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R APO RT DE ACTIVI TATE C ATEDR A TE HNIC Ă

Aria curriculară:

„Tehnologii”

Perioada:

An şcolar 2014 – 2015

Responsabil:

Prof. Fogoroş Gabriela

1. Componenţa catedrei
NUME SI
PRENUME

1. CRISTEA
EUGEN
4. FOGOROŞ
GABRIELA

5. ŞINCA
MARIA

8. VULCAN
DORINA

DATA
NAŞTERII

12.04.1952

02.08.1961

08.08.1960

18.11.1967

6. KULCSAR
IOSIF

21.08.1959

7. VULCU
AUREL

14.09.1954

INSTITUTIA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
SUPERIOR
ABSOLVITĂ
FACULTATEA DE
ELECTROTEHNICĂ
TIMIŞOARA 1979
FACULTATEA DE
INDUSTRIALIZAREA
LEMNULUI
Specialitatea- I.L
FACULTATEA DE
MECANICA
SpecialitateaAUTOVEHICULE
RUTIERE
FACULTATEA DE
MECANICĂ
Specialitatea -TCM
ŞC DE MAIŞTRI
Specialitatea-MECANICĂ

ŞC DE MAIŞTRI
Specialitatea-MECANICĂ

STATUTUL
ÎN
ŞCOALĂ
Prof.ing./Titular
Vechime- 31 ani
Prof.ing../Suplinitor

GRAD
DIDACTIC
AN
SUSŢINERE
GRAD I
1998
GRAD I
2014

Vechime-12 ani
Director
Prof.ing./Titular

GRAD I
1996

Vechime- 33 ani
Prof.ing../Suplinitor

GRAD II
2009

Vechime- 23 ani
Prof.instruire
practică/Titular

GRAD I
2009

Vechime- 33 ani
Maistru instruire
practică/Titular

GRAD I
2009

Vechime-31 ani

2. Obiective specifice
Nr.
crt.

1.

Obiectiv specific (SMART)

Indicatori de realizare
a.Realizarea cadrului general adecvat pentru o
educaţie de calitate.
b. Crearea unor structuri noi de predare-învăţareevaluare, în domeniul disciplinei dvs.;
c.Monitorizarea proiectării didactice şi dezvoltarea
de competenţe profesionale şi tehnice
d..Monitorizarea / evaluarea procesului de utilizare
a tehnologiei informatice la disciplinele de
învăţământ. Folosirea softului educaţional AEL în
predarea disciplinelor de învăţământ
e.Valorificarea particularităţilor educatorului şi ale
educabilului în actul de predare-învăţare;
f.Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor obţinute la
teste si examene
a.Identificarea nevoilor de calificare şi obţinerea de
informaţii privind nevoile de calificare
b.Adaptarea ofertei pentru formarea profesională
iniţială la nevoile de calificare
c.Elaborarea şi promovarea unei oferte diversificate
de alte servicii educaţionale
a.Monitorizarea perfecţionării curente şi continue a
personalului didactic
b.Monitorizarea rolului formarii şi perfectionării
cadrelor didactice şi impactul educativ asupra
elevului
c..Disiminarea cunoştinţelor acumulate şi folosirea
lor in interesul şcolii şi al elevilor
d.Evaluarea personalului potrivit fişelor de post
e. Promovarea valorilor democratice printr-un stil
managerial corespunzător.
f.Respectarea
principiului
interşi
trandisciplinarităţii, deschiderea spre inovare şi
cercetare prin comunicare şi lucrul in echipă, atât
în rândul profesorilor cât şi al elevilor,
a.Asigurarea mijloacelor didactice in laboratoare şi
atelierele şcolare
b..Modernizarea cabinetelor şcolare de specialitate
c.Monitorizarea frecvenţei cu care se organizează
şi desfăşoară activităţi practic-aplicative în
atelierele şcoală
d.Întocmirea unui plan de dotare a atelierelor şi
cabinetelor disciplinelor aflate în aria curriculară
a.Sprijinirea participării elevilor la concursuri
şcolare / concursuri artistice, comunicări ştiinţifice
zonale, regionale, naţionale.
b. Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu
principalii factori educativi locali şi cu instituţii de
acelaşi profil din ţara şi din străinatate
c,Măsuri conjugate pentru consolidarea pregătirii
profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe
specifice economiei de piaţă (competenţe
antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing

Ameliorarea calităţii procesului de
predare – învăţare- evaluare în cadrul
catedrei

2.

