RAPORT DE ACTIVITATE
Catedra “Servicii”
Anul şcolar: 2018/2019
Componenţa catedrei: Corlade Iulia, Neacșu Mihaela, Gaman Teodora, Canelea Daniela,
Pricop Vasilica, Negrea Eugenia, Budău Monica, Tătaru Alina, Aaniței Paraschiva ;
1. Activităţi şcolare:
a) Activităţi didactice
 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale
Toți membrii catedrei au întocmit la timp planificările anuale și pe unități de învățare, cunosc
conținuturile planurilor de învățământ, a programelor școlare, a metodelor și procedurilor de
evaluare precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru;









 Elaborare CDL-uri :
Activități de organizare în turism și alimentație, la clasa a IX-a liceu, prof. Aaniței
Paraschiva;
Alimentația rațională în secolul XXI, la clasa a X-a liceu; prof. Pricop Vasilica
Tehnologii specifice bucătăriei tradiţionale româneşti, la clasa a XI-a liceu, prof. Aaniței
Paraschiva;
Organizarea producției culinare în concordanță cu tipurile de meniuri, la clasa a IX-a –
Învățământ profesional – prof. Aanitei Paraschiva;
Întocmirea meniurilor în restaurație, la clasa a X-a –Învățământ profesional, prof. Aaniței
Paraschiva;
Alimentatia in colectivitati, la clasa a XI-a – Învățământ profesional – Ospătar(vânzător),
chelner în unități de alimentație, prof. Canelea Daniela
Realizarea productiei culinare in unitatile de alimentatie publica, la clasa a XI-a –
Învățământ profesional – Bucatar, prof. Negrea Eugenia
Alimentația omului sănătos, la anul II Școala postliceală-Tehnician nutriționist, prof.
Canelea Daniela;

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de
cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor
scolare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de
relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat,
strategii de predare, învăţare şi evaluare.
 Elaborarea testelor de evaluare
La începutul anului şcolar au fost date teste iniţiale la toate clasele menite să
direcţioneze planificarea materiei pentru anul şcolar dar şi să semnaleze eventuale planuri
individualizate pentru elevii cu deficienţe în învăţare.
Au fost elaborate teste la finalul fiecărei unităţi de învăţare, cu itemi variaţi pentru
competenţele urmărite şi bareme de notare, urmărind progresul elevilor sau în anumite situaţii
identificând cauzele regresului şcolar pentru diminuarea sau eradicarea eventualelor probleme
în dobândirea cunoştinţelor sau formarea competenţelor de către elevi.

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)
Membrii catedrei au elaborat fişe de lucru pentru orele de curs, proiecte şi schiţe ale activităţilor
şi demersurilor didactice adaptate la particularităţile grupurilor de elevi şi individuale.
 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe
S-a elaborat tematica şi sunt coordonaţi elevii pentru realizarea proiectelor în vederea
obţinerii certificatelor de competenţe profesionale nivel 4 – profesorii îndrumători: Neacșu
Mihaela și Pricop Vasilica iar pentru nivelul 5- profesorii: Budău Monica și Aaniței Paraschiva;


Desfăşurarea şedinţelor de catedră

Toate cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi desfăşurarea
activităţilor propuse şi aprobate în Planul managerial al Comisiei metodice şi anume:
 Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei;
 Discutarea programelor şcolare;
 Elaborare CDL-uri;
 Incheierea protocoalelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica;
 Susţinerea unor referate cu caracter ştiinţific şi informative;
 Organizarea olimpiadei interdisciplinare;
 În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii catedrei,
îndrumătorii de proiecte la clasele a XII-a și IIPL2 au elaborat temele de proiect în
conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a Examenelor de certificare a
competenţelor profesionale;
 Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare examenelor de certificare a
competenţelor profesionale de nivel 4 și 5 ;
La şedintele de catedră au participat toţi membrii şi de asemenea, s-au susţinut pe tot
parcursul anului lecţii demonstrative şi referate, după cum urmează:
Lecţii demonstrative:
 prof. Budău Monica- “Preparate din suproduse de carne”, clasa XP5, Modulul
”Sortimentul de preparate și băuturi”
 prof. Gaman Teodora- ”Bilantul-Procedeu specific metodei contabilitatii” – Modulul –
Contabilitate generală, clasa a X-a B.
 prof. Pricop Vasilica- ”Calitatea produselor si serviciilor”, Modulul- Calitatea in turism
si alimentatie, clasa a IX-a P4
 prof. Aanitei Paraschiva-Preparate servite la micul dejun, Modulul-Sortimentul de
preparate si bauturi
Referate:
 prof. Corlade Ecaterina-Iulia –„Barierele manageriale ale profesorului în activitatea
didactică”
 prof. Neacșu Mihaela -” Protectia consumatorilor pe plan național si International”
 prof. Canelea Daniela- “Principii de bună practică pentru eficientizarea ÎPT “
 prof. Negrea Eugenia- „Alimentatia adolescentilor”
 prof. Aaniței Paraschiva - ” Mentalitatea, barieră în calea învăţământului dual”
 prof. Neacșu Mihaela -Referatul ”Realizarea unui plan de afaceri”

