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Colegiul National "Victor Babes" AVIZAT
Sos. Fundeni, nr.254, sector.2, DIRECTOR
Tel/fax; 021.240.78.70 PROF. KIRSTEUER RODICA
E-mail : colegiulvictorbabes@yahoo.com
Bucuresti

Nr.inregistrare..............................

FȘA DE PREZENȚĂ

Pe perioada desfasurarii cursurilor in regim online
(activitatea didactica se desfasoara online in alt spatiu decat cel al unitatii de invatamant)

BAZA LEGALA: NOTA MEC nr. 10335/09.10.2020, inregistrata la ISMB cu nr. 10641/09.10.2020, inregistrata in Colegiul
National Victor Babes cu nr. 4418/12.10.2020.
PROCEDURA OPERATIONALA a COLEGIULUI NATIONAL”VICTOR BABES”,PRIVIND MODALITATEA DE
COLECTARE,VALIDARE,PASTRARE SI ARHIVARE A CONDICII DE PREZENTA/FISELOR DE PREZNTA PENTRU CADRELE
DIDACTICE.

Se completeaza de catre cadrul didactic/ profesor, incepand cu 01.11.2020.
Fisele de prezenta lunara, semnate si inregistrate , vor constitui instrumentul directorului unitatiice va sta la baza

pontajului orelor didactice efectuate, in regim online de catre profesori, in acest caz nu se va mai completa/ semna condica de
prezenta.

Termen de predare la secretariat, in data de 5 ale lunii in curs-complet pentru luna anterioara !cu transmitere electronica in
data de 20 ale lunii in curs,completare partiala,pentru pontajul lunii in curs,conform procedurii operationale.
Cazuri exceptionale!-in lunile in care exista vacante scolare-cand este posibil sa se modifice termenul, in functie de solicitarile

ISMB (program EDUSAL).

LUNA: APRILIE ANUL: 2021
DISCIPLINA: CHIMIE (GRUPA A/B- discipline)se completeaza numai in cazul orarului modular/hibrid-pe discipline.
NUME, PRENUME PROFESOR: Liliana Grecu
NR. DE ORE DIDACTICE IN INCADRARE/saptamana numai la Colegiul Național”Victor Babes”:
18 ore + 1 dirigenție + 7 ore suplinire (VII, VIII, IX B, IX E) pentru prof. CNVB aflat în concediu medical.
ORE la clasele a XII-a (XIIC - 4h, XIIF -1h) și a VIII-a (2h) - șapte ore la clasele terminale
Zile C.O. în perioada 12-29.04.2021 - 22 (joi), 26 (luni), 27(marți) și 29 (joi)

Saptamana Ziua si data

Ora
(numarul
orei

cf. orar)

Interval
orar

Clasa Tema / Subiectul lectiei

12-16.04.2021
S 27

12.04.2021
Luni

Zi metodică
17.00-
23.00

Descărcare teste de antrenament, postare pe Classroom, selectarea itemilor
pe tipuri de probleme...

13.04.2021
Marți

Activitate
metodică

10.00-
14.00

Pregătirea materialelor pentru miercuri. Studierea testelor de antrenament
chimie anorganică. Postarea pe e-cursuri a unor probleme de termochimie
și a reacțiilor caracteristice hidrocarburilor aromatice. Deschiderea unui
link pentru verificarea notițelor, pe Classroom. Conceperea strategiei
didactice pentru reacții de schimb, reacția de neutralizare A/B; A/Ob și
Oa/B

16-17
Ședință arie curriculară, analiză rezultate simulare bacalaureat martie 2021

14.04.2021
Miercuri

1 8.00-8.45 XIIC Probleme termochimie

2 8.50-9.35 XII Copț Reacții caracteristice hidrocarburilor aromatice
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12-16.04.2021
S 27

4
10.35-
11.20

VIII Reacții de neutralizare - reacții de schimb, exerciții

Pregătire
suplimentară

XII C

13.30-
15.30

Pregătire bacalaureat - finalizarea discutării testului de la simulare
bac. chimie organică și recapitulare compuși carboxilici, conținuturi
științifice postate pe e-cursuri, la TLCO. Lucrat T5.

