RAPORT DE ACTIVITATE
Catedra de Limba și literatura română
Anul şcolar: 2018/2019

1. Componenţa catedrei:
Laura Chiriac- 5 ani vechime, definitivat, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Ionica Grigoraş – grad didactic I, 34 de ani vechime, Universitatea. „Al. I. Cuza” din Iaşi
Jana Gavriliu – grad didactic I, doctorat, 37 de ani vechime, Universitatea din București
Ana-Ioana Vornicu- grad didactic I, 13 ani vechime, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași,
2. Activităţi şcolare:
a. Activităţi didactice
 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale: nr. 2553/7.09.2018 (toți membrii catedrei)
 Elaborare CDL-uri- nu este cazul
 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice- toți membrii catedrei
 Elaborarea testelor de evaluare – toți membrii catedrei
 Elaborarea fişelor de lucru-toți membrii catedrei
 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe- toți membrii catedrei, conform
graficului, în fiecare luni, 1400
 Desfăşurarea şedinţelor de catedră- lecții și referate, toți membrii catedrei:
 referat: Lectura pe ateliere- prof. Ionica Grigoraș
 lecție demonstrativă – Povestea lui Harap-Alb- clasa a X-a C-prof. Laura Chiriac
 referat: Modele epice în romanul românesc interbelic- prof. Jana Gavriliu
 lecție demonstrativă- Romanul obiectiv – clasa a X-a B- prof. Ionica Grigoraș
 lecție demonstrativă- Lirismul barbilian- clasa a XII-a A- prof. Vornicu Ana-Ioana
 referat: Elemente moderniste prefigurate de arta poetică argheziană- prof. Vornicu Ioana
 lecție demonstrativă: Surse ale muzicalității în Balul pomilor de Dimitrie Anghel, prof. Jana
Gavriliu
 referat: Lectura în era tehnologiei, prof. Chiriac Laura
 Desfăşurarea şedinţelor de cerc:
 organizarea cercului pedagogic cu tema „Aplicarea programelor şcolare în cadrul orelor de limba
şi literatura română”, L.T. „D. Mangeron” din Bacău, în 26.02.2019– toți membrii catedrei
 referat cu titlul „Nuvela fantastică Nopţi la Serampore”- cerc pedagogic – LT D MangeronGrigoraș Ionica
 lecţia metodică cu titlul „Relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice – Se bate miezul
nopţii...”- Grigoraș I.
 lecție metodică: Textul argumentativ – Chiriac L
 lecție metodică: Speciile epice- Vornicu I
 lecție metodică: Sugestii de rezolvare a subiectului I- bacalaureat – Gavriliu J
 Participare la Cercul pedagogic desfăşurat la Liceul cu Program Sportiv Bacău, în data de
27.11.2018, cu tema „Abordări ale Examenelor naţionale 2019”- toți membrii catedrei
 Participarea la cercul pedagogic desfăşurat în data de 23.03.2019, la Liceul Tehnologic
„Grigore Antipa” Bacău- Grigoraș I
 Lecţii în AEL- toți membrii catedrei
 Experienţe de laborator
 Membri în comisii= toți membrii catedrei, astfel:
 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi a discriminării în
mediul școlar și promovarea interculturalității- Grigoraș I.
 Comisia pentru „A doua şansă” - Subcomisia pentru înscrieri la Anul I şi Subcomisia de
evaluare- Grigoraș I.
 Comisia de etică- Grigoraș I
 Comisia pentru olimpiade şi concursuri -Cultura si spiritualitate- toți membrii catedrei

 Comisia pentru verificarea documentelor şcolare ,monitorizarea frecvenţei şi notarea ritmică a
elevilor- Chiriac L
 Comisia pentru programe şi proiecte educative- Chiriac L.
 Catedra de Limba și literatura română- responsabil, Vornicu I.













