
 

 

  

RAPORT  ACTIVITATE PROFESORI LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ 

 An școlar 2020-2021 

 

 

1. Aprecieri privind proiectarea activității didactice 

Nr. crt. 

Planificarea didactică la 

disciplină 

(DA/NU/PARȚIAL)  

 

Planificarea activităților 

de consiliere 

(DA/NU/PARȚIAL) 

Planificarea 

activităților 

educative școlare 

și extrașcolare 

(DA/NU/PARȚIA

L) 

 

Profesor 

coordonator 

  Anuală Semestrial

ă 

Unități  Pentru elevi Pentru 

părinți 

  

1        

 

Alte aspecte: ex. elaborare de planificări pentru elevi cu adaptare curriculară, pentru 

cercuri/cluburi/ansambluri sportive etc.; proiectarea activității comisiilor de lucru; elaborare 

de proiecte didactice (se precizează numărul) 

 

2. Implicare în proiectarea ofertei educaționale a școlii 

Nr. 

crt. 
Activitate  

 

Denumirea  

1.  
Propuneri de cursuri opționale  și 

elaborare de miniprograme  

 

2.  
Propuneri de programe/proiecte/activități  

pt. includere în oferta educațională  

a școlii 

 

3.  
Propunere de proiecte pentru includere în 

CAEN, CAERI, CAEJ 

 

4. 

Proiectarea activităților suport pentru 

învățarea în mediul on-line  

 

 

5. 
Alte activități 

(menționați) 
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3. Aprecieri privind realizarea activității didactice 

Nr. 

crt. 
Activitate  

 

Precizări ale cadrului didactic 

(Da/Nu – motivare) 

 

Profesor coordonator 

1.  
Parcurgerea integrală a programei școlare 

 la toate clasele din încadrare 

 

da 

 

Toți membrii catedrei 

2.  
Utilizarea strategiilor didactice care asigură 

caracterul aplicativ al lecțiilor 

da  

Toți membrii catedrei 

3.  Utilizarea eficientă a mijloacelor didactice 

da  

Toți membrii catedrei 

4.  
Aplicarea testelor predictive, interpretarea, 

comunicarea rezultatelor 

da  

Toți membrii catedrei 

5.  Notarea ritmică a elevilor 

da  

Toți membrii catedrei 

6.  
Rezultate obținute ca finalitate a implementării 

opționalelor 

-susținerea atestatelor care atestă 

cunoașterea limbii franceze și 

germane la final de ciclu liceal 

-susținerea examenului de 

certificare lingvistică 

internațională DSD I și DSD II 

 

 

 

4. Aprecieri privind implicarea în activități educative la nivelul școlii și la nivel local 

Nr
. 

crt
. 

Denumirea activității 
organizate 

Denumirea activității la care a 
participat 

Profesor coordonator 

1 Mathematiques sans Frontiere  Ungurean Marcel 

  Dictees Lavalloise Ungurean Marcel 

  Ces Roumeins qui ont chonge la 

France 
Ungurean Marcel 

  Povesti despre scoala mea Popovici Angelica 

  Concurs de traduceri 

„J.W.Goethe” 
Popovici Angelica 

  Jugend Debattiert Popovici Angelica 

 Eine Welt ohne Grenzen  Popovici Angelica 

  Educația este șansa ta! Anton Elena 

    

 

5. Rezultate obținute în pregătirea elevilor 

a. Rezultate la învățătură 



Nr

. 

crt

. 

Clasa  

 

Media anuală 

 

Obținerea progresului școlar 

(Da/Nu – motivare) 

    

    

    

 

b. Rezultate la olimpiade și concursuri 

Denumirea 

concursului 

Etapă/nivel 

de 

desfășurare 

Numele elevului  Clasa Prof. 

coordonator 

Rezultat 

obținut 

Dictees 

Lavalloise 

național Pâslaru Teodora 

––  

cl.IX Ungurean 

Marcel 

premiul I 

Ces Roumeins 

qui ont chonge 

la France 

național Olenici 

Alexandra –  

clX  Ungurean 

Marcel 

mențiune 

Povesti despre 

scoala mea 

național Juravle Mădălina 

Cîrdei Eliza  

Cioată Alina 

Ungureanu Paula 

XII 

XII 

X 

Popovici 

Angelica 

premiul I 

mențiune 

participare 

participare 

Concurs de 

traduceri 

„J.W.Goethe” 

național Juravle Mădălina 

Mitric David 

Covaliuc Daniel 

Strugariu Livia 

Zaremba Roxana 

X 

XI 

XI 

XII 

XII 

Popovici 

Angelica 

-premii de 

participare 

Jugend 

Debattiert 

internațional Țugui Cosmin XI Popovici 

Angelica 

premiul I – 

etapa națională 

participare- 

etapa 

internațională 

 

 

 

c. Rezultate obținute cu elevii la examenul national de bacalaureat 

 

6. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

a. Susținere definitivat/grade didactice/doctorat 

 

b. Activități demonstrative organizate/susținute 

Nr. 

crt

. 

Tip de 

activitate 

demonstrativ

ă 

 

Nivel de organizare/susținere 
Tema/titlul activității 

Data susținerii 

 

 

Profesor coordonator 
Școală  Zonal  Alt nivel 

 Lecție 

deschisă 

- - -  

 

 



Cerc 

pedagogic 

 Limba 

germană 

  

Moderne Apps im DaF-Unterricht 

29.05.2021 

 

Popovici Angelica 

Referat     

 

 

Altele …… 

(precizați) 

    

 

 

 

c. Participare la cursuri de formare  

Nr. 

crt 

Denumirea cursului Furnizor Perioada  Număr de credite 

     

 

d. Participare la conferințe/simpozioane/ateliere de lucru 

Nr. 

crt 

Denumirea activității Nivel de 

desfășurare 

Perioada  Participare 

(cu/fără comunicare) 

     

 

e. Publicare de articole/cărți 

Nr. 

crt 

Titlul articolului Loc de publicare Autori ISSN/ISBN 

     

 

7. Activități desfășurate la nivelul ISJ Suceava/ naţional / MEN   

Atribuții/activități desfășurate la nivel Profesor coordonator 

Județean Regional Național  

Membru consiliul 

consultativ ISJ Suceava 
  

Ungurean Marcel 

-membru consiliul 

consultativ ISJ Suceava 
  

Popovici Angelica 

-membru în comisia de 

organizare a 

concursului de suplinire 

calificată la disciplina 

Limba germană 

modernă – propunător 

de subiecte și coretor 

  

Popovici Angelica 

responsabil Cerc 

pedagogic 
  

Popovici Angelica 

-membru în comisia de 

acordare a gradațiilor 

de merit 

  

Popovici Angelica 



  

formator în cadrul 

proiectului național 

CRED – limba germană 

Popovici Angelica 

  
profesor evaluator pentru 

examenul de titularizare 

Popovici Angelica 

 

 

8. Alte aspecte ale activității desfășurate de către cadrul didactic  

Data,         Semnătura, 
 

 


