Colegiul Naţional Bilingv ,,George Coşbuc”
Catedra de limba şi literatura română
Raport de activitate pe semestrul I al anului şcolar 2009 - 2010
Aspecte organizatorice:
-participarea la Consfătuirile de limba română (prof. Teodora Roşca, Ioana Nanu,
Mădălina Vlădescu, Cristina Revei)
-încadrarea şi repartizarea sarcinilor în catedră
-alegerea şi procurarea manualelor
-elaborarea planificărilor anuale şi pe unităţi de învăţare, potrivit noilor programe
centrate pe competenţe
-amenajarea cabinetului de limba română ( prof. Ioana Nanu)
Aria curriculară:
- informarea elevilor în legătură cu programele pentru bacalaureat şi pentru
evaluarea naţională de la clasa a VIII a
- întâlnire metodică la Şcoala nr. 51 ( oct. 2009, prof. Ioana Nanu)
-participarea la dezbaterea organizată de M.E.C.T.S. şi S.N.E.E. ,având ca subiect
desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română din cadrul examenului de bacalaureat (prof. Teodora Roşca)
- susţinerea testelor predictive la clasele a V a , a VIII a şi a IX a , analiza acestora
la nivelul catedrei şi stabilirea măsurilor ameliorative
- pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe şcoală (toţi membrii catedrei)
- organizarea olimpiadei, faza pe şcoală ( responsabil pentru gimnaziu- prof.
Costina Tudoroiu, responsabil pentru liceu- prof. Teodora Roşca)
- toţi membrii catedrei s-au implicat în conceperea subiectelor, organizarea
olimpiadei, corectarea lucrărilor la faza pe şcoală din 3 decembrie 2009
- pregătirea elevilor pentru olimpiadă, faza pe sector
- organizarea olimpiadei, faza pe sector – 9 decembrie 2009 ( s-au calificat la faza
pe municipiu următorii elevi: Mihăescu Ivona, clasa a VI a, prof. Ioana Nanu, Neacşu
Mădălina, Manoliu Mădălina, Cioceanu Ioana, Nicolae Mihnea, clasa a VII a, Bălan
Cătălina, clasa a VIII a, prof. Titu Cojocaru ; Aaniţei Voicu, clasa a IX a, prof. Felicia
Muntean, Gorghiu Alina, Chiţu Carmen, Grigore Adriana, clasa a IX a, prof.
Mădălina Vlădescu, Beaini Noelle, Georgescu Ioana, Bălan Ana, clasa a X a şi Covei
Ioana, clasa a XI a, prof. Teodora Roşca.)
- evaluatori la faza pe municipiu: prof. Teodora Roşca – liceu, Costina Tudoroiu –
gimnaziu
- pregătirea lotului olimpic al municipiului Bucureşti (clasa a IX a) pentru
participarea la faza naţională de la Arad – prof. Teodora Roşca
- eleva Covei Ioana, clasa a XI a, prof. Teodora Roşca, a participat la etapa
naţională a olimpiadei, obţinând un premiu special
- pregătirea elevilor claselor a XII a pentru proba de competenţe lingvistice de
comunicare orală în limba română .

Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
- susţinerea inspecţiei speciale pentru obţinerea gradului didactic I prin titlul ştiinţific
de doctor – ianuarie 2010- prof. Teodora Roşca
- susţinerea unei lecţii deschise la nivel de sector, Cercul de lectură - ,,Enciclopedia
Zmeilor” -5 nov. 2009, prof. Ioana Nanu
- formator al cursului CCD ,,Cercuri de lectură” – 1-6 febr. 2010, prof. Ioana Nanu.
Simpozioane, sesiuni de comunicări, concursuri, publicaţii:
-Simpozionul Naţional de Didactică, Bucureşti, 4 dec. 2009, lucrarea ,, De la lectura
cursivă (de plăcere) la lectura metodică (analitică)”, prof. Ioana Nanu
- Simpozionul Naţional de Didactică, ediţia a X a, Cluj, 11- 13 dec. 2009, lucrarea
,,Canonicul Călinescu în grilă noncanonică”, prof. Ioana Nanu
- Simpozionul Naţional ,,EuroOlt”, Slatina, nov. 2009, prezentarea experienţei
dobândite prin bursele Socrates, prof. Maria Postu
- articole:,, Are lectura un organ?” – Revista cercurilor de lectură, nr. 3, 2009, ,,Criza
naturii”, revista Perspective, nr. 2(19), 2009, ,,Quo vadis, domina bona?”, în
Lecturiada III, 2009, Editura Paralela 45, Piteşti, prof. Ioana Nanu
- articole: ,,Dezbaterea – de la implicit la explicit şi de la teorie la practică” , revista
Perspective, nr.2(19), 2009, Biografia Cellei Serghi – revista Axioma, numerele din
sept. şi oct. 2009 , prof. Toedora Roşca
- eleva Georgescu Paula, clasa a XII a, prof. Maria Postu, a obţinut premiul al treilea
la Concursul Internaţional de Astronomie de la Bârlad, cu lucrarea ,,Aspecte
cosmogonice oglindite în operele literare” ; aceeaşi elevă a fost apreciată la ,,The
International Essay Competition 2009” din Norvegia, ca unul dintre cei mai buni 200
de autori ai competiţiei
-eleva Zainea Letiţia, clasa a IX a R3, a participat la Concursul naţional ,,Astrofizica
în explorarea Universului”
- participarea elevilor de la clasele de gimnaziu la concursul Cangurul Lingvist,
,,Poveştile Cangurului”- dec. 2009, coordonatori: prof. Mădălina Vlădescu, Costina
Tudoroiu.
Alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare:
- participarea cu elevii claselor a IX a la prezentarea proiectului ,,De la Emo la Eco”,
proiect internaţional al asociaţiei Corona din Braşov, desfăşurată la Muzeul Naţional
al Literaturii Române – prof. Maria Postu, Cristina Revei, Mădălina Vlădescu
- Clubul de anime- participarea la Festivalul Nijikon, de la Palatul Copiilor, 24-25
ian.2010, clasa a IX a U2, prof. Cristina Revei
- teatru: ,,Epopeea lui Ghilgameş”- 24 oct. 2009, clasele a XI a R3, U1, U2 şi a XII a
U2, prof. Ioana Nanu, Cristina Revei, Mădălina Vlădescu
- activităţi în colaborare cu Biblioteca: expoziţie de desene inspirate de textul
literar ,,Călătoriile lui Apolodor”, clasa a V a B, nov. 2009; elevii au discutat despre
desenele lor şi despre cărţile preferate în emisiunea dedicată lecturii a postului TVR
internaţional; expoziţie de proiecte ,, Toamna literară şi artistică”, clasa a V a B, nov.

2009, coordonator prof. Mădălina Vlădescu; Moment artistic Eminescu – 15 ianurie
2010, coordonat de prof. Maria Postu, Felicia Muntean, Teodora Roşca
- proiectul ,,Vreau să fiu şi eu elev la gimnaziu” – cerc de lectură organizat de prof.
Ioana Nanu, împreună cu autoarea cărţii ,,Istorie cu copii şi Pârş, mâţă, frunză de
gutuie”, Laura Grunberg – 28 ian. 2010
- Turul Bucureştiului – vizitarea unor locuri cu rezonanţă istorică din centrul vechi al
oraşului cu elevi ai claselor a XI a, prof. Felicia Muntean, Teodora Roşca
- proiectul internaţional ,,Galilean Night” , 22 – 24 oct. 2009, Palatul Copiilor, clasa a
IX a R3, prof. Maria Postu
- activitatea de implementare a proiectului de prevenire a consumului de droguri prin
transfer de abilităţi ,,Ştiu că pot”, 14 oct. – 20 dec. 2009, clasa a IX a R3
- întâlnire cu preşedinta Comitetului de Părinţi, vizând comunicarea între Comitetul
de Părinţi şi şcoală – 15 dec. 2009, prof. Ioana Nanu.

Colegiul Naţional Bilingv ,,George Coşbuc”
Catedra de limba şi literatura română
Raport de activitate pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2009 - 2010
Aria curriculară:
- parcurgerea ritmică a materiei, conform programelor centrate pe competenţe şi
respectând planificările anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
- pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru proba de competenţe lingvistice de
comunicare orală în limba română;
- examinarea elevilor de la clasele a XII-a la proba orală a Bacalaureatului, din luna
februarie 2010: prof. Roşca Teodora, prof. Revei Cristina, prof. Muntean Felicia, prof.
Postu Maria, prof. Vlădescu Mădălina, prof. Cojocaru Titu;
- evaluarea lucrărilor de la Testarea Naţională a elevilor de clasa a VIII –a, din luna
mai 2010: prof. Cojocaru Titu, prof. Vlădescu Mădălina, prof. Rizescu Florentina;
Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice:
- susţinerea inspecţiei speciale pentru obţinerea gradului didactic I – aprilie 2010prof. Nanu Ioana;
- susţinerea unei lecţii deschise la nivel de sector, Cercul de lectură – aprilie 2010,
prof. Nanu Ioana;
- participarea la cursul de formare ,, Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor”aprilie 2010- organizat de FDSC în parteneriat cu MECTS: prof. Vlădescu Mădălina,
prof. Roşca Teodora;
- îndrumarea practicii pedagogice cu studenţii de la masteratul de Didactică a
disciplinelor filologice- 3,5,12 martie 2010, prof. Nanu Ioana;
- participarea la cursul de formare ,,Formarea formatorilor” – iunie 2010, prof. Roşca
Teodora;
- participarea la un stagiu ANPCDEF, Ateliere Grundvig la Varşovia, Polonia, prof.
Postu Maria – iunie 2010;
- participarea la cursul de organizare de proiecte internaţionale ,,Creative Use of ICT
Tools in International Projects” , organizat de CCD, iunie 2010, prof. Postu Maria.

