
 1 

 

RAPORT DE ACTIVITATE - Aria curriculară Om și Societate 

 

ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 
SEMESTRUL I 

  

 

     La începutul anului școlar 2018-2019 membrii catedrelor de: Istorie, Ştiinte Socio Umane,  

Geografie și Religie  – cuprinse în aria curriculară Om și Societate – au studiat noile programe 

şcolare, iar pe baza acestora au întocmit planificarile calendaristice.  

 

      Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019 în cadrul catedrei s-au realizat 

următoarele activităţi: 

 

*Întocmirea planului managerial; 

*Stabilirea unui plan de activităţi; 

*Întocmirea dosarului catedrei; 

*Întretinerea şi reamenajarea cabinetelor de Ştiinte Socio Umane şi Geografie  

*Procurarea şi recondiţionarea unei părţi a materialului didactic; 

*Realizarea şedinţelor de catedră; 

*Analizarea foii de parcurs şi a rezultatelor înregistrate de către elevii Colegiului Tehnic “Aurel 

Vlaicu”  la testele iniţiale; 

*Realizarea de interasistenţe în cadrul catedrei având ca scop îmbunătăţirea procesului de 

predare învăţare şi cresterea importanţei metodelor formative în cadrul acestui proces; 

*Organizarea consultaţiilor pentru recuperarea materiei având în vedere lacunele evidenţiate de 

către testele iniţiale  

*Participarea catedrei  la manifestările organizate cu prilejul sărbătorilor de iarnă; 

      Profesor Pop Amalia Rodica pe catedra de istorie în anul școlar 2018-2019  

- a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare şi ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- a predat la termen aceste documente şcolare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către 

responsabilul catedrei; 

- a elaborat fişele de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- a elaborat testele de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală, precum şi baremele de 

corectare şi notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de rezultatele 

acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic; 
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- a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word şi Excel;          

 - a organizat activităţi extraşcolare şi extracurriculare:  

Activitate extraşcolară - „1 Dcembrie –Marea Unire” – 2. XII. 2018 - Colegiul Tehnic „Aurel 

Vlaicu” Baia Mare (CDI); 

Activitate extraşcolară – Mica Unire în context european” – 23.I.2019 - Colegiul Tehnic „Aurel 

Vlaicu” Baia Mare (CDI); 

A coordonat activitațile din Școala altfel 

      Profesor Guseth Marcel   a desfăsurat urmatoarele activităţi: 

          Vizionare documentare despre TERRA clasa a –IX – a C 

Prezentări PPT despre mediile geografice clasa a – XI – a D 

Vizitarea obiectivelor istorico-geografice din oraş , 07.11.2018,cls a-X-a C 

Recondiţionarea hărţilor, cls a-X-a  A ,B,C ; Decembrie 2018  

Vizionari de filme din lumea plantelor şi animalelor; cls a-XI-a C;ianuarie 2019 

Profesor Foriș Aurora a realizat  următoarele obiective  generale: 

     - Implicarea în activităţile educative extraşcolare; 

- Implicarea unui numar cât mai mare de elevi în viaţa liceului şi a comunităţii; 

- Diversificarea activităţilor extraşcolare pentru a atrage elevii într-un spaţiu educativ 

adecvat, în defavoarea străzii şi a internetului. 

  Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform programului, dintre cele mai 

reprezentative menționez: 

- Realizarea şi prezentarea de afişe având ca tema ,,Drepturile Omului``, - Dezbatere cu 

tema ,,Rețelele de socializare – pro și contra`` - activitate finalizată cu referate care să 

susţina una dintre cele 2 poziții – clasele a IX-a  

 

1. ,,Pot să te conving`` - activitate de exersare a metodelor prin care putem convinge pe 

cineva – noiembrie 2018 – clasa a XII-a D; 
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2. ,,Manipularea prin mass media``- activitate prin care învățăm să ne dăm seama ce este 

adevarat și ce nu, din ceea ce ni se spune la televizor – clasa a IX-a  – ianuarie 2019.  

  Concurs de eseuri- ,,Drepturile omului” – clasele a IX-a – martie 2018. 

 

 

 Profesor Horje Zamfira – a desfăşurat următoarele activităţi:  

-  “Creştinism versus Halloween- masă rotundă şi “Frumuseţea datinilor de Crăciun” zona 

Maramureşului. 30 Oct 2018,cls a-X-a 

-   Poezia închisorilor; dec 2018,cls a-XII-a 

- Icoana din sufletul copilului; 

- Profesor diriginte la clasa a X a B 

- Proiect „Dăruind vei dobândi”,  2018-2019 

Profesor Covaciu Liana a desfășurat pe semestrul I activitățile: 

Prevenirea consumului de droguri in rândul elevilor –Parteneriat CEPECA 

Orientare în carieră –pt clasele terminare  

Prevenirea violentei școlarte  

Spune stop fenomenului de Bulling și de Cyberbulling    

-Autocunoasterea  

-Comunicare și abilițăți sociale 

-Managementul informațiilor și învățării  

-Stilul de viață sănătos 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Șef aria curriculară Om și Societate  

                                                                         Prof. Horje Zamfira 


