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. Stoica Felicia
8. Prof. Apostol Cristina
9. Prof. Velicu Valentina (profesor de limba latină)
10. Prof. Ghețu Narcisa (profesor documentarist)
Coordonator Prof. Stoica Felicia
În primul semestrul al anului școlar 2016-2017 activitatea membrilor comisiei metodice
de Limba şi literatura română s-a desfăşurat conform planului de activitate și a planului
managerial aprobat la începutul anului.
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 pregatit documentele pentru evaluarea externa ARACIP
- a participat la ședințele organizate de Inspectoratul Școlar al sectorului 1 cu directorii din
sector;
- a organizat simularea examenelor naționale la limba română, matematică și istorie din
lunile noiembrie şi decembrie
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a F şi G pentru examenul
național de Bacalaureat 2017
- a organizat concursul pentru ocuparea posturilo vacante la disciplina Limba Italiană, TIC
și Limba germană.
- a participat în cadrul corpului de experţi MEN la reevaluarea lucrărilor scrise la
examenele naţionale de bacalureat şi titularizare
- a asigurat pregătirea şi participarea elevilor la concursurile organizate de ISMB în cadrul
calendarelor CAEM
- a desfăşurat activităţi în cadrul SNAC
- a organizat activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru elevii claselor a XI-a şi a
XII- a
- a sprijinit elevii la alcătuirea portofoliilor pentru admiterea la universităţile şi facultăţile
solicitate
- a participat cu lucrări la simpozioane la nivel municipal
- a scris şi a înscris un proiect la sectiunea ERASMUS +, axa K! , în parteneriat cu două
ţări din comunitatea europeană
- a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”

Prof. Drujinin Victor
- este diriginte la clasa a XII-a D.
- a continuat programul Clubul Viitorilor Diplomaţi, etapa Madrid, noiembrie 2016,
împreună cu Ambasada României la Madrid
- a coordonat delegaţia României la sesiunile Model European Parliament, din luna
septembrie 2016, organizată la Sofia, Republica Bulgaria (sesiunea pentru Europa
Centrala si de Sud-Est), din luna noiembrie 2016 organizată la Copenhaga, Regatul
Danemarcei şi din luna februarie 2017, Maastricht, Regatul Olandei, realizat în
parteneriat cu organizaţii educaţionale din 30 de state membre ale UE şi state care
urmează să adere la UE
- a organizat două formări pentru tineri în cadrul programului Educaţie pentru Cetăţenie
Democratică în luna noiembrie 2016 şi ianuarie 2017.
- a planificat şi realizat proiectul Educaţie pentru Cetăţenie Democratica - Clubul Viitorilor
Diplomati. Proiectul este înscris în Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale
(CAER pozitia 1073)
- a redactat raportul activităţilor derulate în anul şcolar precedent în cadrul Calendarului
Activitatilor Extrascolare la nivel Naţional
- a organizat activitatea de diseminare a activităţilor proiectului derulat în cadrul CAEN în
Colegiul Naţional Ion Neculce.
- a organizat activităţi de pregătire remedială cu elevii care au avut slabe la teza cu subiect
unic de la finalul semestrului I.
- a organizat şedinţe cu părinţii clasei a XII-a D pentru eficientizarea pregătirii elevilor.
- Activităţile de perfecţionare la care a participat sunt următoarele:
 a urmat cursul „Eficientizarea managementului institutiilor de învăţământ
preuniversitar”
 a urmat cursul „Inovare şi schimbare în managementul instituţiilor de învăţământ
preuniversitar”
 a participat la concursul national de Experti in domeniul Managementului
Educational
 a promovat concursul national şi face parte din Corpul de Experţi în
Managementul Educaţional
Prof. Savin Loredana
- este diriginte la clasa a VII-a B
- este membru al Consiliului de Administrație
- a asigurat pregătirea suplimentară a elevilor de la clasa a VIII-a B pentru examenul de
evaluare naţională şi clasa a XII-a C la examenul 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 şi literatura romana – etapa pe sector
- a organizat olimpiadei de limba si literatura română –etapa pe şcoala; a fost professor
evaluator la această etapă.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”