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc
Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de cerc în cadrul comisiilor metodice la
şcolile care sunt arondate .
 Experienţe de laborator
La orele de industrie alimentara a fost utilizat laboratorul cu dotări corespunzătoare,
elevii au experimentat cu aparate de măsură, au văzut cum interacţionează substanţe , au mânuit
ustensile de laborator şi au realizat experimente pe alimente verificand starea de prospetime si
eventualele metode de falsificare aplicate acestora.
 Membri în comisii
Coordonator CEAC- prof. Corlade Iulia
Membru Comisia diriginților clasa a X-a- prof. Neacșu Mihaela
Membru Comisia CEAC- prof. Pricop Vasilica
Responsabil Consiliul Elevilor- prof. Neacșu Mihaela
Membru Comisia pentru organizarea și funcționarea firmelor de exercițiu-prof. Neacșu Mihaela
Responsabil Comisia – Burse de merit, activități școlare și extrașcolare - prof. Neacșu Mihaela
Comisia pentru realizarea revistelor şi publicaţiilor şcolare: prof. Aaniței Paraschiva
Subcomisia de observatori – prof. Aaniței Paraschiva
Comisia de Curriculum – prof. Aaniței Paraschiva
Comisia pentru programe si proiecte educative-- prof. Neacșu Mihaela, Aaniței Paraschiva
Membru Comisia pentru organizarea și funcționarea firmelor de exercițiu- prof. Gaman Teodora

Membru Comisia – Burse de merit, activități școlare și extrașcolare- prof. Gaman Teodora
Responsabil Comisia de Perfecționare a Personalului- prof. Gaman Teodora

b)Activităţi școlare pentru elevi
Olimpiade şi concursuri şcolare:
Olimpiada din Aria curriculară Tehnologii și Concursul pe meserii, unde s-au obţinut
următoarele rezultate:
Faza pe școală/locală/judeteana
 clasa a XII-a A: Budău Ana-Maria- premiul I, Curcubet Catalina-premiul II, Tîrgoală
Dina-premiul III și Simon Georgiana, Harabagiu Tamas – menţiune;
Elevii care au participat la Olimpiadă si au fost calificati la faza judeteana au fost pregătiţi şi
coordonaţi de catre profesorii Pricop Vasilica și Aaniței Paraschiva;
 clasa XI C: David Cristian- premiul I, Craciun Ioana-premiul II, Mihailuc Sergiupremiul III.
Elevii care au participat la Olimpiadă si au fost calificati la faza judeteana au fost pregătiţi şi
coordonaţi de catre profesorii Neacșu Mihaela și Gaman Teodora;
 clasa XI B: Paun Alexandra- premiul I, Mihalache Andreea-premiul II, Balasa Adrianpremiul III.
Elevii care au participat la Olimpiadă , faza pe scoala au fost pregătiţi şi coordonaţi de catre
profesorii Neacșu Mihaela și Budău Monica;
 clasa XI P5- calificarea Ospătar (Chelner), Vânzător în unități de alimentație publicăpremiul I Moisa Bianca, premiul II- Pătrășcan Mădălina, Tulbure Brigitta-premiul III.
Elevii care au participat la Concursul pe meserii si au fost calificati la faza judeteana au fost
pregătiţi şi coordonaţi de catre profesorii Canelea Daniela și Negrea Eugenia;
 clasa XI P5- calificarea Bucatar- premiul I Andronic Cristina, premiul II- Ungureanu
Casandra, Iancu Mihaela-premiul III.

