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Raport de activitate al Ariei curriculare “Tehnologii” 

pentru sem. I,  anul şcolar 2018-2019 

  

În sem I al anului scolar 2018 2019, activitatea colectivului de cadre didactice din  Aria 

curriculară “Tehnologii” s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare, fiecare membru 

aducându-şi contribuţia la creşterea nivelului de pregătire profesională a elevilor, la dobândirea de 

către aceştia de cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi necesare în formarea lor.  

 

1. Proiectarea activităţii 

 

 Profesorii din A.C.”Tehnologii” au realizat următoarele activităţi: 

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

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

- au predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 

către responsabilul catedrei 

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

- au elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de 

rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- au realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente 

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

 

2. Realizarea activităţilor didactice 

 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ au fost utilizate metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile; 

Exemplu: Ora de laborator, clasa a XI-D, depanare de aparate electrocasnice, prof. Sabou Dorin 
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- prof. Sabou Dorin a achiziţionat din fonduri proprii materiale didactice cu care lucrează cu elevii 

la orele de specialitate 

- prof. Petruţiu Sanda şi Săsăran Vasile au donat aparatură electrocasnică pentru activităţi didactice 

- au fost aplicate constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de specialitate 

tehnice atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor 

practice; 

- s-au utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, 

platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi 

derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către 

elevi; 

2.1.b. Au fost elaborate urmatoarele CDL-uri : 

Ogrean Delia: 

- „Bazele proiectării și realizării produselor”, pentru clasa a XI-a, an şcolar 2018-2019 

- "Sisteme de fabricație", pentru clasa a XII-a liceu an şcolar 2019-2020 

- "Organele mișcării de rotație", pentru clasa a XII-a liceu, curs seral an şcolar 2019-2020 

Petrutiu Sanda: 

- “Aplicaţii practice de baza în electromecanică”, cl. a IX-a profesională, an şcolar 2018-2019 

- “Aplicaţii practice de baza în electromecanică”, cl. a IX-a profesională, an şcolar 2019-2020 

- “Bazele circuitelor electrice”, clasa a XII-a Seral, an şcolar 2019-2020 

Horvat Lucian: 

- “Aplicaţii practice de bază în mecanică”, cl. a IX-a profesională, an şcolar 2019-2020 

Sabou Dorin: 

- “Bazele întreţinerii şi reparării aparatelor electrocasnice”, pt. clasa a X-a C profesională, anul 

şcolar 2018-2019 
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- “Tehnici avansate de întreţinere şi reparare a aparatelor electrocasnice”, pt. clasa a XI-a D 

profesională, anul şcolar 2018-2019 

- “Bazele întreţinerii şi reparării aparatelor electrocasnice”, pt. clasa a X-a C profesională, anul 

şcolar 2019-2020 

- “Tehnici avansate de întreţinere şi reparare a aparatelor electrocasnice”, pt. clasa a XI-a D 

profesională, anul şcolar 2019-2020 

2.1.c Au fost elaborate curricule adaptate pentru elevul cu CES Kautz Daniel, din clasa a X-a C, 

de către profesorii: Ogrean Delia, Sabou Dorin, Petrutiu Sanda, Bandi Andrea 

2.2. Au fost utilizate eficient resursele materiale şi au fost realizate noi resurse didactice: 

- Prof. Horvat Lucian a continuat realizarea şi sintetizarea de materiale didactice de predare pe care 

le-a postat   pe  site-urile proprii (http://www.ticvlaicu.uv.ro/ si http://www.clasacad.uv.ro/) 

 

2.4. Activităţi extraşcolare şi extracurriculare si de voluntariat: 

Prof. Ogrean Delia: 

- A organizat o activitate dedicată Zilei Mondiale a Educației, desfășurată în cadrul proiectului 

"Educaţie şi educatori", care a avut ca scop conştientizarea importanţei educaţiei pentru viitorul 

elevilor, cultivarea respectului pentru educaţie şi educatori. 

 

                            

 

 

- A organizat, împreună cu conducerea școlii, o activitate dedicată Centenarului Marii Uniri, care a 

constat în plantarea un stejar în curtea școlii, la împlinirea a 100 de ani de la formarea statului 

național român.  

http://www.ticvlaicu.uv.ro/
http://www.clasacad.uv.ro/
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- a organizat şi participat la vizita la Fabrica de ciocolată Galactic Baia Sprie  

 

 

 

 

- a participat, în perioada Școala Altfel, la excursia organizată pe Valea Chiuzbăii  
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- A participat, cu elevii clasei a X-a C la activitatea "Poezie și culoare" (organizatori prof. Hotca 

Marian și prof. Mociran Dana)  

 

 

 

- Participarea, cu elevii clasei a X-a C, la activitatea "Acordare de prim ajutor", organizată de către 

prof. Kristof Iuliana, în parteneriat cu Crucea Roșie  
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Prof. Săsăran Vasile: 

- În cadrul săptămânii “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, a inițiat o activitate și a participat la o alta 

- activitate inițiată: Istoricul unirii principatelor; 

-activitate la care a participat: Cum se acordă primul ajutor.  
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Prof. Sabou Dorin: 

- a participat la proiectul “Cuvintele ucid. Stop violenţei”, în perioada 1-19.11.2018.  