Simpozioane, sesiuni de comunicări, concursuri, publicaţii:
- participarea la simpozionul ,,Nichita Stănescu”, organizat la nivel de municipiu,
martie 2010, prof. Roşca Teodora;
- premiul al treilea la simpozionul ,,Nichita Stănescu – secţiunea Creaţie”, eleva Zbanţ
Adriana, clasa a XII-a U2, coordonator prof. Vlădescu Mădălina;
- participarea elevei Enache Aurora, de la clasa a V-a B, la concursul Cangurul
Lingvist, ,,Poveştile Cangurului”- etapa naţională, aprilie 2010, coordonator: prof.
Vlădescu Mădălina;

- participarea la simpozionul ,,Creatori şi mituri personale”, organizat de Catedra de
Literatură Comparată din Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti, mai 2010,
prof. Roşca Teodora,
- publicarea articolului ,, Poemul stănescian- de la tentaţia necuvintelor la alchimia
verbală”, în revista ,, Limba şi literatura română”, nr.1- 2010; prof. Roşca Teodora;
- publicarea cronicii ,, Călătorind pe Arca lui Breban de la epică la replică”, în revista
,, Faleze de piatră” – iulie 2010, prof. Roşca Teodora;
- participarea la Simpozionul Internaţional ,, Canonul şcolar”, Liceul Teoretic I.
Creangă, cu lucrarea ,, Canonicul Călinescu în cheie necanonică” – 20 martie 2010,
prof. Nanu Ioana;
- publicaţii prof. Nanu Ioana: ,,Recenzia Haiku”, în ,,Revista cercurilor de lectură”,
nr.4- 2010 ; ,,Cine-i de vină?”, în revista ,,Perspective”, nr. 1- 2010; ,,Canonicul
Călinescu în cheie necanonică”, cartea simpozionului ,, Canonul şcolar”, aprilie 2010;
,,Quo vadis femina bona?”, articol de opinie, Blogul Medeei şi blogul Cercul de
lectură;
- participare la faza naţională a concursului ,,Cercurile de lectură”, iunie 2010, prof.
Nanu Ioana;
- premii la concursul de creaţie literară ,,Tinere Condeie” : Gheţu Mădălina, clasa a
IX-a R3 – menţiune, prof. Postu Maria; Grigore Adriana, clasa a IX-a U1- menţiune,
prof. Vlădescu Mădălina; Zbanţ Adriana, clasa a XII-a U2, prof. Vlădescu Mădălina;
Bălan Cătălina, clasa a VIII-a- premiul I şi premiul al II-lea, Gheţu Ana- Maria, clasa
a VIII-a, premiul I, prof. Cojocaru Titu.

Alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare:
- vizită la MNIR cu clasele a XI-a U2 şi R3, ,,Istoria la feminin”, 14 aprilie 2010,
prof. Nanu Ioana;
- proiect internaţional ,,Salvaţi copiii!”- ,, Cea mai mare lecţie din lume”, 20
aprilie 2010, prof. Nanu Ioana;
- coordonator proiecte ,,Book Drive”, ,,Go la tine”, ,,Teatru sport”, ,,Women”s
rights” – prof. Nanu Ioana;
- coordonator al proiectului naţional SINECTICO -23 aprilie 2010, prof.Nanu
Ioana;
- coordonator al proiectului ,,Arborele lecturii”, 23 aprilie- 27 mai 2010, prof.
Vlădescu Mădălina, în colaborare cu prof. Cîrlan Anemaria şi cu bibliotecar
Niculescu Niculina;
- activităţi desfăşurate cu ocazia zilei liceului: ,,Biografia convenţională vs.
biografia neconvenţională a poetului G. Coşbuc”, prof. Roşca Teodora;
proiect - ,, Ion Barbu- poezie şi matematică” , prof. Muntean Felicia;
Cenaclu literar, prof. Postu Maria, Muntean Felicia;
- ateliere la Muzeul Literaturii Române: Centenar Radu Tudoran, prof. Postu
Maria, Vlădescu Mădălina;
- proiect al Primăriei sectorului 2 , dedicat zilei de 8 Martie- ,, Mesaje pentru
mama”, prof. Postu Maria, Vlădescu Mădălina;
- expoziţie de fotografii cu prilejul Zilei Europei, prof. Postu Maria;
- participare la Târgul Educaţional, prof. Postu Maria şi clasa a IX-a R3.