Elevii care au participat la Concursul pe meserii si au fost calificati la faza judeteana au fost
pregătiţi şi coordonaţi de catre profesorii Aaniței Paraschiva și Negrea Eugenia;
 Premiul II, Concursul Alege! Este dreptul tău, Elev Crăciun Ioana clasa a XI-a C
 Premiul III , Concursul de artă culinară, Elevă Tulbure Bianca , clasa a 11-aP5 Prof.
coordonator: Canelea Daniela.
 Premiul III , Concursul de artă culinară , Elevă Pătrăşcan Mădălina , clasa a 11-aP5
 Premiul III , Concursul ..Cea mai cool clasă de Crăciun” , clasa a 11-aP5
 Concursul ,,CEL MAI BUN PATISER’’, eleva- Stoleru Elena, clasa a IX-a B, Prof.
coordonator: Budău Monica.
 Premiul I la faza județeană a concursului pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” –
elev Percic Ion – clasa a X-a B - Contabilitate Generală prof. Gaman Teodora
 Premiul II faza județeană a concursului pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” –
elevele:
 Jalbă Magdalena – clasa a IX-a C – Bazele contabilității
 Turculeț Nicoleta – clasa a XI-a C – Marketingul Afacerii
 Premiul III faza județeană a concursului pe teme economice “Ion Ionescu de la Brad” –
eleva Dobândă Patricia – clasa a X-a C – Protecția Consumatorului
 Premiul II – olimpiada interdisciplinară – elev David Cristian – clasa a XI-a prof.
Neacșu Mihaela, Gaman Teodora
 Premiul a II-lea – Concursul Ion Ionescu de la Brad, desfășurat la Universitatea Vasile
Alecsandri Bacău – eleva Turculeț Nicoleta, clasa a XI-a C – Marketingul Afacerii
 Mențiune - Concursul Ion Ionescu de la Brad, desfășurat la Universitatea Vasile
Alecsandri Bacău – elev Percic Ion, clasa a X-a B – Contabilitate Generală prof. Gaman
Teodora
 Mențiune - Concursul Ion Ionescu de la Brad, desfășurat la Universitatea Vasile
Alecsandri Bacău – eleva Dobândă Patricia, clasa a X - a C – Protecția Consumatorului
 Mențiune – Târgul firmelor de Exercițiu desfășurat la Centrul de Afaceri Bacău – elevii
clasei a XI-a C pentru Cel mai bun site al FE Mobline
c) Activităţi extrașcolare/extracurriculare derulate cu elevii:
Membrii comisiei au participat cu elevii la activitatile extrascolare proiectate şi derulate:
 Organizare Balul Bobocilor 2018, prof. Neacșu Mihaela, Gaman Teodora;
 Organizare Excursie Ceahlău –prof. Neacșu Mihaela
 Organizare Bal de Halloween–prof. Neacșu Mihaela
 Organizarea Târgului de Halloween - prof. Neacșu Mihaela, Gaman Teodora, Corlade
Iulia, Budău Monica, Pricop Vasilica, Negrea Eugenia, Canelea Daniela, Aaniței
Paraschiva.
 Organizare Concurs ”Cea mai cool clasă de Crăciun”, prof. Neacsu Mihaela;
 Organizarea Târgului de Crăciun- prof. Neacșu Mihaela, Gaman Teodora, Corlade
Iulia, Budău Monica, Pricop Vasilica, Negrea Eugenia, Canelea Daniela, Aaniței
Paraschiva.
 Organizare proiect de voluntariat ”Dăruind, suntem mai buni!”; - prof. Neacșu
Mihaela, Gaman Teodora, Corlade Iulia, Budău Monica, Pricop Vasilica, Negrea
Eugenia, Canelea Daniela, Aaniței Paraschiva.
 Participare la Proiectul Naţional Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi
violenţelor asupra copiilor şi tinerilor” 1-19 noiembrie 2018 prof. Neacșu Mihaela,
Gaman Teodora.
 Participare la activitatea ,, Hai Români la SĂRBĂTOARE’’, Prof. Budău Monica
 Participare Proiect internațional "Experimentul lui Eratostene", Prof. Gaman
Teodora.




Participare Conferinţă organizată de Asociaţia Mutandis "Greşesc, deci exist!" Ateneul "Mihail Jora" Bacău , Prof. Gaman Teodora, Aaniței Paraschiva, Pricop
Vasilica
Participare la activitățile programului JA Romania ”Prevenirea abandonului școlar.
Este profesia mea„- Prof. Pricop Vasilica.

2. CURSURI DE PERFECŢIONARE



Curs de prim ajutor – Crucea Roșie, prof. Gaman Teodora, Iulia Corlade, Neacșu
Mihaela, Aanitei Paraschiva, Canelea Daniela- 10 credite




Curs Competențe antreprenoriale organizat de Fundația Solidaritate și Speranță Iași cu o durată de 50 ore , prof. Gaman Teodora
Curs "Research practices and writing for publication of research" din cadrul
proiectului UPPScience ERASMUS +, desfășurat în Antalya (Turcia), prof. Gaman
Teodora

3. INSPECȚII ȘCOLARE

Inspecția ARACIP -toti membrii catedrei au fost monitorizati
4. ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE
 Articolul ”OLIMPIADA - un mod de promovarea a elevilor” în revista/ziarul electronic
"PROMOVAREA IMAGINII SCOLII " EDITIA 2019, Organizator: Ziarul ESENȚIAL în
EDUCAȚIE-Prof. Pricop Vasilica

 Articole in revista „ALIMETEA”-totii membrii catedrei
 Articol publicat în revista de Comunicări Științifice Ale Simpozionului Național
,,Mândru că sunt Român” -ISSN 2537-5954 –Prof. Negrea Eugenia.
5. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat
6. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar
 Încheierea unor parteneriate cu ONG-uri specializate în vederea dezvoltării unor
programe care să prevină abandonul școlar în cadrul comunităților cu risc ridicat;
 Folosirea experiențelor elevilor care au abandonat școala pentru combaterea extinderii
fenomenului de abandon prin intermediul expunerii modului în care le-a fost afectată viața
de părăsirea prematură a școlii.