- a participat la activitatea “Lacrimi de inger”, în cadrul căreia a organizat atelierul de desen cu afişe 

“Stop violenţei”, cu clasa 11D. 
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- În cadrul săptămânii “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, a organizat două activităţi: 

 

- “Iniţiere în robotică” 
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-  “Atelier de modelism” 

 

 
 

Prof. Petrutiu Sanda: 

- Participare la proiectul național ”Let’s Do It România!” 

- Participare la proiectul național ”Campania 19 zile de acțiune - prevenirea abuzului și violenței 

asupra copiilor si tinerilor”„ cu activitatea ”Să nu lăsăm violența să ne umbrească adolescența” 

- Participare proiect ”Știu și aplic bunele maniere” - în parteneriat cu Colegiul Tehnic Transilvania 

- participare la ”Balul Bobocilor” 
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Activităţi săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!": 

- ”Educație și educatori” 

- ”Stejarul Unirii” 

- Vizita la fabrica de ciocolată ”Galactic” , Baia Sprie 

- Drumeție pe Valea Chiuzbăii 
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Prof. Dragos Simona, Bandi Andrea si Sabou Dorin au organizat vizita de studii la “Eaton” 

Buşag, în data de 23.11.2019, stabilind şi o relaţie de parteneriat cu această firmă. 
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Prof. Dragoş Simona: 

- Participare la proiectul național ”Campania 19 zile de acțiune - prevenirea abuzului și violenței 

asupra copiilor şi tinerilor” cu activitatea ”Să nu lăsăm violența să ne umbrească adolescența” 

- Participare la proiectul educațional național ”Promovarea imaginii școlii” realizat în parteneriat 

cu ziarul ”Esențial în educație”; 

- Participare proiect ”Știu și aplic bunele maniere” - în parteneriat cu Colegiul Tehnic 

Transilvania, unde a obţinut  locul II -  elevele Ilieşiu Anamaria şi Groşan Bianca cu lucrarea  

 ’’ Învaţă să te porţi civilizat’’ 

- Participare în proiectul de promovare a educației pentru voluntariat ”ORA DE NET” desfășurat în 

parteneriat cu Fundaţia Salvati copiii Romania  

- a publicat un articol  în revista școlară națională ”Esențial în educație” 

- Participare în proiectul internaţional   ’’Ziua Ştafetei’’ realizat in cadrul Companiei Eaton-punct 

de lucru Buşag   în parteneriat cu fundaţia Terres des Homes Elveţia, prin participarea cadrelor 

didactice şi elevilor din clasele tehnice. 

- Participare la evenimentul internaţional ’’HOUR OF CODE’’ care a avut loc pe 3-9 decembrie 

2018, cu elevii clasei a XII –a A  

 

Prof. Bandi Andrea: 

 

- Participare la   proiectul Ora de net –coordonat la nivel naţional de Organizatia Salvaţi Copiii  

- Participarea la proiectul naţional ,,Campania 19 zile de acţiune-prevenirea abuzului şi violenţei 

asupra copiilor şi tinerilor” cu activitatea ,,Să nu lăsăm violenţa să ne umbrească adolescenţa” 

- Participare la   Proiect educaţional pentru asigurarea de şanse egale ,,Să-i ajutăm...din suflet!  

2018-2019 

- Participare la   Activitate aplicativă ,,Surprinde-l pe Moş Crăciun!’’ 

- Participare la   Proiect educaţional ,,Poveşti de Crăciun”-ediţia IX 

- Participare la   Proiect educaţional naţional ,,Promovarea imaginii şcolii” ed-IV realizat în 

parteneriat cu Ziarul ,,Esenţial în educaţie” 

- Participare la   Proiect Naţional ,,Un părinte mai bun” 

- Participare la   Proiect  de promovare a educaţiei pentru voluntariat ,,Suflet pentru suflet’’ 2018-

2019 desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Specială-Baia Mare 

- Participare la   Proiect ,,Ora de COD’’ 

 

In cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”:  

- A colaborat la activitatea Educaţie şi Educatori  

- Cu ocazia Centenarului a realizat cu elevii claselor IX-C, X-C, XI-D cocarde create şi utilizate cu 

mândrie de elevi la activităţile legate de acest eveniment. 