Rezultate Olimpiada de Lectură da Abilitate de Viaţă - faza pe sector:
1. Branzescu Ana, clasa a VIII-a B - premiul al II-lea
2. Boca Elena, clasa aVIII-a B - premiul al III -lea
3. Pasolea Sonia, clasa a VII-a B - premiul al III-lea
4. Mates Alexandra, clasa a V - a A - menţiune
5. Cazacu Alexandru, clasa a IX-a A - menţiune
Rezultate Olimpiada de Lectura da Abilitate de Viaţă - faza pe municipiu
1. Brânzescu Ana, clasa a VIII-a B - menţiune
Rezultate Olimpiada de Limba şi Literatura Română - faza pe sector
1. Mates Alexandra, clasa aV -a A- mentiune
2. Caramihai Antonia , clasa aVIII-a -mentiune
Rezultate Concursul ,,Egalitate şi Nediscriminare", 2016 sectiunea creaţie literară
1. Prelipceanu Alexandru, clasa a VII-a B - premiul al II -lea
2. Naciu Catalin, clasa a XII - a C - premiul al II-lea
3. Popescu Alexandra, clasa a VII-a - menţiune
Rezultate Concurs Comper - etapa I
1. Boca Elena - premiul I
2. Dobos Cristian - premiul I
3. Constantinescu Matei - premiul
4. Moisi Denisa - premiul I
5. Bratianu Daria -premiul al II-lea
6. Nistor Denisa - premiul I
7. Pasolea Sonia - premiul
8. Popescu Alexandra -premiul I
9. Bucur Robin -premiul al II -lea
10. Marcu Razvan - premiul al III-lea
11. Rădulescu Eduard - premiul al III-lea
Prof. Aronescu Daniela
- a participat la Consfătuirile profesorilor de limba română (8 sept.2016)
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de Lectură ca abilitate de viaţă
– etapa pe liceu (25 oct.2016), etapa pe sector (26 nov. 2016), contestatii sector (29 nov.
2016) şi etapa pe municipiu (29 ian 2016)
- a participat, în calitate de evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română – etapa pe
liceu (28 nov.2016)
- a realizat variante de subiecte pentru Teza cu subiect unic pentru clasa a VIII-a (7 dec.
2016)
- a fost profesor corector la Teza cu subiect unic clasa a XII-a (7 dec. 2016)
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiada Lectura ca Abilitate de viata - etapa pe
sector şi etapa pe municipiu
- a participat la activitatea de voluntariat : Creativitate în folosul comunităţii, organizată
de Casa Corpului Didactic şi Asociaţia Speranţă pentru tine, Bucureşti, cu elevi din

-

clasa a XI-a B : Mihalea Cristian, Băncilă Alina, Dumitrescu Ana-Maria, Vlad Alina (18
dec 2016)
a vizionat spectacolul “Înșir`te mărgărite” după Victor Eftimiu, versiune scenică de
Dan Puric împreună cu 10 elevi din clasele a XI-a E si a XI-a B (22 dec 2016)
a obţinut Premiul al II-lea ,cu o lucrare publicată pe DVD cu ISBN la Simpozionul
Internaţional “Universul Ştiinţelor”, Asociatia Cultural-Stiintifica “Vasile Pogor“, Iaşi,
(17 sept 2016)
a participat la conferinţa “PAPUCI MARI, papuci mici”, Tema 1-“Abilitate vs
Aptitudine”, organizata de ISMB şi Asociaţia pentru Educaţie şi Ştiinţă ”Kleine
Schule” (22 nov. 2016 )
a urmat cursul de formare organizat de CCD: Aplicaţii Google în educaţie- Începători15 credite (20 ian-8 feb 2017 )
a coordonat participarea elevilor la concursuri şcolare după cum urmează :
 Concursul de creatie literara si plastic din cadrul proiectului Naţional
Autoportretul, Prahova
Rezultate : Moldoveanu Miruna, PREMIUL al II-lea
Ion Irina, PREMIUL al III-lea
 Concurs Național de Creație Literară și Fotografie ,,Chipul Toamnei” , Timiş
Rezultate : Mihalea Cristian, DIPLOMA DE MERIT
Băncilă Alina, DIPLOMA DE MERIT
 Egalitate şi nediscriminare, Bucuresti , Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării , Universitatea Crestina ,,Dimitrie Cantemir”
Rezultate : Băncilă Alina, PREMIUL I
Dumitrescu Ana-Maria, MENŢIUNE
 Concursul national de jurnalism şi fotografie Privesc (prin) obiectiv, Baia
Mare
Rezultate : Băncilă Alina, MENŢIUNE
 Proiectul Educativ Național „Sărbătorile românilor de pretutindeni”,
Vremea colindelor, CAERI, poz. 344, MENCS 25981/28.01.2016, Botosani
Rezultate : Mihalea Cristian, PREMIUL I
Băncilă Alina, MENŢIUNE
 Concursul județean, File din poveste, Ploieşti, CAER jud. Prahova. poziţia.
22
 Concursul regional de creaţie literară / eseu "Mihai Eminescu", Slobozia,
Rezultate: Mihalea Cristian (eseu), PREMIUL al II-lea
Ion Irina (poezie), MENTIUNE

