest.
- a participat la activitatea metodică la nivel municipal organizată la Colegiul Național
Matei Basarab: Modernism, modernitate în demersal didactic.
- a iniţiat un proiect care a fost înscris în CAEN privind formarea tinerilor pentru Cetăţenie
Democratică „Proiect național de educație pentru cetățenie democratică Clubul
viitorilor diplomați”, A10. Domeniul Educație Civică, Voluntariat, Proiecte
Caritabile
- a organizat şi coordonat activitatea de formare a tinerilor pentru Cetăţenie Democratică
desfăşurată la Sinaia în cadrul „Proiect național de educație pentru cetățenie
democratică Clubul viitorilor diplomați”.
- a participat la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2016 ca evaluator la proba de
Competenţe de comunicare.
Prof. Savin Loredana
- a coordonat la dirigenţie clasa a VI-a B
- este membru al Consiliului de Administrație
- a participat la Consfătuirile municipale organizate la Colegiul National Gheorghe Lazăr.
- a efectuat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a B, F pentru proba scrisă
şi proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat.

a inițiat un club de lectură în parteneriat cu editura ART pentru eleviii de la clasele
gimnaziale pentru a-i obișnui pe elevi cu lectura.
- a fost evaluator la olimpiada de limba si literatura romana –faza pe sector
- a organizat, împreună cu profesorii de limba română, olimpiada de limba şi literatura
română, faza pe scoala și a fost profesor evaluator la această etapă.
- a coordonat elevii pentru concursul de eseuri ,,ORASUL IN-VIZIBIL“
- a participat ca profesor evaluator la evaluarea naţională de la clasele a VI-a şi a VIII-a şi
la examenul naţional de bacalaureat.
Rezultatele elevilor
- OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ - faza pe sector
 Duta Eduard ( clasa a VI- a B) - premiul al II-lea
 Banu Daria (clasa a VI- a B) - premiul al III-lea
 Branzescu Ana (clasa aVII-a B) - premiul al II-lea
 Boca Elena ( clasa a VII -a B ) - mentiune
 Cazacu Alexandru (clasa a VIII-a A ) - premiul al III-lea
 Secureanu Andrada (clasa a VIII-a A ) - mentiune
 Costas David (clasa a VIII-a A ) - mentiune
 Bratianu Daria ( clasa a VII -a B ) - mentiune
 Ciocoveanu Andrei (clasa a VIII-a A ) - mentiune
-

-

OLIMPIADA DE LECTURA CA ABILITATE DE VIATA -faza pe municipiu
 Duţă Eduard (clasa a VI- a B) -mentiune
 Brânzescu Ana (clasa aVII-a B) -premiul al III-lea

-

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA -faza pe municipiu
 Ţâru Luca (clasa a VIII-a A ) -mentiune

Prof. Aronescu Daniela
- a coordonat comisia metodică de Limba română.
- a participat cu 6 elevi din clasa a X-a E la Tabara Special Olympics şi Motivation, din
jud. Brasov în perioada 31 august - 6 septembrie 2015.
- a urmat cursul Access to justice for vulnerable people organizat de Universitatea
Romano-Americana (5-7 octombrie 2015 )
- a participat ca membru în toate etapele Olimpiadei Lectura ca abilitate de viata şi la
etapa de contestaţii.
- a participat la lecția deschisă susținută la Colegiul Național Sfântul Sava.
- a participat ca membru în etapele pe şcoală şi sector ale olimpiadei Olimpiada de limba
şi literatura română –şi la etapa de contestaţii.
- a participat la activitatea metodică pe municipiu organizată la C.N.Matei Basarab (29
oct 2015): Modernism, modernitate în domeniul didactic
- a făcut parte din echipa de jurizare a concursului Orasul in-vizibil (19 noiembrie 2015),
organizat la C.N.Tudor Vianu.
- a coordonat lucrarea elevei Stan Simona (clasa a XI-a ) la concursul de creatie Ars Nova,
organizat la Brăila, ediţia a XIII - a

-

-

a coordonat elevii pentru Concurs Naţional de Creatie ”Autoportret“, organizat în
judeţul Prahova, editia a VIII-a.
Premii la concursul Autoportret