b. Activităţi școlare pentru elevi
Olimpiade:
Faza locală:
Faza judeţeană:
Faza naţională: însoțitor lotul național la Râmnicu-Vâlcea- Concursul național Cultură
și spiritualitate românească- prof. Vornicu Ana Ioana
Concursuri:
Nivel local:
Proiect educațional național „Promovarea imaginii școlii”, activitate aplicativă, organizator
Editura Esenţial Media- diplomă de merit Percic Ion, Coşeraru Florin şi Neagu Elena Ionica
Grigoraş
„Sfântul Andrei în spațiul literar, religios și folcloric”- Gavriliu Jana- decembrie 2018;
„Ziua Internațională a Drepturilor Omului”, martie 2019- Gavriliu J, Grigoraș I.,
„Proiect educaţional ,,Armonia Universului'' –MUZEUL DE ŞTIINŢE ,,I. BORCEA''
Organizarea şi derularea activităţilor extracurriculare : „Participare la proiect educaţional « 25
octombrie-Ziua Armatei Romane ”- Chiriac L.
Participare la proiect educaţional „Dăruind suntem mai buni”- Chiriac L
Concursul naţional de limbă şi literatură română şi religie ,,Cultură şi spiritualitate românească''comisia de organizare- toți membrii catedrei
Participare la proiectul educaţional „Primim zâmbete”- Chiriac L.
Participare la activitatea „Primăvara se numără mobilităţile” - Chiriac L
Organizarea și coordonarea, la nivel local, a Campaniei Internationale „19 zile de activism
împotriva abuzului şi violenţei faţă de copii şi tineri” – Chiriac L., Grigoraș I.
Profesor supraveghetor la Olimpiada naţională de Agricultură- membrii catedrei
Nivel judeţean: Nivel naţional: c. Activităţi extrașcolare/extracurriculare derulate cu elevii:

3.









Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite),
inspecţii şcolare (rezultate), simpozioane
„Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază şi defibrilare externă automată, 5 ore,
Crucea Roşie
Curs Wand Education -22 credite, durata de 89 ore, perioada 23.03-05.05.2018- Chiriac L
„Educația pentru cetățenie activă”, CCD Bacău, 2019, 25 credite profesionale transferabileGavriliu J., Vornicu I.
„Învățarea integrată – Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice
pentru dirigenție și disciplinele opționale”, Bacău, 15 credite profesionale transferabileGavriliu J., Vornicu I.
„Lucrător de tineret”, Centrul European de Educație & Training, Bacău, 2019, 40 ore- Gavriliu
J., Vornicu I.
„Prevenirea consumului de droguri la dolescenți prin intervenții active în școală”, Asociația
CATHARSIS, 2019, 10 credite profesionale transferabile- Gavriliu J.
Conferinţa Naţională „Greşesc,deci exist”- participare – Chiriac L.
Conferinţa Naţională „Creativitatea cadrului didactic-de la deziderat la împliniri”- participare –
Chiriac L.

 Participare ca auditor la „Conferinţa judeţeană a profesorilor de română, cu tema „Perspective
Multi/Pluri/Transdisciplinare. Dimensiunea pragmatică a predării – învăţării limbii române” Grigoraș I, Chiriac L.
 Participarea la workshopul „La Violence Detruit, l’Amitie Construit”- Grigoraș I.
 Participare la Conferinţa „La Violence Detruit, l’Amitie Construit” - Grigoraș I.
 Participare la Simpozionul Naţional / Proiectul Educaţional Naţional” „Rolul activităţilor
extraşcolare în procesul educaţional”, organizat de Editura D’Art, martie 2019; - Gridoraș I.
 Curs „Profesorul, agent al schimbării”- 24 de ore, CCD Bacău- Grigoraș I.
 Voluntariat la Centrul de Excelență, copii cu tulburări specifice de învățare – coordonator,
psiholog Gabriela Balan- Vornicu I.


Articole şi cărţi publicate
 „Superstiţii legate de sărbătorile iernii” articol- carte în format electronic „Magia sărbătorilor de
iarnă!”- Grigoraș I.
 „Învăţarea prin colaborare”, articol în revista şcolară naţională în format electronic „Educaţia
face diferenţa- Grigoraș I.
 „Proiect didactic”- articol în rev. „Esenţial în educaţie. Promovarea imaginii şcolii” –Grigoraș I.
 Articol – Curente literare interbelice- Revista Bacovi-al didactic- Vornicu I.
 Articol – Teme lirice în perioada interbelică- Revista Bacovi-al didactic-Vornicu I.
4. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici
 Acord de parteneriat cu A.C.A. – Filiala Judeţeană Bacău şi cu „Apicola” S.R.L. Bacău, pentru
workshopul cu titlul „Apicultura – între tradiţie şi modernitate- Grigoraș I.
 Contract de parteneriat cu S.C. Esenţial Media Press S.R.L., Piteşti, ziarul Esenţial în educaţieGrigoraș I.
 Acord de parteneriat educaţional, pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu Teatrul Municipal
„Bacovia” pentru vizionarea unor spectacole- Grigoraș I.
5.

Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat

6. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului
şcolar

