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Activitatea   catedrei   s-a   desfăşurat   cu   un   colectiv   didactic   format   din:profesori de limba 
română –  Marian Gina (director), PopDiana(sef de arie curriculara),Hotca Marian si Borota Diana -  
profesori   de   limba   engleză  –   Gherasim   Mihai, Moga Marius - profesori de limba franceză –  Pasca 
Bianca/ Pocol Lidia, Salnicean Crina. 
Catedra   şi-a   desfăşurat   activitatea   după   un   plan   managerial   cu   obiectiveprecise şi modalităţi 
de realizare a lor clar conturate, cu repartizarea sarcinilor pentrufiecare membru al catedrei. 
PUNCTE TARI: 
- au fost întocmite toate documentele şcolare prevăzute în fişa postului; 
- planificarea   şi   proiectarea   didactică   au   fost   conforme   cerinţelor   curriculareactuale (aspect 
valabil pentru toate cadrele didactice); 
- conţinutul programei şcolare a fost eşalonat echilibrat; 
- există concordanţă, la toţi membrii catedrei, între programa şcolară, planificări,condica de prezenţă şi 
caietele de notiţe ale elevilor;  
- toţi profesorii au participat la consfǎtuirile şi cercurile pedagogice de specialitate; 
- membrii   catedrei   au   utilizat   metode   didactice   activ-participative,   strategii   degândire critică, 
aplicând diverse modalităţi de modernizare şi de eficientizare aprocesului didactic; 
- s-au elaborat proiecte didactice şi schiţe de lecţii, după diverse modele de designinstrucţional; 
- s-au   proiectat   şi   administrat   instrumente   de   evaluare   iniţialǎ,   formativǎ   şisumativǎ,   în   
acord   cu   programa   şcolară,   cu   nivelul   anterior   de   achiziţii,cunoştinţe şi deprinderi ale elevilor, 
precum şi cu specificul şcolii;  
- portofoliile profesorilor din catedră sunt bine structurate şi bogate;  
- profesorii au stabilit sarcini de lucru diferenţiate pentru elevii cu ritm lent deînvăţare; 
- s-a înregistrat frecvenţa zilnică a elevilor; 
- s-a respectat principiul notării ritmice; 
- s-au susţinut lecţii în CDI; 
- s-au efectuat asistenţe şi  interasistenţe cu colegii din catedră; 
- la toate clasele terminale s-a realizat pregătirea elevilor   în vederea susţineriiexamenului de 
bacalaureat, cf. unui orar stabilit cu elevii; 
- s-au realizat toate activitǎţile propuse în cadrul comisiei metodice; 
- prof. au participat la cursuri de formare continuǎ organizate de CCD Maramureşşi de alţi furnizori de 
formare continuǎ;  
- membrii   catedrei   au   desfăşurat   activităţi   cultural-artistice   de:   Ziua   limbilorEuropene, Ziua 
CODE, Ziua Nationala a Voluntariatului, aniversari omagiale alelui M. Eminescu, L. Blaga; 
- au fost realizat parteneriate   educaţionale:  cu alte instituţii şcolare, cu JuniorAchievement Romania, 
cu Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare, cuTeatrul Municipal Baia Mare, cu AIST, ONG-uri,cu 
Muzeul de Istorie,etc. 
- toţi prof. au fost implicaţi în comisiile locale şi judeţene ale examenului de bacalaureat; 
- prof.  au participat cu lucrari personale la conferinţe si simpozioane naţionale şiinternaţionale; 
- prof. Gherasim coordoneaza parteneriatul educational si realizeaza activitati deeducatie   nonformala   
în   colaborare   cu   American   International   School   ofTransylvania; 
- prof. Marian Gina, Pop Diana au sustinut CDS“Lectura si abilitǎţile de viaţǎ” la cls. 11 şi 12 filiera 
vocaţionalǎ; 
-prof. Marian Gina,Pop Diana,Hotca Marian au sustinutactivitati la CDI-ul scolii dupa cum urmeaza: 
Octombrie-ziua mondiala a educatiei,prof. Hotca Marian realizeaza atelier de origami 3D; 



Noiembrie-activitate „Sa-l cunoastem pe Aurel Vlaicu”;1-19 noiembrie avem activitatea „Stop 
violenta,cuvintele ranesc!” in colaborare cu prof. Diana Venczel si Andreea Sarckozi 
Decembrie-activitatea „Magia Craciunului”,concert de colinde in romana si franceza in colaborare cu 
prof. Crina Salnicean si Pocol Lidia; 
-prof. Pocol Lidia organizeaza activitate intitulata „Chestionar de cultura generala”,clasele a XII-a si 
„Atelier”- de ziua internationala a tolerantei ; 
-toti membrii catedrei ilomagiaza pe marele poet Mihai Eminescu in 15 ianuarie intr-o activitate 
intitulata „Noi si Eminescu” 
 
PUNCTE SLABE: 
- dotarea cu mobilier modular, modern, a cabinetelor de specialitate; 
- nu   există   suficiente   mijloace   multimedia   necesare   în   vederea   utilizăriiconsecvente a acestora 
în cadrul lecţiilor de limba română, limba engleză şi limbafranceză; 
- dezinteresul major şi generalizat al elevilor pentru învǎţare şi lecturǎ; 
- absenteismul elevilor; 
- lipsa unui internat şi a unei cantine proprii care sǎ deserveascǎ elevii din altelocalitǎţi (majoritatea 
sportivilor!!!, care obţin performanţe deosebite şi care audomiciliul si la peste 500 km); 
- slaba implicare a pǎrinţilor şi a comunitǎţii locale în procesul de învǎţǎmant dinCTAVBM; 
- reducerea   semnificativǎ   a   numǎrului   elevilor   înmatriculaţi   în   clasele   iniţialeafecteazǎ în mod 
negativ pǎstrarea normelor didactice a titularilor şi continuitateala clasǎ, conducând la efecte nedorite 
şi asupra elevilor. 
 
 

1.02.2019 Şef de catedrǎ 
Prof.Pop Diana 

 