Corelarea ofertei educaţionale din
regiune cu nevoile de calificare şi
formarea competenţelor profesionale

3.

Valorificarea şi valorizarea resurselor
umane

4.

Modernizarea bazei materiale a şcolii

5.

Rolul formativ şi impactul educativ al
activităţilor extraşcolare
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3. Planificarea activităţilor metodice
3.1 Lecţii deschise:
Data

Profesor

Clasa

Tema

Locul de
desfăşurare

5.12.2014

Vulcan Dorina

XII

Promovarea sanselor

Laborator informatica

3.2 Şedinţe de catedră:
Data
04..09.2014

25.09.2014

23.10.2014

27.11.2014

8,12.2014

24.02. 2015

21.04.2015

Ordinea de zi
1. Evaluarea personalului didactic la nivelul comisiei metodice
2. Distribuţia orelor in cadrul catedrei/disciplinele de studiu
3. Diverse
1. Prezentarea raportului de activitate pe anul şcolar 2013 – 2014
2. Stabilirea atribuţiilor fiecărui membru al comisiei pe anul şcolar 2014-2015
3. Stabilirea planului de activităti pe semestrul I, programarea interasistenţelor
4.Stabilirea programului depregătire suplimentară a elevilor pentru recuperare/performanţă
1. Informaţii cu privire la rezultatele testelor iniţiale
2. Propuneri pentru intocmirea unui plan de imbunătăţire a performanţelor şcolare la nivel
de catedră.
3. Stabilirea necesarului de materiale la nivelul catedrei, intocmirea planului de dotări.
4.Informare asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ –
5. Stabilirea CDL ,CDŞ ,avizare
1.Raport asupra activitatii desfasurate cu elevii in cadrul activitatii Ziua Mondială a Munţilor
Curaţi.si Ziua mondiala a profesorilor
2.Propuneri in vederea selectionarii elevilor pentru olimpiada.
3.Raport asupra activiatii de lucrul in parteneriat cu intreprinderile, incheierea contractelor
individuale pentru practica scolara.
4. Discutii
1. Selecţia elevilor care vor participa la olimpiadă.
2.Metode şi tehnici de pregătire suplimentară a elevilor pentru susţinerea olimpiadei şcolare
şi a concursului pe meserii
3.Discuţii libere
1. Prezentarea raportului de activitate pe semestrul I.
2. Stabilirea tematică a acţiunilor metodice pe semestrul II
1. Prezentarea rezultatelor elevilor participanţi la olimpiadele şcolare
2.Stabilirea modului de recompensă a elevilor capabili de performanţă
3. Informare cu privire la desfăşurarea examenelor de competenţă profesionala

3.3 Alte activităţi metodice organizate la nivelul comisiei:
Data

Profesor organizator

26.09.2014

Cristea Eugen

05.10,2014

Fogoros Gabriela

5.03.2015

Cristea Eugen

10.05.2016

Fogoroş Gabriela

7.04.2016

Vulcan Dorina

Tema activităţii
Ziua Mondială a Munţilor Curaţi
/Activitate educativa cu elevii/XI
Ziua mondială a profesorilor/
Activitate educativa cu elevii/VII
Ziua Mondială a Eficienţei
Energetice/ Activitate educativa
cu elevii/XI
Ziua Păsărilor şi Arborilor/
activitate educativa cu
elevii/V/VI
Ziua Mondială a sănătăţii /
Activitate educativa cu elevii/XII
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Locul de desfăşurare
Sală de clasă
Laborator informatica
Laborator/Hidrocentrala
Avrig
Zona verde din impejurimile
şcolii.
Sala de sport

3.4 Asistenţe la ore:
Data

Profesor
asistat/Maistru instr.
Prof.Cristea Eugen
Vulcu Aurel
Prof.Vulcan Dorina
Prof. Fogoros Gabriela
Prof.Kulcsar Ioysef

Profesor asistent

18.11.2014
26.11.2014
28.11.2014
4.12.2014
10.12.2014

Fogoros Gabriela
Fogoros Gabriela
Fogoros Gabriela
Cristea Eugen
Fogoros Gabriela

Clasa

Tema lecţiei

XI
X
XII
VI
X

Circuite electrice
Asamblari filetate
Modelare 3D
Bugetul familiei
Debitarea manuala

