Raport de activitate
Propunători/Susținători temă: Nitu Liminita –Scoala Gimnaziala Nr.1 Mizil Alexandrescu
Catalina-Scoala Gimnaziala Nr.1 Mizil
Tema : „eTwinning- bune practici”
Domeniul: Proiecte europene
Activitatea metodica stiintifico-culturala din Calendarul Casei Corpului Didactic Prahova sa desfasurat in data de 17.04.2019 la filiala CCD Mizil în prezența a 40 de participanți. Tema
activitatii a fost „ eTwinning- bune practici”-domeniul Proiecte europene. La activitate au
participat profesori de la Liceul Grigore Tocilescu Mizil, Scoala Gimnaziala nr.1 Mizil, Scoala Sf.
Maria, Gradinita nr.1, Scoala Gimnaziala Gura-Vadu, Gradinita Salcii, Clubul copiilor Mizil,
Scoala Gimnaziala Boldesti Gradistea profesori invatamant primar, profesori invatamant
prescolar, responsabilul filialei CCD Mizil dna profesoara Gutu Adela, profesor metodist Ionescu
Daniela si profesor metodist Stanciu Alin.
Propunatoarele activitatii doamnele Nitu Luminita si Alexandrescu Catalina au prezentat
etapele procesului de obținere a Certificatului de Școală eTwinning, beneficiile obtinerii acestei
distinctii si activitatile care s-au derulat in cadrul Conferința ”Empowering eTwinning Schools:
Leading, Learning, Sharing”
-Roma, 14-16 mai 2018 si din cadrul Conferintei Naționale eTwinning, București
7-8 decembrie 2018
Au fost mentionate proiecte derulate pe platforma , instrumente online care pot fi folosite in
promovarea

proiectelor eTwinning.eTwinning oferă

oportunități variate

de

dezvoltare

profesională continuă, atât prin cursuri sau activități de formare continuă, cât și prin schimburile
de idei și de practică, prin resursele oferite (exemple de proiecte, ghiduri metodologice etc.), prin
investigarea și reflecția asupra propriei experiențe de proiect, prin comunicarea între colegi din
diferite zone ale Europei.
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Raport de activitate
Propunători/Susținători temă: Guțu Adela-Liceul Teoretic ”Grigore Tocilescu”, Mizil, Tincu
Amalia - Școala Gimnazială Vadu-Săpat
Tema : „Analfabetismul funcțional”
Activitatea metodico-știintifico-culturală din Calendarul Casei Corpului Didactic Prahova
s-a desfășurat în data de 17.04.2019 la filiala CCD Mizil.Tema activității a fost „Analfabetismul
funcțional”. La activitate au participat profesori de la Liceul Teoretic ”Grigore Tocilescu” Mizil,
Școala Gimnazială nr.1 Mizil, Școala Sf. Maria, Grădinița nr.1, Școala Gimnazială Gura-Vadu,
Grădinița Sălcii, Clubul Copiilor Mizil, Școala Gimnazială Boldești- Grădiștea, profesori
învățământ primar, profesori învățământ preșcolar, responsabilul filialei CCD Mizil, dna
profesoară Guțu Adela, profesor metodist Ionescu Daniela și profesor metodist Stanciu Alin. În
total, numărul participanților a fost de 40 persoane.
Propunătoarele activității, doamnele Guțu Adela și Tincu Amalia au prezentat contextul în
care a apărut acest ”fenomen”, cauzele apariției acestuia, dar și metode de combatere și au
evidențiat impactul covârșitor al analfabetismului funcțional în societatea actuală.
Au fost menționate exemple clare, situații concrete care arată situația precară a multor copii,
cu precădere, ce îngroașă rândurile celor care ating acest prag al analfabetismului funcțional.
În cadrul activității au fost folosite mijloace multi-media: calculator, video-proiector, flipchart. Cei prezenți la activitate au apreciat subiectul dezbătut și au oferit concluzii la prezentarea
celor două propunătoare.
Responsabil filiala Prof. Guțu Adela- Liceul Teoretic ”Grigore Tocilescu” Mizil
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