Premiul I, Stan Simona (clasa a XI-a )

Premiul I, Ion Irina (clasa a IX-a )
Concursul Orasul in-vizibil, eleva Nemeș Loredana s-a calificat la etapa pe municipiu
(clasa a IX-a).
a urmat Cursul organizat de CCD -Scrierea si managementul proiectelor, 41 ore.
a urmat Cursul organizat de CCD - Abilitarea corpului de profesori metodisti din
invatamantul preuniveritar, 40 ore, 10 credite.
a participat la Forumul Educațional MAGISTER.
a coordonat eleviii pentru concursurile literare :
 Festivalul National de Poezie “Gellu Naum” faza pe municipiu : David Palan -prof Savin Loredana,
 Stan Simona, Ion Irina- prof Daniela Aronescu
 Concursul Regional de literatura “G.Calinescu” Premiul al III-lea-Stan Simona
 Concursul National de Creatie literara si plastic “Universul imaginar” premiul I-Stan Simona
 Concursul National “Colocvii eminesciene” Premiul al II-lea -Stan Simona
 Concursul International “Basmele Reginei Maria” Premiul al II-lea- Stan Simona
 Concursul National de creatie “Drumet printre cuvinte”
 Premiul al III-lea-Moldoveanu Miruna, Stan Simona
 Concursul National de creatie literara “Carmen Sylva”
 Premiul al II-lea: Stan Simona, Moldoveanu Miruna,
 Mentiune: Ion Irina
 Concursul National “Ex-Libris”
 Premiul al III-lea-Stan Simona
 Mentiune- Moldoveanu Miruna
 Concursul National de poezie“George Bacovia”
 Premiul al III-lea- Ion Irina,Stan Simona
 Premiul al II-lea-Moldoveanu Miruna

Prof. Apetrei Angela
- a coordonat la diriginţie clasa a X-a G
- a susținut Colocviu pentru Gradul I 2016-2018, la Limba și literatura română.
- s-a implicat în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei metodice.
- a participat la toate activităţile comisiei metodice Limbă și comunicare desfăşurate în
acest an şcolar.
- a participat la activitatea de perfecționare la nivel de municipiu: Modernism,
modernitate în domeniul didactic, din data de 29 octombrie 2015 susţinută la Colegiul
Național Matei Basarab.
- a coordonat elevii pentru participarea la Olimpiada de Limba română, etapa pe școală,
şi sector;
- a elaborat subiecte pentru Olimpiada de Limba și literatura română faza pe școală şi
pentru tezele cu subiect unic (semestrul I și II);
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de Limba și literatura română, etapa pe
sector şi pe municipiu;
- a participat ca profesor evaluator la Olimpiada – „Lectura ca abilitate de viață” – etapa
pe sector şi municipiu;
- a pregătit elevii din clasa a XII-a E pentru examenul de bacalaureat
- a participat la examenul de Evaluare Natională la clasa a VI-a şi a VIII-a.
- a valorizat reuşitele elevilor în vederea dezvoltării personalităţii lor, elevii clasei a X-a G,
au participat la activităţi extracurriculare şi activităţi legate de pasiunile lor: artă
fotografică, baschet, polo.
- Activităţi de perfecţionare:
 Consfătuiri - Limba și literatura română, Colegiul Național „Gh. Lazăr”, 10 sept.
2015;
 Activitatea de perfecționare Modernism, modernitate în demersul didactic,
Colegiul Național „Matei Basarab”, 29 oct. 2015;
 Forumul Educațional Magister, București, 12 mai 2016;
 Proiectul Săptămâna Europeană în Colegiul Național „Ion Neculce”;
 Programele de formare: Oportunități de dezvoltare instituțională prin proiecte
europene, Voluntariatul – imaginea publică a comunității, CCD Neamț;
 Programul de formare Scrierea și managementul proiectelor, organizate de CCD
Bucureşti, 10 credite, 41 ore.
Premii :
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață - faza pe sector:
 Premiul II : Haiducu Narcisa, clasa a VII-a A
 Premiul III : Anca Delia, clasa a VII-a A, Mineo Dana, clasa a VI-a A
 Mențiune : Moisă Alexandra, clasa a VI-a A
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață - faza pe municipiu
 Mentiune: – Haiducu Narcisa, clasa a VII-a A

