Anexa 3
DARE DE SEAMA
CATEDRA DE LIMBI
SEMESTRUL I
AN SCOLAR 2017- 2018

Din activitatea catedrei de limbi a Scolii Hermann Oberth pe semestrul I al anului scolar 2017/18
mentionam:
- Consultarea, studierea programelor in vigoare si elaborarea planificarilor pe clase (Dan, Matei,
Dinea, Vasiu, Armenean, Ziegler)
- Pregatirea, corectarea si analiza testarilor initiale si elaborarea unui plan de remediere pentru elevii
sub 60 de puncte; intocmire rapoarte si analize ale rezultatelor
- intocmirea planificarilor anuale, a fiselor de lucru, folosirea de materiale auxiliare; folosirea
calculatorului in procesul de invatare; intocmirea subiectelor pentru teze cl. 5-8 si corectarea acestora;
indrumarea spre lectura si folosirea eficienta a calculatorului in procesul de informare - cunoasterea
site-urilor de specialitate si a dictionarelor online; prezentarea de programe noi de mind-mapping "Freemind" si "Prezi";
- Au fost organizate sedinte de catedra engleza (08.09, 14.12) pentru planul de lucru si organizarea
olimpiadei de limba engleza. Au avut loc pregatiri pentru olimpiada si realizarea subiectelor prin
cooperare cu colegi din alte scoli si metodisti
- Participarea la consfătuirea anuală a profesorilor de limba şi literatura română / limba latină din
unităţile de învăţământ,zona Mediaş.Consfătuirea a avut loc în amfiteatrul LiceuluiTehnologic
SNG,Mediaş. ( prof. Matei Carmen şi Dan Iuliana)
- Discutarea rezultatelor la Evaluarea Naţională 2017, proba de limba şi literatura română,clasa aVIII-a.
D-na prof.Carmen Matei a întocmit un raport în care a analizat aceste rezultate şi le-a comparat cu
rezutatele evaluărilor interne.
- Sedinta cu parintii in prima saptamana de scoala cu prezentarea cerintelor programelor in cauza si a
testarilor initiale (Dan, Matei, Dinea, Vasiu, Armenean, Ziegler)
- consultatii pentru parintii pe tot parcursul semestrului dupa orar comunicat elevilor si afisat la avizierul
scolii
- 22.09 Seminar de formare continua – referent Gosa Marius; CFCLG Medias; (Armenean, Ziegler)
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- 26. 09. Zilele limbilor europene cu program si proiecte ale elevilor.; au fost organizate si prezentate
proiecte pe clase , cu afisare in clasa
- in 19.10., dna Vasiu si dna Dinea au participat la actiunea metodica pe judet, in Medias, Liceul
“Axente Sever”.

- A fost folosit si mediul online pentru munca suplimentara si suport video pentru clasele a VI-a B, a
VIII-a B, a VII-a C. etc.
- seminar de formare continua la CFCLG Medias – referent Birgit van der Leeden – 12.-14. octombrie
2017 (Ziegler)
- In luna octombrie au fost pregatite proiecte la clasa cu tema Halloween, urmate de party cu aceasta
tema, cu toate clasele V-VIII, actiune coordonata de domnul Cotoi. ( Matei, Dan, Dinea, Vasiu,
Armenean)
- Vizită la Biblioteca Municipală ,,St. L. Roth’’,în luna octombrie,cu clasele a V-a A şi B. ( Prof. Matei
Carmen).
- Parteneriat între Şcoala Gimnazială ,,H. Oberth’’ şi Direcţia Municipală de Cultură, Turism şi Tineret,
Mediaş.( prof.Havriciuc –Coldea Dana, director Şc. Gimnazială ,,H.Oberth’’, prof. Cotoi Ioan ,
consilier educativ, prof. Matei Carmen).
- Cerc metodic – Sibiu, catedra de germana (Armenean, Ziegler)
- Organizarea simulării probei scrise la disciplina limba şi literatura română pentru,Evaluarea Naţională
2018, în data de 4 decembrie 2017. Subiectele au fost elaborate la nivel judeţean,în conformitate cu
modele CNEE în vigoare; corectarea lucrărilor : prof. Matei şi Dan; Întocmirea raportului privind
rezultatele simulării: prof.Dan Iuliana
- Pregătirea şi organizarea Olimpiadei de limba şi literatura română,etapa pe şcoală(locală)-secţiunea
pentru elevi de la şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale.( 16 ianuarie 2018); Elaborarea
subiectelor de olimpiadă: prof. Matei Carmen şi Dan Iuliana; corectarea lucrărilor : prof. Matei Carmen,
Dan Iuliana şi Borchină Maria.; trimiterea tabelului nominal cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a
Olimpiadei de limba şi literatura română:prof. Dan Iuliana.
S-au calificat următorii elevi:
1.Dârjan Mara ,clasa a VIII-a
2.Burghelea Mara, clasa aVIII-a
3.Truţă Denisa ,clasa a VII-a A
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4.Vişan Anamaria, clasa aVII-a A
5 Anderco Ştefania, clasa aVI-a B
6.Morariu Daria, clasa aVI-a A
- Catedra de engleza a pregatit si insotit elevii la concursul Public Speaking, faza locala, unde elevii
nostri au obtinut rezultate foarte bune (1. Burghelea Mara – 98p Premiul I; 2. Prodan Raluca – 98p
Premiul I; 3. Urdea Adrian – 95p Premiul III; 4. Lulciuc Teodora – 93p Mentiune; 5. Moldovan
Malina -92p promovat; 6. Radu Denisa- 87p promovat). Echipa castigatoare a participat la faza
judetena, in 22.01.2018, la Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu, unde au fost insotiti de prof. Dinea.
Rezultatele acestui concurs au fost: 1. Radu Denisa- 97p Premiul II; 2.Burghelea Mara – 95p
Premiul III; 3. Prodan Raluca – 95p Premiul III; 4. Urdea Adrian – 95p Premiul III; 5. Lulciuc
Teodora – 90p Mentiune.
- In luna ianuarie au fost pregatiti elevi de clasa a VII-a si a VIII-a pentru Olimpiada de Limba Engleza,
faza pe scoala si locala, care a avut loc in data de 26.01.2018 (prof Dinea impreuna cu directiunea au
organizat acest eveniment). Lucrarile au fost evaluate (prof.Dinea, prof.Vasiu) si un numar de 4 elevi
din clasele a VII-a si 6 din clasele a VIII-a au promovat pentru faza judeteana.

Activitati permanente:
- site-uri de informare “wordpress” pentru clasele V-VIII (Ziegler)
- cerc de literatura la Biblioteca Municipala Medias “Minunata imparatie a cartii” – (Matei)
- Redactare şi corectare/discutare - compuneri (Matei)
Responsabil Catedra de Limba engleza,
Prof. Dinea Sorina

Responsabil Catedra de Limba romana
Prof. Dan Iuliana

Responsabil Catedra de limbi
Dr. phil. Christa Maria Ziegler