- A coordonat ,,Vizita de studiu la fabrica de ciocolată Galactic –Baia Sprie “ 

- A însoţit elevii în cadrul activităţii Vizită de studiu la SC EATON – Buşag cu clasele XI-a A, XII-

a A 
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Prof. Sarkozi Andrea: 

 

- În parteneriat cu Junior Achievement Romania a implementat programul Educație pentru profesie 

și carieră: Succesul profesional la elevii claselor 11 A și 13 H (în calitate de diriginte) 

- a participat la evenimentul european „Code Week” organizat de ADFABER, în perioada 

06.10.2018 – 21.10.2018 

 În data de 29.10.2018 a organizat activitatea „Ziua Internetului”, la care au participat elevii clasei 

9C 

- În data de 09.11.2018, împreună cu prof. Pop Diana și prof. Venczel Diana a organizat și 

desfășurat activitatea “Cuvintele rănesc. Stop violența!” în cadrul campaniei de 19 zile de activism 

de prevenire a abuzului și a violenței împotriva copiilor și a tinerilor 

- În parteneriat cu organizația Salvați copiii România, a organizat și desfășurat în cadrul proiectului 

Ora de Net, 3 activități în cadrul campaniei Dă BLOCK agresivității! Și “glumele” dor. Stop 

cyberbulling. în 22.11.2018 – 23.11.2018 la care au participat prof. Bandi Andrea, prof. Pocol Lidia 

și elevii din clasele 9C,11D și 11A  

- În data de 12.11.2018 a participat împreună cu elevi din 11A, 11C și 12B la prima rundă a 

Concursului Bebras Challenge România 2018. 

- a fost profesor organizator și coordonator al evenimentului internațional Hour of Code (Ora de 

Programare), organizat de ADFABER, în perioada 03.12.2018 – 09.12.2018, cu ocazia Computer 

Science Education Week  

- A organizat și desfășurat ore în cadrul proiectului ROSE "Educația face diferența pentru succes în 

viață (EDSV)" . 

 

- În cadrul săptămânii “Să știi mai multe, să fii mai bun”:  

- în data de 12.11.2018 împreună cu psiholog Covaciu Liana a organizat și participat la activitatea 

Spune STOP Bullingului şi Cyberbullingului!  

- în data de 13.11.2018 a participat la activitățile: «Spune STOP drogurilor!» Prezentarea cadrului 

legal privind consumul de droguri organizat de psiholog Covaciu Liana, România 100 – România 

culinară organizat de prof. Marian Gina, Stejarul Centenarului organizat de prof. Ogrean Delia 

- în data de 14.11.2018 a organizat și desfășurat activitatea: «100 de oraşe din România» la care au 

participat prof. Venczel Diana, prof. Pocol Lidia și elevii clasei 9B 

- în data de 15.11.2018 a participat la Vizită la fabrica de ciocolată Galactic 

 

Activităţi de voluntariat  

 

Ogrean Delia: 

 - Participarea, împreună cu profesorii și elevii școlii, la campania națională "Let`s Do It, 

Romania", acțiune de voluntariat, menită să conștientizeze comunitatea, referitor la ceea ce 

înseamnă respect față de mediu, ecologie, gestiunea deșeurilor 
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 Profesorii Ogrean Delia, Petrutiu Sanda, Dragos Simona, au participat, prin donare de 

alimente la proiectul "Banca de alimente", organizat în colaborare cu  organizația Crucea Roșie 

 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

Profesorii au: 

- elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor 

iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, 

aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în care au fost realizate 

competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a 

procesului instructiv-educativ; 

- utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode 

clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, 

proiecte şi portofolii; 

- realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în 

vigoare; 

- comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților acestora; 

- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

- au stabilit si repartizat temele pentru sustinerea examenelor de atestare a competentelor 

profesionale de nivel 3 si 4 

 

 

4. Managementul clasei de elevi 

 

Profesorii au: 

- realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

- monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi 

adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului 

școlar al acestora; 

 - organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau dificultăți 

de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar; 

- au organizat sedinte cu parintii la clasele la care sunt diriginti 

 

5. Managementul carierei si a dezvoltarii profesionale 

 

Toti membrii A.C. “Tehnologii” au participat la toate consfătuirile, cercurile pedagogice 

care au fost organizate. D-na prof. Ogrean Delia este responsabilul cerercului pedagogic, domeniul 

mecanic. 

Prof. Sabou Dorin, în calitate de coordonator al Ariei Curriculare “Tehnologii”, a organizat 

activitatea comisiei, a întocmit toate rapoaartele necesare şi solicitate.  