Prof. Apetrei Angela
- este diriginte la clasa a XI-a G
- a elaborat subiectele pentru Olimpiada de Limba și literatura română etapa pe școală şi
pentru teza cu unic subiect la limba română din luna decembrie;
- a asigurat pregătirea elevilor de clasa a VIII-a A pentru examenul de Evaluare Natională:
in fiecare zi de luni între orele 13,00 – 14,00
- a asigurat pregătirea elevilor pentru olimpiadele și concursurile școlare:
 Olimpiada de Limba și literatura româna etapa pe sector

-

-

a fost profesor evaluator la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa pe sector din
26.11.2016 organizată la Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae”; şi la contestații din
29.11.2016.
a participat la activitățile de perfecționare, simpozioane, proiecte:
a participat la Concursului judeţean „File din poveste” organizat de Liceul Teoretic
Nicolae Iorga din judeţul Prahova; eleva Savoiu Sabrina a obţinut o mențiune
a urmat cursul de formare Aplicații Google în educație – 15 credite,organizat de Casa
Corpului Didactic, București.

Prof. Ghețu Narcisa – profesor documentarist
- este diriginte la clasa a VI-a A
- a încheiat un parteneriat educaţional cu Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil”
- a organizat activitatea ,,Valorizează-te: Învaţă limbi straine şi perfecţionează-te”
- în data de 27.09.2016.
- a organizat în cadrul Clubului European, activitatea ,,Ziua europeană a limbilor”
- a participat la Conferinţa Internaţională a Nedisccriminării şi Egalităţii de Şanse.
- a participat la concursul de creatie literară Egalitate şi Nediscriminare cu elevii de la clasa
aV-a B
- a participat la schimbul de experienţă cu Casa Corpului Didactic Bucureşti cu tema
,,Accesul la informaţia online”
- a participat la proiectul ,,Educaţie fără graniţe” derulat de S.C. Integraledu în colaborare
cu Universitatea Creştină ,,Dimitrie Cantemir”
- a încheiat un parteneriat educaţional cu Şcoala gimnazială pentru deficienţi de vedere, în
data de 29.11.2016
- a participat la Târgul de Crăciun organizat la Şcoala gimnazială pentru deficienţi de
vedere , în data de 15.12.2016
- a participat la olimpiada de istorie, etapa pe şcoală, organizată în luna decembrie 2016
Prof. Stoica Felicia
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de limba română, olimpiada de lectură la
nivelul şcolii.
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la etapa pe sector şi pe municipiu a
Olimpiadei de Lectură.
- a asigurat pregătirea elevilor Craciunescu Teodora, clasa a V-a B, Ene Iarina, a VI-a B, şi
Dumitrache Melisa, clasa a IX-a F pentru participarea la etapa pe muncipiu a olimpiadei
de Lectură.
- a organizat, împreună cu membrii catedrei de limba română, Olimpiada de Limba şi
literatura română la nivelul unităţii de învăţământ.
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la etapa pe sector a Olimpiadei de Limba şi
literatura română.
- a asigurat pregătirea elevilor pentru etapa pe sector a Olimpiadei de Limba şi literatura.

-

-

Premii:
 Crăciunescu Teodora, clasa a V-a B – Premiul II
 Vasilescu Cezar, clasa a VI-a B - Premiul II
 Lunganu Stefan, clasa a VI-a B - Mentiune
a participat cu elevii la concursul de creatie literara Poveste de Crăciun – secţiunea
proză
unde a obţinut premiile:
 Ene Iarina, clasa a VI-a B - Menţiune
 Ionescu Maria Elena, clasa a IX-F - Menţiune
a urmat cursul de formare organizat de CCD Bucureşti „Aplicatii Google în educaţieîncepători”

Prof. Apostol Cristina
- a organizat pentru elevii clasei a X-a B vizionarea piesei de teatru ,,I, Hamlet” la Teatrul
Excelsior în cadrul Festivalului de teatru pentru tineri (piesa realizată cu fonduri
europene cu intrare gratuită)
- a realizat subiectele pentru simularea de bacalaureat, pentru clasa a XII-a
- a participat la olimpiada de limba si literature romana, faza pe scoala ca profesor asistent
şi evaluator
- a organizat serbarea de Craciun cu clasa a X-a B
Prof. Velicu Valentina
-

a evaluat elevii care au susţinut examenele de diferențe la limba latină
a participat ca profesor evaluator la Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă, etapa pe
sector
a susținut teza de doctorat în domeniul Filologie (Metamorfozele ovidiene în dialog cu
literatura română modernă și postmodernă)
a propus subiecte pentru olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector, la clasa a X-a
a fost profesor evaluator la olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector
rezultate la olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector:
1.
2.
3.
4.

Moisii Denisa, clasa a VIII-a B: premiul I
Ghenea Maria, clasa a IX-a G: premiul II
Brânzescu Ana-Maria, clasa a VIII-a B: mențiune
Neagu Marina, clasa a IX-a G: mențiune

