Colegiul Naţional Bilingv”George Coşbuc”
RAPORT DE ACTIVITATE
Comisia Metodică de Matematică – an şcolar 2009-2010
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În perioada 1-14 septembrie au avut loc mai multe întâlniri ale membrilor
catedrei de matematică în care au fost analizate materialele şi ordinele emise
de către Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului: MECI 5097/ 9.09.2009
(gimnaziu), MECI 5099/9.09.2009 (liceu) şi Ordinele no. 3410, 3411 si 3412.
Pe 10 septembrie 2009, toţi membrii catedrei au participat la „Consfătuirile
Profesorilor de Matematică.” desfăsurate la C.N.”Gheorghe Lazăr”
In aceeaşi perioadă, membrii catedrei au analizat programele şcolare în
vigoare pentru anul şcolar 2009-2010, programele Olimpiadei de Matematică
şi Programele propuse pentru Evaluarea Naţională si examenul de Bacalaureat
la matematică. In conformitate cu acestea s-au decis manualele şi materialele
auxiliare care vor fi utilizate în noul an şcolar.
Au fost date testele de diagnoză la clasele a-V-a,a-VIII-a, a-IX-a, a-X-a şi
aXII-a.în perioada 16 septembrie-15 octombrie 2009.
Doamna prof. Ştefănescu Angela s-a implicat în promovarea revistei Gazeta
Matematică reuşind să convingă elevii să se aboneze la aceasta şi să participe
la concursul rezolvitorilor revistei.(menţionez că elevi ai doamnelor prof.
Ştefănescu Angela şi Preda Claudia au fost premiaţi la concursul G.M.,iar
doamnele prof. Ştefănescu Angela şi Preda Claudia au fost premiate,primind
diplome în cadrul Consfătuirilor Profesorilor de Matematică din septembrie
2009, iar in septembrie 2010 doamnele prof. Ştefănescu Angela, Preda
Claudia si Mateescu Carmen au fost premiate,primind diplome în cadrul
Consfătuirilor Profesorilor de Matematică)
În lunile septembrie şi octombrie s-au desfăşurat şedinţe ale catedrei de
matematică în cadrul cărora s-au elaborat subiecte pentru Testele de
Diagnoză .Rezultatele acestora au fost analizate , s-a elaborat o statistică la
nivelul claselor vizate şi s-au propus metode de recuperare a materiei parcursă
superficial de către elevi.Testele au fost organizate la începutul lunii
octombrie la clasele a-V-a, a-VIII-a ,a-IX-a,a-X-a si a-XII-a (au participat
profesorii: ,, Preda Claudia , Cavachi Clarisa,Iambor Ilie,Cherteş Corina,
Mateescu Carmen , Galbură Dan).
In lunile noiembrie şi decembrie şedinţele de catedră s-au axat pe discutarea şi
evaluarea unor publicaţii de specialitate nou apărute, a informaţiilor referitoare
la examenele naţionale şi a examenului de bacalaureat precum şi la programul
de pregătire şi participare a elevilor şi profesorilor la diferite concursuri
şcolare.
Au fost comandate manualele pentru elevii claselor a-XI-a şi a XII-a (conform
opţiunilor exprimate de către elevi şi profesori ) precum şi culegeri pentru toţi
anii de studiu ( cu sprijinul logistic al doamnei bibliotecare).
Profesorii catedrei de matematică au participat la Târgul Educaţional de
prezentare a materialelor didactice şi auxiliare din octombrie 2009 ; astfel au
putut fi făcute propuneri de achiziţii pentru laboratorul de matematică .
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Şedinţele de catedra din perioada februarie-mai s-au concentrat pe pregătirea
examenelor de Bacalaureat şi a Testelor Nationale.
A fost conceput dosarul catedrei prin contribuţia mai multor colegi de catedră.
Profesorii catedrei au organizat (în limita spaţiului şi al timpului disponibil)ore
de pregătire a elevilor pentru concursurile de matematică..
Domnul prof. Mihnea Ioan a susţinut ore de pregătire suplimentară cu elevii
clasei a-XI-a la care a avut ore.
La Olimpiada de Matematică –faza pe şcoală-desfăşurată pe data de 16
ianuarie 2010 au participat ca propunători de subiecte şi evaluatori doamnele
profesoare:Mateescu Carmen, Preda Claudia, Cavachi Clarisa, Ştefănescu
Angela,Cherteş Corina şi Badea Maria. În urma desfăşurării concursului,la
clasa a-V-a s-au calificat 16 elevi din 37 elevi participanţi, la clasa a-VI-a s-au
calificat 7 elevi din 16 elevi participanţi, la clasa a-VII-a s-au calificat 6 elevi
din 9 elevi participanţi, la clasa a-VIII-a s-au calificat 7 elevi din 14 elevi
participanţi, la clasa a-IX-a s-au calificat.2 elevi.din 3 elevi participanţi,la
clasa a-X-a s-au calificat 7 elevi din 11 elevi participanţi şi la clasa a-XI-a s-au
calificat 4 elevi din 6 elevi participanţi.
La Olimpiada de Matematica –faza pe municipiu s-au calificat 11 elevi din
clasa a-V-a, 2 elevi din clasa a-VI-a, 2 elevi din clasa a-VII-a si 2 elevi din
clasa a-VIII-a.Dintre acestia 8 elevi au primit premii.
