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Raport de activitate
an şcolar 2017-2018, sem. I
Comisia: Limbi moderne
Membrii comisiei: Limba franceză: prof. Cărăbuș Georgeta
prof. Beldea Magdalena
Limba engleză: prof. Fermeșanu Andra
prof. Popescu Diana
prof. Beldea Magda
prof. Ochiană Mihaela

Responsabil: prof. Fermeșanu Andra
I. Rezultate ale activităților de învățare
A.Activități în cadrul catedrei
În semestrul I, profesorii de limbi moderne au participat la activitățile prevăzute în
cadrul catedrei: consfătuiri, cercuri pedagogice, concursuri şcolare, manifestări culturale. S-au
elaborat corect şi la termen planificările anuale şi semestriale, proiectări pe lecții şi unități de
învățare.
În a treia săptămână de curs s-au aplicat testele inițiale elevilor din clasele I-VIII, care
au fost corectate şi interpretate. Din analiza acestora s-a remarcat că elevii din ciclurile primar
și gimnazial au cunoştințe slabe spre medii (mai bune la nivel primar) de limbă straină, fapt
care a condus la propunerea şi aplicarea unor măsuri de îmbunătățire a situației la învățătură la
aceste discipline. S-a stabilit un program diferențiat pentru toți elevii, în funcție de rezultatele
obținute în urma testelor inițiale. Au fost elaborate modele de teste inițiale si sumative,
precum si grafice care evidențiază progresul, respectiv regresul acestora.
S-a observat o bună colaborare a membrilor catedrei de limbi moderne în realizarea
demersului educativ, atmosfera fiind una de colegialitate.
B. Olimpiade si concursuri scolare:
În luna noiembrie 2017 a avut loc concursul Cangurul lingvist - Limba franceză,
organizat de prof. Cărăbuș Georgeta, la care au participat 11 elevi. În luna ianuarie 2018 a
avut loc Olimpiada de Limba engleză – etapa pe școală și locală, unde au participat mai
mulți elevi îndrumați de către prof. Fermeșanu Andra, dintre care s-a calificat pentru etapa

județeana, din martie 2018, elevii Pintilie Edi, cl. a VIIa A și Avornicesei Petrică, cl. a
VIIa B.
II.Participarea la activități de formare/perfecționare
Toți profesorii de la Catedra de Limbi moderne au participat atât la consfătuirea
profesorilor de specialitate de la început de an școlar, cât și la cercurile pedagogice organizate
în semestrul I.
În perioada 13-16 septembrie 2017, prof. Fermeșanu Andra a participat la Școala
Doctorală de toamnă, susținută de profesori de la Universitatea ”Ovidius” din Constanța
împreună cu profesori de la Universitatea din Sorbona, Franța, alături de doctoranzi atât
din țară, cât și din străinătate, iar în octombrie 2017, d-na profesor a promovat în anul II al
Școlii Doctorale de Filologie, UAIC (bursă MEN).
De asemenea, prof. Fermeșanu Andra a participat la următoarele webinar-uri de
perfectionare:
”Using digital tools to encourage learner autonomy in the classroom” (26 oct. 2017,
Cambridge English Assessment)
”A Thematic Approach to Language Learning” (26 oct 2017, National Geographic
Learning)
”Tight on Time: Tips for Teaching the Four Skills in Every Young Learner Lesson” (8
nov. 2017, National Geographic Learning)
III.Organizarea/implicarea în activități educative extracurriculare
Prof. de limbi moderne Fermeșanu Andra, Popescu Diana și Cărăbuș Georgeta au
organizat și desfășurat concursuri, parade de costume și activitati specifice de Ziua
Internațională a Limbilor, Ziua Educației, Halloween, Crăciun, în urma cărora a fost
posibilă amenajarea unor expoziții în şcoală, cuprinzând exponate create de elevii participanți.
IV.Alte activități/rezultate/responsabilități la nivelul școlii:
Toti profesorii din cadrul Comisiei de Limbi moderne, au participat ca profesori
supraveghetori în cadrul Comisiei pentru desfǎşurarea simulǎrii Evaluării Naţionale,
sesiunea decembrie 2017.
Prof. Fermeșanu Andra a participat ȋn calitate de evaluator la Olimpiada de limba
engleza - etapele pe şcoală şi locală.
In cadrul programului „Saptamana Altfel”, toti profesorii au organizat activităţi
educative şi recreative (concurs de lectură şi ghicitori, caligrame, karaoke, rebusuri, vizionare
filme).
De asemenea, prof. Fermeșanu Andra a lucrat suplimentar, în fiecare zi de joi, de la
orele 14 la 15, cu 12 elevi de la clasele a VII-a A și a VII-a B, în vederea aprofundării
cunoștințelor de limba engleză.
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