15.04.2021
Joi

Activitate
metodico-
științifică

12-18

Scrierea PV pentru discutarea lucrărilor de la simulare, trimiterea elevelor
și către CNVB.
Pregătire materiale pentru vineri, selectarea și postarea conținuturilor
științifice necesare pregătirii susținerii examenului de bacalaureat la
chimie, conform programei școlare.

16.04.2021

vineri

1 8.00-8.45 XIIC Probleme termochimie - din teste de antrenament
2 8.50-9.35 XIICopț Hidroliza esterilor și a derivaților halogenați
3 9.40-10.25 XII F Șt. Plasma sangvină, buletin de analize sangvine

9
14.30-
15.10

VIII Reacții de schimb - probleme

11 16.05-16.45 PărințiXD Oră la dispoziția părinților

19-23.02.2021
S 28

19.04.2021
Luni

Zi metodică
12-13.30
20-23

Descărcare teste de antrenament, postare pe Classroom, selectarea itemilor
pe tipuri de probleme...
Scrierea fișei de prezență - 3h

Pregătire
suplimentară
XII C

13.30-
15.30

Pe e-cursuri postat ”Alcooli”, materiale selectate de mine din diverse
surse bibliografice validate științific
Lucrat testul de antrenament T6

20.04.2021
Marți

Activitate
metodico-
științifică

10-16
16-20

Descărcarea notelor în documentul Excel cu scopul comparării rezultatelor
obținute pe timpul școlii online, atât în anul școlar 2019-2020, din martie
2020, până în aprlie 2021, în anul școlar 2020-2021. (foarte multe ore ia
această activitate...
Pregătirea materialelor... Orele sunt distribuite în funcție de dispoziția
mea, atât timp cât activitățile sunt online. Pot fi 3 ore dimineața, două la
prânz și restul seara; Când corectez testele sau notițele primite pe
Classroom, lucrez și sâmbăta, chiar duminica.

21.04.2021
Miercuri

1 8.00-8.45 XIIC Cinetică chimică - introducere

2 8.50-9.35 XII Copț Reacții de hidrogenare

4
10.35-
11.20

VIII Reacții cu formare de precipitat. probleme

22.04.2021
Joi

CO

23.04.2021
vineri

1 8.00-8.45 XIIC Viteză de reacție

2 8.50-9.35 XIICopț Reacții de oxidare - alcani, alchene, alchine, arene, alcooli
și glucoză

3 9.40-10.25 XII F Șt.
Limfa, sucurile digestive și entropia (se pierde iar ora de
vineri)

9
14.30-
15.10

VIII
Reacția dintre un acid și sarea unui acid mai slab.
Probleme

11 16.05-16.45 PărințiXD Oră la dispoziția părinților

26-29.04.2021
S 28

26.04.2021
Luni

CO

27.04.2021 CO
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Marți

28.04.2021
Miercuri

1 8.00-8.45 XIIC Viteză de reacție - probleme

2 8.50-9.35 XII Copț Reacții de oxidare - alcani, alchene, alchine, arene, alcooli
și glucoză

4
10.35-
11.20

VIII Plan de recapitulare - tipuri de reacții

Pregătire
suplimentară
XII C

13.30-15.30

Pe e-cursuri postat ”Aminoacizi”, ”Monozaharide”, ”Alcani, alchene,
alchine”, astfel încât toată teoria să fie la dispozția elevilor care dau
bacalaureatul la chimie organică, în condițiile în care cursul de TLCO poate
fi accesat și de alți elevi.
Lucrat testul de antrenament T7

29.04.2021
Joi

CO

30.04.2021
vineri

Vacanță

Dacă voi primi solicitare să particip la activitățile comisiei CEAC și comisiei de specialitate, voi răspunde
pozitiv. Dacă vor fi ședințe cu părinții elevilor claselor terminale și voi fi anunțată, voi participa.

Data predare în format electronic:

19.04.2021

Semnatura,

prof. Grecu Liliana