La „ Concursul Naţional de Matematică” Laurenţiu Panaitopol”
(noiembrie 2009) au participat 32 de elevi ai colegiului nostru ,elevi ai claselor
VI-XII, dintre care 8 s-au situat pe locuridin primul sfert al clasamentului. La
evaluare a participat doamna prof.Cavachi Clarisa.
La Concursul Interjudeţean de Matematică „Jose Marti”din 23.01.2010
au participat câte 2 elevi la fiecare nivel de clase V-VIII.-conform
regulamentului.La acesta s-au remarcat :Gradu Paula cls.a-V-a(loc 45/178),
Radu Andrei cls.a-VI-a a obţinut menţiune (loc 30/153), Ciutac Andreea cls.aVII-a a obţinut menţiune (loc 18/100) şi Roman Antonia cls.a-VIII-a (loc
34/83).La evaluarea elevilor a participat doamna prof.Badea Maria.
La Concursul Cangurul Matematic au participat 60 de elevi dintre care18
au fost selecţionati pentru proba de baraj, rezultatele lor fiind considerate
bune.
Doamna prof. Clarisa Cavachi a participat ca profesor evaluator la toate
concursurile şcolare la care am avut elevi participanti, şi la o serie de sesiuni
de comunicări şi Simpozioane Naţionale cum ar fi:
1.
“Consolidarea iniţiativelor comunitare de prevenire a
HIV/SIDA şi a violenţei în familie", organizat de Şcoala cu clasele 1-8
"Petru Dumitriu", Orşova, jud. Mehedinţi, ediţia a 3-a , noiembrie 2009
2.
Educaţia si preocupările pedagogiei contemporane-ediţia a-IVa, desfăşurată la Şcoala cu clasele 1-8 No.3, Oţelul Roşu, la data de 28
noiembrie 2009-judeţul Caraş Severin
3.
"Valenţe formative ale metodelor interactive de predareinvatare-evaluare", organizat la Grup şcolar agricol Costeşti-Argeş,
ediţia a III-a, 05.12.2009
4.
"Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice", ediţia I-19.12.2009,Liceul cu program sportiv Bistriţa.

"Tradiţional şi modern-premise ale invăţământului românesc
pe coordonate europene" , Ediţia a II-a , desfăsurat la Liceul
Economic Ad-tiv, Roşiorii de Vede.
Doamna prof. Angela Ştefănescu a participat la două simpozioane cu
titlurile:
1. „Centenarul SSMR” la Valea Călugărească-25 septembrie 2009
2. “Necesitatea şi motivarea activităţii de performantă” la Poiana
Negri--2-4 octombrie 2009.
precum şi la un curs de „ LATEH” organizat de SSMB.
Doamna prof Maria Badea a urmat şi absolvit cursul de Pedagogie
specială în cadrul Facultăţii de Psihologie.
Doamna prof. Mateescu Carmen a participat la Sesiunea Internatională de
Comunicări Ştiintifice „MATEMATICA DE IERI ŞI DE AZI” cu lucrarea
intitulată „Sectiunea de aur”. La sesiune a participat cu o lucrare şi prof.
Cavachi Clarisa.
Doamna Prof. Mateescu Carmen a participat la şedinţele Consiliului de
Administraţie din care face parte ca observator din partea grupei sindicale a
liceului.
Doamna prof. Preda Claudia a participat ca şef de proiect la nivelul
CNB”George Coşbuc” intr-un proiect de cooperare cu licee şi o universitate
din Finlanda.(LOGICA MATEMATICA).A obţinut astfel pentru catedra de
matematică un laptop şi un retroproiector.
Toţi profesorii din catedra de matematică au participat ca profesori
evaluatori la concursurile de matematică la care şi elevii noştri şi-au
manifestat dorinţa de a participa.
La Testele Naţionale elevii claselor a-VIII-a au obţinut rezultate foarte
bune la examenul de matematică, note care le-au permis repartizarea în licee
reprezentative.
La Testele Naţionale au participat ca profesori evaluatori doamna prof.
Mateescu Carmen şi doamna prof. Badea Magdalena.
La examenul de Bacalaureat, la proba de matematică, elevii au avut
rezultate bune (doar 2 elevi nepromovaţi în prima sesiune dar promovaţi in cea
de-a doua şi unul neprezentat) rezultate care ne plasează printre liceele
performante ale capitalei.
Doamna prof. Preda Claudia a făcut parte din Comisia de notare ritmică.
Doamna prof. Mateescu Carmen a făcut parte din Comisia de disciplină şi
rezolvare a litigiilor, din Comisia de curriculum la nivelul şcolii. şi din
Comisia diriginţilor; de asemenea a îndeplinit funcţia de Responsabil al
Comisiei Metodice de Matematică.
O parte dintre membrii catedrei de matematică au participat la serbările de
Halloween, Balul bobocilor şi Serbarea de Crăciun,.Ziua Pământului, Ziua
Liceului
În calitate de profesori diriginţi colegii noştri şi-au condus în mod eficient
colectivele de elevi atât în timpul activităţilor din liceu cât şi în cadrul
activităţilor extraşcolare(spectacole de teatru si operă,excursii,serbări,etc)
Doamna Prof. Mateescu Carmen este lidera grupei sindicale la nivelul
C.N.B.”George Cosbuc”.
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