4. Planificarea activităţii şi parcurgerea programelor şcolare
Data predării
planificării

Cadrul didactic
Fogoros Gabriela
Cristea Eugen
Sinca Maria
Kulcsar Iozsef
Vulcu Aurel
Vulcan Dorina

Programele şcolare utilizate
(nr./data ordin de aprobare)

26.09.2014
06.10.2014
13.10.2014
23.09.2014

Notă: Programele şcolare utilizate sunt prezente in portofoliul personal/dosarul catedrei

Situaţii speciale (planificări suplimentare pentru evaluări naţionale, programe adaptate, programe
CDŞ/extracurricular etc. – prezentare sintetică, nominalizare cadre didactice, precizare clase):
OPT 3/clasa a VI a-Bricolaj, o pasiune pentru acasa, prof, Fogoros Gabriela
Curs formare adulti, programe , domeniul Tamplar universal
5. Manuale şcolare
Nr.
crt.
--

Clasa

Disciplina

Editura

Observaţii

-

-

-

-

Notă: Lista manualelor şcolare este prezentă in portofoliu personal/ dosarul catedrei

6. Activitatea în Centrul de Documentare şi Informare (CDI) sau Cabinet Multimedia (CM)
Cadrul didactic
Fogoroş Gabriela

Clasa
VIII
XII

Vulcan Dorina
Fogoros Gabriela
Cristea Eugen
Kulcsar Iozsef

XII
IX-XII

Activitate/Luna/Locul
Săptamana inimii/
30.09.2014/CM
Alegerea meseriei/
5.12.2014/CDI
Tehnica si inovatie la ROMEXPO/
22/23.10.2014/lab inf./CM
Ziua Mondială a Siguranţei şi
Sănătăţii la Locul de Muncă
/28.04.2016/CM

Resurse necesare
Calculator, videoproiector
fise de lucru, surse on line
Calculator, videoproiector
Manuale şi cărţi tehnice de
specialitate
Calculator, videoproiector,
surse online
Calculator, videoproiector,
surse online

7. Activităţi de predare-învăţare asistate de calculator (AC)
Cadrul didactic
-

Clasa
-

Activitate/Luna/Locul
-

Resurse necesare
-

8. Evaluarea elevilor
Notă: Planificarea evaluărilor curente – se realizează de fiecare cadru didactic la nivelul clasei
(portofoliu profesor)
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8.1 Evaluări naţionale
Tip de evaluare

Probe

Examenul de atestare a competenţelor
profesionale nivel 4/XII

Data

Proiect
-proba practică- realizarea proiectului
- proba orală- susţinerea proiectului

3.06.2014

8.2 Concursuri şi olimpiade şcolare
Tip de concurs
/fază olimpiadă
Concursuri judeţene

Olimpiadă fază judeţeană

Denumirea competiţiei

Data

- Concursul judeţean de informatică
„Infoliceanul”/Resp. Vulcan Dorina,Ignat Bianca
-Concursul judeţean „Sănătatea şi securitatea
muncii”/Resp. Cristea Eugen, Kulcsar Iozsef
- Olimpiada la discipline din aria curriculară
„Tehnologii”/mecanică/Resp. Vulcan Dorina, Cristea
Eugen

17/18.05.2014
10.03.2014

23/28.02.
2014

9. Formare continuă şi dezvoltare profesională
Cadrul didactic

Perioada
Decembrie
8-13 12 2014

Fogoros Gabriela

Vulcan Dorina

15.09.201420.06.2015

Organizator, activitate,
certificare
Centrul Doctus Sibiu –curs
formator/certificat de absolvire
Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si
Cooperare, Universitatea Pedagogica
Zurich,,Universitatea Bucuresti-curs
formator/certificate de absolvire
Inspectoratul Școlar Județean
Mehedinți, CCD Sibiu-formare
profesională/certificate absolvire

Valorificare la nivelul
unităţii de învăţământ
Formarea şi indrumarea
adultilor
Orientare profesională –
training în întreprinderi și
școli)
Eficientizarea comunicării in
mediul şcolar.