Prof. Ionescu Elena
- a coordonat la dirigenţie clasa a XI-a G
- a participat cu elevi de la clasele a IX-a la Târgul de carte Gaudeamus.
- a participat în cadrul proiectului 5 teatre, 5 licee oraganizat de ISMB în parteneriat cu
Primaria Municipiuluiu București și ECDL România.
- a paticipat ca evaluator la olimpiada de limba și literatura română etapa pe sector,
organizată la liceul ”Jean Monnet”.
- a paticipat ca evaluator la Concursul de eseuri „Oraşul invizibil“. Elevul Ionescu Andreas
s-a calificat la etapa pe municipiu al acestui concurs.
- a participat ca profesor asistent la olimipada de matematică, etapa pe sector.
- a participat, împreună cu elevii clasei a XI-a G la activităţile proiectului „Dă start
viitorului tău“.
- a coordonat echipa de eleve din clasa a XII-a care au participat în cadrul proiectului
european ”Violența în familie”.
- a participat la forumul educaţional „Magister“.
- a fost profesor asistent la probele de Competenţă digitală şi Competenţă lingvistică din
cadrul examenului de Bacalaureat 2016.
- a organizat cu eleviii urmatoarele activităţi extraşcolare:
 Vizionarea spectacolelor „A dousprezecea noapte“ şi „Boeing-Boeing“.
 Vizită la casele memoriale ale scriitorilor Tudor Arghezi şi George Bacovia
Prof. Ghețu Narcisa – profesor documentarist
- a coordonat la dirigenţie clasa a V-a A
- a ȋntocmit Regulamentul de Ordine Interioara, Planul de Activitati si Planul Managerial
al C.D.I.
- a organizat ȋn 25.09.2015, în cadrul Clubului European, activitatea Ziua limbilor
europene, împreună cu catedra de limba franceză și limba italiană.
- a realizat un parteneriat cu Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul
Universității Creștine ,,Dimitrie Cantemir’’
- a participat la activitatea Clubului European, organizată la Colegiul Tehnic ,,Henri
Coandă”, cu tema: ,,Călător prin capitalele europene” din 25.11.2015.
- a participat la Proiectul Municipal Civitas ,,Vreau să rămân sănătos”, ȋn perioada
4.11.2015-26.11.2015.
- a organizat ȋn 9.12.2015, activitatea Crăciunul ȋn Culori Europene, ȋn cadrul Clubului
European.
- a realizat un parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienţi de Vedere, cu
tema „De la inimă la inimă”, ediţia a I-a.
- a organizat activitatea ,,Lumina faptelor bune'' în parteneriat cu asociaţia ,,Mană
cerească''
- şi Aşezământul Sfântul Nectarie, în 4.12.2015
- a organizat, împreună cu catedra de istorie, Comemorarea Zilei Naţonale a României.
- a organizat, împreună cu catedra de istorie, Comemorarea Micii Uniri 24 ianuarie.
- a organizat, împreuna cu Activewatch si I.S.M.B, un Club de film în scoală, în care au
fost proiectate filmele: Cea mai fericită fată din lume ( 21.10.2015), Filmul documentar
Şcoala noastră ( 4.11.2015), În căutarea lui superman (19.11.2015).

-

-

am organizat în 19.02.2016,în cadrul Clubului European , activitatea Constantin Bâncuși
sculptorul luminii.
a participat în data de 23.03.2016 la One World România
a organizat în 31.03.2016, în cadrul Clubului European, activitatea LA FETE DE LA
FRANCOPHONI, împreună cu catedra de limba franceză.
a participat în data de 22.04.2016 la Sesiunea de științifică a elevilor, studenților și
masteranzilor cu lucrarea: MIGRATIA - RISC SOCIAL APĂRUT ÎN URMA SCHIMBĂRILOR
DEMOGRAFICE, ECONOMICE, SOCIALE RECENTE ȘI TRAFICUL DE MIGRANȚI, din
cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir, Facultatea de Relații Economice
Internaționale.
a participat la Conferința TINK EDUCATION în data de 9 iunie 2016.
a participar la proiectul Zona liberă de indiferență în perioada 13-16 iunie 2016.

