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RAPORT DE ACTIVITATE 
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An scolar: 2020-2021  

 

★ Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-
a realizat: 

X Integral de catre toti membrii catedrei 
□ Partial 

   

★ Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.  
Nu este cazul 

 

★ Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat: 
            X Ritmic - de catre toti membrii catedrei 
            □ Prin reorganizarea materiei. 

 

★ Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei 
(nominalizati cadrele didactice). 

  
 

★ Evaluare 
          Notarea elevilor s-a realizat: 
            X Ritmic 
            □ Aleator 

 

★ Enumerati cauzele ce au determinat  notarea aleatorie si actiunile intreprinse 
pentru  inlaturarea  acestora (daca au existat). 

  
 

★ Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii 
catedrei.  
 

Metode tradiţionale şi complementare 
• evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele) 

• evaluarea formativă (fişe de lucru, examinări orale, probe de autoevaluare, 

interevaluarea, chestionare) 

• sumativă (examinări orale, chestionare, referatul) 

  

★ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati 
in dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor. 

 
• Realizarea de materiale de invatare printabile si online, diferentiate ca dificultate, care 

sa permita elevilor invatarea in ritm propriu 

• Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobandirii 

competentelor disciplinei 

• Utilizarea platformei GOOGLE CLASSROOM pentru antrenarea elevilor in activitati de 
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invatare interactive,  pentru ca elevii sa poata invata in ritm propriu, la clasele de liceu 

zi si cele de postliceala. 

• Reluarea anumitor parti din materie si consolidarea notiunilor mai greu de inteles 

• Indrumare si evaluare personalizata 

• Stimularea imaginatiei si creativitatii 

• Invatarea prin implicarea elevilor in procesul de instruire 

• Utilizarea unui limbaj adecvat in procesul didactic 

• Asigurarea unui cadru emotional pentru incurajarea afirmarii si dezvoltarii personalitatii 

• Material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicatii internet etc.) 

• Utilizarea materialelor postate pe site-ul scolii si cel al ministerului 

• Utilizarea aplicatiilor si platformelor educationale in vederea sprijinirii elevilor cu CES 

 

★ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele 
obtinute. 

 
- Pregatire pentru concursuri, Probleme si teste suplimentare, Concursuri online 

 

★ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali: 
 

o Ore suplimentare de pregatire a examenului de Competente digitale  

o Organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de Com 

îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai 

bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară 

o Sarcini de lucru diferenţiate 

o Teme conexe la alegerea elevului 

o Fişe de lucru cu grad sporit de dificultate 

 

★ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii 
diriginti si cu familiile elevilor  problema. 

 
 Telefonic, sedinte cu parintii, intalniri la scoala, email, site-ul scolii 

 

★ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor - diriginte, profesor - 
elev (daca a fost cazul). 

 
• Participarea la sedinte cu parintii; 

• Discutii cu dirigintii si parintii; 

• Aplicarea de chestionare; 

• Colaborare cu psihologul scolii. 
 

★ Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii.             
a) a se  instrui  

 
Participarea la activitatile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare imbunatatirii 

calitatii.  

 

b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii. 
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o planificări calendaristice – toti membrii catedrei 

o proiectele unităţilor de învăţare - toti membrii catedrei 

o elaborarea subiectelor pentru testele initiale, formative si sumative de catre    toti 

profesorii 

 

★ Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul 
activităţii) 

 

Toma Simona 

• Formator ECDL 

• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii 

Politehnice Bucuresti 

• Examinator si Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii 

profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal, comisia de certificare a 

Competentelor digitale 

• Secretar de comisie in cadrul comisiei din CZE Scoala 142 – Bacalaureat 

• Secretar de comisie in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – 

Bac 2021 – sesiunile iunie-iulie, august-septembrie 

• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente 

• Participare la programe de formare 

▪ -Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), 

▪ -Cerc pedagogic Incursiuni in Alternativele Educationale 

▪ -Webinar Eroii internetului – Siguranta online pentru elevi 

▪ -Webinar Securizeaza-ti secretele/Nu te lasa pacalit 

▪ -Webinar E cool sa fi amabil/daca ai secrete intreaba 

▪ - Activitate de formare Elevul tau este un geniu 

▪ -Curs online – Evaluare formativa online 

▪ Curs online -Resurse în educație prin platforma learningapps.org 

▪ -Curs online -Resurse în educație prin platforma wordwall.net Atelier 

Exemple de bune practici în utilizarea platforme ClassCraft 

▪ Atelier Exemple de bune practici în utilizarea platforme Digitaliada 

▪ Atelier Exemple de bune practici în utilizarea platforme Papas2.0 

▪ Simpozion „De vorba prin univers” 

▪ Simpozion „Soarele si planeta albastra” 

▪ Simpozion „Personaliati gorjene” 

▪ Simpozion „Cicrest” 

• ” Parteneriate edicationale cu:  Colegiul Teoretic “Stefan Odobleja” - Craiova 

Mitrache Claudia 

• Formator ECDL 

• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii 

Politehnice Bucuresti 
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• Membru examinator si evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a 

calificarii profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal 

• Evaluator in comisia de situatii neincheiate si diferente 

• Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie, august-septembrie 

• Secretar de comisie in cadrul comisiei din CZE Colegiul Tehnic asachi – 

Bacalaureat 

• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare 

continuă/ perfecționare:  

o Curs online “Profesor real intr-o scoala virtuala”derulat de Organizația 

Salvați Copiii România, prin programul Ora de Net 

o Proiect Erasmus+ - Peformanta si deschidere prin Erasmus+ ID proiect 

2019-1-RO01-KA101-062503 

o Webinar Eroii internetului – Siguranta online pentru elevi – Distribuie cu 

prudenta 20.04.2021 Adfaber 

o Webinar Securizeaza-ti secretele/Nu te lasa pacalit 21.04.2021 Adfaber 

Emciuc Natalia 
 

• Examinator si Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii 

profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal, comisia de certificare a 

Competentelor digitale 

• Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie, august-septembrie 

• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii 

Politehnice Bucuresti 

• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente 

• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de 

formare continuă/ perfecționare:  

o Activitatea metodica „Integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa. 

Provocari si perspective”. 

o Proeictul „Sprijinirea incluziunii educationale si sociale a tinerilor in risc de 

parasire a scolii prin mecanisme de orientare si activitati de tutorat”.  

o Conferinta internationala „Sanatatea si securitatea la locul de munca” 

organizat la colegiul „Stefan Odobleja”, Craioava Edita V -14 feb.2021.  

o Workshop „digital training toolbox for Entrepreneurial training in augmented 

reality” organizat de Universitatea Politehnica Bucuresti, CAMIS Center. 

o Am implementat programul „JA in a Day – Educație financiară ” – Cod 

Acord: CJ14-00017102 JA Romania. 

 
Pavel Mariuta 

   

• Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie si august-septembrie 
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• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente 

 
Data 

22.09.2021                                                                               