10. Activităţi extracurriculare/parteneriate interne
Cadrul didactic

Membrii catedrei

Vulcu Aurel
Kulcsar Iozsef

Cristea Eugen

Activitate/Luna/Locul
-Lectorat cu părinţii/noiembrie.2014/sală de clasă
-Participare – Balul bobocilor/noiembrie 2014/sala
festivă
-Participare la activitatle desfasurate de asociatia
Natura 2000 muntii Fagaras /octombrie2014/sala
festiva
-Participare la minispectacol cu trupa de dansatori
din Bretania/Franta/octombrie/sala festiva
-Participarea la activităţi cultural artistice desfăşurate
in şcoală/Serbarea de Crăciun/Sala festivă
-Participare- Banchet/mai 2015/Sala festivă, Palatul
Bruchental Avrig
-Participarea la sesiunea de comunicări organizată in
cadrul catedrei Om şi societate/CDI
-Lucrul in parteneriat cu intreprinderile
noiembrie 2014 / vizita ag ec. din zona
-Participare la concursul privind sanătatea şi
securitatea muncii la locul de muncă.
-Consultanţă tehnică in activităţile de dezvoltarea şi
modernizare a bazei materiale din şcoală/ permanent
-Participare la activitate Comorile Oltului/iulie 2015
-Organizarea şi participare la concursul judeţean
privind sanătatea şi securitatea muncii la locul de
muncă.
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Nr. elevi sau clasa
X, XI, XII
IX-XII
V-XII
V-XII
Toţi elevii şcolii
XII

PV, contracte practică elevi
X

Grup de 6 elevi

X

Cadrul didactic
Fogoros Gabriela

Vulcan Dorina

Activitate/Luna/Locul

Nr. elevi sau clasa

-Activitati in cadrul proiectului Jobs/saptamanal
-Vizită de documentare privind continuarea studiilor
in străinătate/mai 2015/Liceul Gherghe Lazăr Sibiu
- Organizarea Balului bobocilor/noiembrie 2014/sala
vestivă
- Organizarea banchetului/mai 2015/XII/ Sala festivă,
Palatul Bruchental Avrig
-Vizită de documentare la Cercul Militar Facultatea
de Inginerie Sibiu/aprilie 2015
- Organizarea şi participarea la olimpiade şi
concursuri Şcolare

VII
XII

XII

XI, XII
XI, XII

11. Participarea în proiecte internaţionale
Cadrul didactic
-

Denumirea proiectului
-

Activităţi planificate
-

12. Dezvoltarea bazei materiale
11.1 Activităţi de intreţinere şi
reparaţii
1. Confecţionat, reparat şi vopsit diferite
materiale şi mijloace mobile din dotarea
şcolii
11.2 Achiziţii realizate
11.3 Achiziţii propuse
1. Calculatoare dotare laborator
2.Videoproiectoare pt săli de clasă
3. Leptop dotare profesori
4.Alte materiale consumabile

Furnizori
recomandaţi

Costuri estimative

Maiştri instructori

-

-

Firme de profil

Din bugetul scolii

Puncte tari

Pregatirea elevilor capabili de performanta si sprijinirea celor cu nevoi speciale sau lacunare
dupa un program bine stabilit.

Optimizarea raporturilor de colaborare dintre cadrele didactice la nivelul catedrei şi al şcolii, prin
anticiparea organizată, planificată a paşilor ce vor fi parcurşi.( activitatea de proiectare la nivelul catedrei)

Cadrele didactice au urmărit dezvoltarea şi valorificarea întregului potenţial al elevilor
concretizat în sistemul de cunoştinţe şi de competenţe necesar integrării în viaţa socială

Activitatea comisiei metodice s-a desfăşurat după reglementările legale in vigoare impuse de
documentele propuse şi completate de activitatea proiectată la nivelul şcolii.

Strategia cadrelor didactice rămâne orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic şi
practic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor
naţionale

Incurajarea şi sprijinirea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare

Activităţile desfăşurate la nivelul catedrei respectiv al şcolii, sunt asumate şi reprezintă
responsabilitatea fiecărui cadru didactic
Puncte slabe

Implicare redusa a parintilor in activitatile scolare si extrascolare (special la nivel de liceu si
profesionala)

Lipsa unui nucleu de cadre didactice care să dezvolte activitatea catedrei

Aplicarea în prea mică măsură a principiilor didacticii moderne, bazate pe implicarea continuă a
elevilor în actul educaţional, pe strategii moderne de predare-învăţare şi pe modalităţi alternative de evaluare;

Nefolosirea softului educaţional AEL în predarea disciplinelor de învăţământ (in special
domeniul mecanic)

Lipsa unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali şi cu instituţii
şcolare de acelaşi profil .
Data,
25 09.2015

Intocmit,
Prof, Fogoroş Gabriela

6