 

Au participat la cursuri de perfecţionare: 

Prof. Petruţiu Sanda: 
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1. Introducere în etwinning. Scrierea de proiecte internaționale  de colaborare educațională 

2. Perspective socem: dezvoltarea social cognitivă și emoțională la copii și adolescenți   

 

Prof. Dragos Simona: 

- a urmat cursul online pentru profesori – ’’Stiluri de invaţare. Stiluri de predare’’, organizat de 

CCD Bucuresti in parteneriat cu Editura Litera şi Clubul Profesorilor din Romania. 

Prof. Sarkozi Andreea 

- a participat la programul de formare: PERSPECTIVE SOCEM: Dezvoltarea social cognitivă și 

emoțională la copii și adolescenți organizat de către Casa Corpului Didactic Maramureș în perioada 

26.10.2018 – 15.12.2018 

 

6. Contributia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare 

 

 

Prof. Ogrean Delia: 

- A participat la proiectul educațional  național: "Promovarea imaginii școlii", prin publicarea unui 

articol cu titlul "Educația – o șansă pentru viitor", în ziarul electronic Esențial în Educație 

- A încheiat contract de parteneriat cu ziarul Esențial în Educație 

 

 Prof. Petruţiu Sanda: 

 - Participare la proiectul educațional național ”Promovarea imaginii școlii” realizat în parteneriat 

cu ziarul ”Esențial în educație”; 

- Participare  proiect de promovare a educației pentru voluntariat ”Suflet pentru suflet” desfășurat  

 în parteneriat cu Școala Gimnazială Specială, Baia Mare 

 -  Articol în revista școlară națională ”Esențial în educație” 

 - Articol ”Centenarul la C.T. ”Aurel Vlaicu, Baia Mare” publicat în Graiul MM 

- postări/administare pagina de Facebook a liceului 

 

Prof. Săsăran Vasile: 

 - şi-a desfăşurat cu foarte mare seriozitate şi implicare activitatea în Comisia de Sănătatea și 

securitatea muncii și protecția elevilor 

 - în perioada vacanţei de vară a desfăşurat o activitate neobosită de promovare a şcolii noastre, 

împărţind peste 300 de fluturaşi, direct unor persoane fizice sau unor grupuri mici de persoane care 

s-au arătat interesate. 

Prof. Bandi Andrea, Petruţiu Sanda şi Sabou Dorin au pregătit-o pe eleva care a participat la 

concursul “Electrosofting” organizat de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, CUN Baia Mare, 

(Şugar Maria). 

Toti profesorii Ariei Curriculare “Tehnologii” sunt membri în numeroase comisii la nivelul 

şcolii. 

 

Prof. Dragos Simona: 

-  a realizat un parteneriat cu “Eaton” -Buşag obţinând o sponsorizare pentru  
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’’Balul Bobocilor 2018’’. 

- a participat la Conferinţa Naţionala ’’Teatrul vienez în educaţie’’ în parteneriat cu ISJMM  

 

Prof Bandi Andrea: 

A realizat parteneriate cu  

- Colegiul Tehnic ,,Transilvania’’ Baia Mare; 

- Revista ,,EDUCAŢIA FACE DIFERENŢA”- Piteşti 

- SC CIOCOLATA GALACTIC FOOD DISTRIBUTIONE SRL-Baia Sprie; 

- Organizaţia Salvaţi Copiii 

- Ziarul ,,ESENŢIAL ÎN EDUCAŢIE”- Piteşti 

- A participat la diverse concursuri, locale, judeţene, interjudeţene, naţionale, şi la 

simpozioane şi sesiuni de comunicări, după cum urmează: 

- În cadrul Concursului ,,Invăţ, ştiu şi aplic bunele maniere”, organizat de Colegiul Tehnic 

,,Transilvania’’ Baia Mare- Diplomă Locul III (Sugar Maria X-C)  

- În cadrul Concursului Electrosofting, ediţia a VI-a, 06.12.2018, organizat de CUN Baia Mare, 

Facultatea de inginerie- Diploma de merit; 

- La Conferinta Naţională ,,TEATRUL ÎN EDUCAŢIE’’-Diplomă 

- La Seminarul Naţional ,,Furia la copii – cum o gestionăm’’-Adeverinţă  

- La Simpozionul Naţional ,,MAGIA SARBATORILOR DE IARNĂ’’-Diplomă 

 

Prof. Sarkozi Andreea 

 

- A încheiat parteneriat de colaborare cu Asociația Română pentru Reciclare – RoRec pentru 

desfășurarea în Colegiul Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare a Programului educaţional de protecţie a 

mediului “Patrula de Reciclare” 

 

Toti profesorii au pregătit elevi pentru participarea la olimpiadă.  

 

06.02.2019    Întocmit de către responsabilul Ariei curriculare “Tehnologii”, 

prof. Sabou Dorin  