Prof. Stoica Felicia
- a coordonat la dirigenţie clasa a V-a B.
- a participat la Olimpiada de Lectura în calitate de profesor evaluator - etapa pe școala și
pe sector;
- a coordonat pregătirea elevilor Ene Iarina și Vasilescu Cezar pentru olimpiada de
Lectura, etapa pe sector;
- a organizat Olimpiada de Limba și literatura română- etapa pe școala;
- a participat la Olimpiada de Limba și literatura română în calitate de profesor evaluatoretapa pe sector;
- a înscris elevii Drăguși Alina și Ene Iarina, clasa a V-a B, la concursul de creatie literară
,,Pulbere de vis’’
- a participat în cadrul proiectului 5 teatre, 5 licee organizat de ISMB în parteneriat cu
Primaria Municipiuluiu București și ECDL România.
- a participat la seminarul de instruire a profesorilor coordonatori Tinerii dezbat 2016-,
respectiv a fost profesor coordonator/ arbitru la etapa la nivelul municipiului
- a fost profesor asistent la Olimpiada de Limbi şi Literaturi străine, etapa pe sector.
- a participat în calitate de administrator de test şi evaluator la Evaluarea Naţională la clasa
a VI-a,
- a participat în calitate de evaluator la Evaluarea Naţională la clasa a a VIII-a
- a coordonat elevii pentru concursuri literare:
- Tinerii dezbat 2016- seminarul de instruire a profesorilor coordonatori, respectiv
profesor coordonator/ arbitru la etapa la nivelul municipiului.
- Concursul interdisciplinar Istoria ARTfel
- Jocurile Olimpice în imaginația copiilor, organizator COSR
Rezultate la concursuri
Olimpiada: Lectura ca abilitate de viata –etapa pe municipiu.
 Premiul al II-lea: Ene Iarina, clasa a V-a A, Vasilescu Cezar, clasa a V-a B
Olimpiada: Lectura ca abilitate de viata – etapa pe sector:
 Premiul I: Vasilescu Cezar clasa a V-a B,





Premiul al II-lea: Bălşanu Tamara,clasa a V-a A, Ene Iarina, clasa a V-a B,
Premiul al III-lea: Versteeg Antonio, clasa a V-a B, Patrau Diana,clasa a V-a A,
Menţiune: Arcidiaconu Anne-Marie, clasa a IX-a A, Mateescu Alexandru, clasa a V-a
A, Chiriţă Maria, clasa aV-a B,

Prof. Chirilă Elena
- a participat, în calitate de profesor examinator, în cadrul examenelor de diferență la limba
latină, desfășurate la CN. ”Ion Neculce”.
- a participat la Consfatuirea Cadrelor Didactice organizată în luna septembrie 2015.
- a participat la activitatile metodice planificate pentru limbile clasice desfasurate la nivel
de municipiu.
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Limbi Clasice, etapa pe
sector din data de 17.01.2016, desfășurată la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”.
- a elaborat subiecte lau disciplina Greaca Veche pentru Olimpiada de Limbi Clasice, etapa
pe sector, desfășurată la Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”.
Prof Velicu Valentina
-

a fost profesor evaluator la etapa pe municipiu a Olimpiadei de limbi clasice
a fost profesor evaluator la examenele de diferenţă la limba latina
a publicat articolul Manifestări ludice în literatura latină și în literatura română
postmodernă în volumul Joc. Joacă. Jucării, Editura Universității din București, 2016
a fost profesor evaluator la etapa pe municipiu a concursului Certamen Ovidianum
Ponticum
a participat la Forumul Educațional MAGISTER
a participat la Colocviul Național Avatarurile Banchetului. Perspective trans- și
interdisciplinare desfășurat la Universitatea din București.
a făcut parte din comisia de evaluare a examenelor de diferență la limba latină ;
a participat în calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2016.
a participat la activitatea practic-educativă Dignity Day 2016.

