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Raport de activitate al Comisiei metodice de limba si literatura  română,  

 pe semestrul I, în anul școlar 2018-2019, 

                                                                                                 responsabil, profesor Alexe Camelia 

        Debutul acestui an școlar a fost deosebit de intens, deoarece în luna septembrie am pregătit 

cum se cuvine bazele unei bune activități didactice. Am participat în mod direct la buna 

desfășurarare a examenelor de încheiere a situațiilor școlare ca și a examenelor de corigență. Toți 

membrii catedrei am participat la CONSILIUL PROFESORAL din 5.09.2018, în urma căruia am 

aflat și ne-am asumat responsabilitățile. Am avut apoi mai multe întâlniri cu scop organizatoric în 

care ne-am consultat cu privire la planificarile calendaristice și semestriale. Prin procesul verbal 

nr. 3684 din 6.09.2018 am stabilit ce activități ne propunem să desfășurăm în completarea normei 

didactice. 

         In ședința catedrei de limba română din 26.09.2018 (proces-verbal nr. 4408 din 28.09.2018) 

am analizat rezultatetle obținute de bobocii din clasele a IX-a P1 și a IX-a P3. Din păcate, am 

constatat că majoritatea ating cu dificultate standardele minime de performanță, astfel încât media 

clasei a IX-a P1 a fost de  4, 97( patru 97%), iar media clasei a IX-a P 3 a fost de 4,27( patru 27%). 

Activitățile remediale stabilite pentru lunile octombrie și noiembrie au fost : alocarea a 10 minute 

la începutul fiecărei lecții pentru ortograme și exerciții de vocabular, realizarea unor compuneri pe 

o tema dată, acordarea unor note mai mari ( de încurajare) pentru lecturile individuale (la alegere). 

           Intâlnirea noastră din octombrie (proces-verbal nr. 4648 din 5.10. 2018) s-a înscris în suita  

de activități destinate cercului pedagogic  pe care l-am organizat în noiembrie. Dezbaterea a fost 

extrem de interesantă, întrucât a confirmat valoarea romanelor doamnei Gabriela Adameșteanu, 

așezarea ei in descendența cărților Hortensiei Papadat-Bengescu, ale lui Camil Petrescu sau G. 

Călinescu. Titlurile sale ascund povești de dragoste, drame de familie, cât și o frescă a  jumătății 

de secol XX românesc, aflat sub umbrela comunismului. 

          Cea mai buna implicare a colegilor din catedră a fost cea sustinută în vederea pregătirii 

acțiunilor pentru CERCUL  PEDAGOGIC al profesorilor de limba română de la 11 licee din oraș 

și din judet. Acesta a avut loc in ziua de 15 noiembrie 2018, iar tematica a stat sub semnul 

centenarului : 

1. Rolul profesorului de limba și literatura română în modelarea viitorului pentru dicipolii săi 

2. Pledoarie pentru identitate culturală românească 

3. Intâlnire-eveniment cu scriitoarea Gabriela Adameșteanu ( lansarea cărții Fontana di 

Trevi). 

4. Prin efortul comun am realizat cele 14 mape și 14 pliante pe care le-am oferit invitaților. 

Reuniunea a fost găzduită de sala mare a Bibliotecii Județene Dinicu Golescu. Doamna 



prof. Alexe Camelia a propus o lecție de tip dezbatere la clasa a XII-a cu titlul Integrarea 

marilor valori naționale în circuitul universal. 

          Dl.prof. Vaduva Daniel a subliniat rolul metodelor active în solicitarea 

mecanismelor gândirii, inteligenței, imaginației și creativității elevului. Dna prof. Demeter 

Ana a realizat o prezentare foarte bogată a trei dintre proiectele derulate în cadrul liceului 

nostru în perioada 2016-2018 : Euroscola, Scoli Ambasador ale Parlamentului European, 

Alternativele timpului liber. Colegii nostri de la alte licee au putut urmări fotografii, 

videoclipuri, interviuri, afișe, imagini din tabere, excursii, acțiuni de voluntariat ș. a. Dna 

prof. Drăghici Liana a prezentat câteva dintre metodele moderne de predare-învățare și 

evaluare pe care le-a experimentat la clasă. Dna prof. Badea Emilia a adunat imagini de la 

o lecție Altfel ( coord. de dumneaei la clasa a XII- D+E) si le-a inserat pe un CD ( inclus în 

fiecare mapă). Câteva secvențe din lecție au fost prezentate cu ajutorul videoproiectorului : 

Călătoria- aventura spre cunoaștere. Imaginile au demonstrat că elevii au fost captivați în 

demersul de descoperire a unor valori arhitecturale- biserica Sf. Nicolae Domnesc din 

Curtea de Argeș. 

         Partea a doua a întâlnirii am petrecut-o în tovărășia scriitoarei Gabriela Adameșteanu 

și a cărților sale. Lansând noul roman Fontana di Trevi, distinsa doamnă a ținut o pledoarie 

pentru lectură, amintind și de rolul dificil al profesorului de literatură în această societate 

informatizată. Au participat la discuție profesori universitari, profesori din mediul 

preuniversitar, directorul bibliotecii Octavian Sachelarie, jurnalista Denisa Popescu, 

precum și alți invitați. 

          Activitatea din decembrie Ninge cu versuri de Nichita Stănescu a fost destinată 

familiarizării elevilor de clasa a X-a cu modernitatea versurilor stănesciene. (Poetul va fi 

studiat în semestrul al II-lea, clasa a X-a, apoi reluat în clasa a XII-a). Liceenii au adus 

volume de versuri ori poezii selectate de ei pe care le-au prezentat într-o scurtă secvență  

de lecție (7-10 minute), în zilele de 10, 11, 12, 13 decembrie. Au participat voluntari din 

clasele a X-a B, a X-a A, a X-P1 si P2, iar procesul verbal cu nr . 5612 a fost încheiat în 

ziua de 13.XII.2018 ( 35 de ani de la moartea marelui poet). 

           Dor de Eminescu a fost titlul activității închinate zilei poetului național si zilei 

Culturii Naționale. Pentru a îndemna la o lectură mai bogată, profesorii au solicitat 

întocmirea unor portofolii cu poeziile preferate din opera eminesciană. Procesul-verbal al 

activității a fost înregistrat cu nr. 77 din 15 ianuarie 2019. 

         In cadrul SNAC ( Strategia Națională de Acțiune Comunitară), un grup de elevi 

coordonați de dna Alexe Camelia au cumpărat și donat alimente neperisabile către copiii 

din Centrul de Plasament Trivale : Eremia A., Ciuciu R., Mănescu A., Marinița E., Ristea 

M., Preda M., Vătășescu D., Floarea C.  Acțiunea s-a finalizat în zilele de 6 și 7, 2018. 

          Doamnele profesor Demeter Ana și Alexe Camelia  au participat la un seminar de 

diseminare( desfășurat la Universitatea Pitești) a unui proiect Erasmus- iDecide- un 

instrument decizional favorabil incluziunii (adresat profesorilor și directorilor de școli). 

          Proiectul are ca scop sprijinirea acestor factori în luarea unor decizii mai inclusive. 



          La cursul de formare Superteach prin care se urmărește dezvoltarea unei comunităti 

cu Mentalitate Deschisa activă în orașele mari ale țării, desfășurat în București, a participat 

dna  prof. Badea Emilia, care a sugerat ca în următoarea sesiune de formare să participăm 

cât mai mulți membri ai catedrei. 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                      Responsabil comisie metodică,  

                                                                                                      Prof. Alexe Camelia 

 

       


