Colegiul Naţional Bilingv ,,G. Coşbuc’’
Bucureşti

Raport de activitate al catedrei de istorie
Anul şcolar 2009- 2010
întocmirea planificărilor pe semestrul I şi II- prof. Iosif Mogoş şi A. Cîrlan

•
participarea la consfătuiri metodice şi cursuri de formare profesională
•
participarea la interasistenţe pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare a disciplinei istorie
(noiembrie – decembrie )- prof. A. Cîrlan şi I. Mogoş
•
participarea la activităţi privind comemorarea a 550 de ani de la naşterea oraşului Bucureşti : prof
A.Cîrlan, prof. Iosif Mogoş
•
comemorarea Holocaustului ( clasele IX,.X )- prof. I. Mogoş., Anemaria Cîrlan
• vizite :
o Muzeul Ţăranului Român - prof. Iosif Mogoş
o Muzeul Naţional de Istorie -prof. Iosif Mogoş
o Complexul Muzeal Armenesc- prof. Iosif Mogoş
o Muzeul Naţional Cotroceni -prof. Anemaria Cîrlan
o Muzeul Pompierilor -prof Anemaria Cîrlan
o Palatul Parlamentului- prof. Anmearia Cîrlan
o Palatul Şuţu – prof. Iosif Mogoş
o excursii de studii – Prof. Iosif Mogoş
o Bucureşti – Câmpulung - Bran – Bucureşti
o Bucureşti – Sighişoara – Mediaş – Bucureşti
•

pregătirea elevilor pentru olimpiada de istorie (etapa pe şcoală )- prof Anemaria Cîrlan, prof Iosif Mogoş. Prof
Corneliu Riegler,

•

organizarea acţiunii „91 de Ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918”- prof. Anemaria Cîrlan şi elevii
claselor VIII B, XII U2

•

organizarea la 24 ianuarie a unei dezbateri cu tema ,, 151 de ani de la Unirea Principatelor Române - 24 ian.
1859 şi a unei expoziţii „Pe urmele lui AL. I. Cuza’’ ( dezbatere organizată cu ajutorul elevilor clasei a –VIII
B )- prof. A. Cîrlan, Iosif Mogoş
organizarea olimpiadei de istorie – faza pe şcoală- 6 ianuarie 2010 : prof Anemaria Cîrlan, prof. Corneliu
Riegler
publicarea de articole de specialitate în ziarul ARARAT –prof. Iosif Mogoş
participarea la simpozionul naţional Euro –Olt cu lucrarea : Rolul mobilităţilor individuale prin programul
sectorila Comenius în dezvoltarea profesională – prof. Anemaria Cîrlan
participarea la simpozionul internaţional „Standarde de calitate în educaţie” –Slatina – prof Anemaria Cîrlan
organizarea unei lecţii deschise cu privire la Ziua internaţională a drepturilor copilului – prof. Anemaria Cîrlan
participare la activitatea „Anul 1989” organizată de Reprezentanţa Comisiei europene la Bucureşti – prof Iosif
Mogoş, prof.Anemaria Cîrlan
organizarea activităţii”Basarabia – pământ românesc”- prof. A.Cîrlan
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locul II la etapa pe municipiu – concurs: „Istorie şi societate în dimensiune virtuală „ elevii clasei a- IX -aU3
prof. Iosif Mogoş
participarea la proiectul Pasch – prof. Iosif Mogoş
implicarea în activităţi organizate de Junior Achivement – prof. Iosif Mogoş
implicare în proiectul bilateral Comenius „ Şcoala mea , micul meu univers” – prof . Iosif Mogoş şi A. Cîrlan
participare la workshop la Muzeul de artă şi de istorie – clasa a IX a, a V a şi aVI a – prof Iosif Mogoş
elaborarea şi corectarea subiectelor la ANI ( Academia Naţională de Informaţii )- prof. Iosif Mogoş
participare la simpozion internaţional la Şcoala nr. 114 –Regina Maria- prof. Iosif Mogoş şi Anemaria Cîrlan
participare la simpozion internaţional Chişinău – Republica Moldova- prof. Anemaria Cîrlan
participarea în calitate de evaluatori la olimpiada de istorie – etapa pe sector şi municipiu- prof. Iosif Mogoş şi
A.Cîrlan
participarea la Atelierul Grundtvig –„Pacea este posibilă pe Terra?”- prof. Anemaria Cîrlan
participarea la workshop-ul „Calendarul aztec”- Muzeul Bucureşti – prof. Iosif Mogoş şi prof.A.Mogoş
participare la concursul „Călători prin tradiţii”- desfăşurat la Constanţa – locul I –eleva Stoica Maria din clasa
XI R1 – prof.A.Cîrlan
organizarea activităţii „9 mai Ziua Europei” – prof. A.Cîrlan
organizarea unei dezbateri „9 mai Ziua Europei” cu participarea prof. universitar Cristian Preda – prof.
A.Cîrlan şi Iosif Mogoş
participarea la acţiunea organizată de Primăria sectorului 2 -„Ziua Europei”- prof. A.Cîrlan
organizarea acţiunii ”Terra sunt eu” – prof. A.Cîrlan
participare la cursul „Dezvolatarea abilităţilor de viaţă la elevi” – prof. A. Cîrlan
participare la cursul „Dezvoltare personală” – organizat de Euro26 – prof. A.Cîrlan
acţiune interdisciplinară –„Arborele lecturii”- prof..A.Cîrlan şi prof. M. Vlădescu
participare la Târgul Educaţional – prof. A.Cîrlan
participarea la acţiune ”Şcoli pentru un viitor verde”- prof. A. Cîrlan
rezultate foarte bune obţinute la examenul de bacalaureat – promovabilitate 100%- prof. C.Riegler
rezultate foarte bune obţinute la olimpiada de istorie : 19 premii ( sector şi municipiu )- prof. C.Riegler
curs de evaluare CCD – prof. C.Riegler
inspecţie grad didactic I- prezentarea lucrării metodico ştiinţifice cu titlul „Tradiţie şi discontinuitate în politica
externă a României (1936 – 1940)”- prof. C.Riegler
participarea la acţiunile asociaţiei „Cultul Eroilor” cu ocazia Zilei Naţionale şi a Zilei Eroilor -prof. C.Riegler
participarea la simpozion organizat de Cercul Militar Naţional - prof. C.Riegler
participarea la acţiunea „Primăvara şcolilor” organizată de Primăria sectorului 2 – pro. A.Cîrlan şi prof. C.
Riegler

Observatie: Pentru activitatile marcate mai sus, prof. Corneliu Riegler nu a prezentat acte doveditoare.

