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Şcoala a funcționat în anul școlar 2020 -2021 cu un personal didactic format din 87 

de persoane, didactic auxiliar - 13 persoane şi nedidactic - 20 de persoane.  

Personalul didactic al Colegiului Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe 

Airinei” deține calificarea necesară și este preocupat permanent de propria dezvoltare 

profesională și personală, remarcându-se prin: participările la diverse programe de 

formare cu teme de actualitate, cum sunt utilizarea platformelor de învățare colaborativă 

și a diverselor instrumente digitale; elaborarea de materiale de învățare necesare pentru 

susținerea activităților face-to-face și la distanță cu elevii; participarea la simpozioane și 

conferințe naționale sau internaționale.  

În anul școlar 2020-2021, în cadrul școlii au funcționat 55 clase (1403 elevi), 

dintre care 16 clase cu predare intensivă în limba franceză şi engleză, în specialitate. 

Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” funcționează la ora 

actuală cu următoarea organizare pe cicluri de învăţământ, filieră, profil și 

specializare/calificare profesională: 

 

Liceu zi  

▪ Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale (clasa a IX-a și a X-a) 

■ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii (1 clasă/nivel);  

■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de 

Telecomunicaţii (1 clasă/nivel, intensiv engleză); 

■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de 

Telecomunicaţii (1 clasă a XI-a, 1 clasa a XII-a) 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de 

poştă (1 clasă/nivel, intensiv franceză); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de 

poştă (1 clasă/nivel) 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Organizator banqueting 

(intensiv engleză-1 clasă/nivel); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie 

(intensiv franceză-1 clasă/nivel) 

■ Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv (1 clasă/nivel); 

 

Liceu seral 

■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de 

Telecomunicaţii: clasa a XI-a, clasa a XII-a – 2 clase, clasa a XIII-a); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de 

poştă (clasa a XII-a); 

■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie( 

clasa a XI-a) 

 



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 3 

 Liceu - cu frecvenţă redusă 

■ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științe ale naturii clasa a XII-a și clasa 

a XIII-a) 

■ Filiera teoretică, Profil Uman, Specializarea Științe sociale (clasa a IX-a) 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

• Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii (2 

clase); 

• Domeniul Servicii - Operator economic diriginte oficiu poștal (2 clase); 

• Domeniul Informatică - Administrator  rețele locale şi de comunicaţii (2 clase); 

• Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații (2 clase); 

• Domeniul Informatică - Analist programator (2 clase). 

 

ŞCOALA PROFESIONALĂ 

• Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii (clasa a 

IX-a, clasa a X-a, clasa a XI-a) 

• Domeniul Turism și alimentație-ospătar/bucătar (clasa a IX-a) 

 

 

Rata de abandon a elevilor din anii terminali 
2,89 % 

 

Rata de abandon la nivelul liceului 
1,68 % 

 

Rata de absolvire a claselor terminale 
96 % 

 

Rata de participare la examenul de bacalaureat 
80 % 

 

Rata de promovare a examenului de bacalaureat 
37 % 

 

Număr elevi beneficiari ai activităților pedagogice și 

de sprijin  
180 

Număr elevi aparținând unor grupuri dezavantajate 

participanți la proiect 
163 

 

♣ Predarea programei școlare s-a realizat: 

x Integral 

♣ Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse 

x Nu este cazul 

♣ Parcurgerea materiei s-a realizat: 

x Ritmic pentru majoritatea catedrelor 

x Prin reorganizarea materiei (în perioada noiembrie- iunie)- catedra de Matematică  
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♣ Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei (nominalizați 

cadrele didactice). 

 

✓ Matematica 

o Absenteism la clasele de la seral și nu numai; 

o Elevi cu ritm lent de învățare; 

o Situație de urgență-pandemia; 

o Cunoștințele dobândite în școala generală  lacunare; 

o Dezinteres pentru dobândirea competențelor disciplinei ce se perpetueaza din anii 

anteriori;  

o Indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la 

nevoile colectivelor de elevi; 

o Nerespectarea succesiunii unităților de învățare, stabilită de comun acord în cadrul 

catedrei; 

o Colaborarea cu profesorii diriginți și părinți ineficientă; 

o Indisponibilitate pentru inițierea practicii reflective, în cadrul catedrei. 

 

♣ Evaluare 

          Notarea elevilor s-a realizat: 

            x Ritmic 

            x Aleator: anumiți elevi Matematica 

 ♣ Enumerați cauzele ce au determinat  notarea aleatorie și acțiunile întreprinse 

pentru  înlăturarea  acestora (dacă au existat). 

✓ Matematica 

o absenteism la clasele de la seral și nu numai 

o colaborarea cu prof. diriginți și părinți ineficientă 

o situație de urgență – pandemia 

 

♣ Precizați modalitățile și intrumentele de evaluare care au fost folosite:  

– în funcție de specificul fiecărei discipline/ profilului și specializării 

Teste de evaluare inițiale, formative, sumative, fișe de lucru, observarea curentă, 

dezbaterea, conversația euristică, verificarea temei pentru acasă, autoevaluarea, 

interevaluarea, proiecte, portofolii, joc de rol, dialog, concursuri, prezentări Power-Point, 

autoevaluări. 

 

✓ Matematica 

o Teste inițiale, sumative, adaptate la stilurile de învățare ale elevilor; 

o Chestionarea evaluatoare; 

o Observarea evaluatoare; 

o Portofoliul; 

o Monitorizarea activității independente desfășurată de elevi la indicația profesorului 

sau din proprie inițiativă; 
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o Fișe de lucru, cu prescripții/exerciții rezolvate complet pentru recuperare sau 

pentru formarea de priceperi și deprinderi 

 

✓ Tehnice/Economice de specialitate 

Metode tradiţionale şi complementare 

o evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele) 

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

interevaluarea, chestionare) 

o sumativă (examinări orale, chestionare, referatul) 

o lucrarea practică individuală şi în echipă 

o realizarea de proiecte individuale sau în echipă 

o evaluarea în condiţii reale de lucru la agenţii economici cu care avem parteneriate 

sau derulăm proiecte pe practica elevilor 

o aplicarea de chestionare cu itemi diverşi conform condiţiior de aplicabilitate şi în 

limita variabilelor impuse de SPP pentru formarea de deprinderi pentru activităţi 

practice 

o evaluarea prin teste, chestionare, exerciții pe platforma GSUITE. Activitatea s-a 

desfasurat constant, începând din data de 20 octombrie 2020, când, datorită 

pandemiei s-a trecut la scenariul de învățare/evaluare on line.   

 

 ♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 

dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor. 

 

✓ Limba și literatura română 

o Proiectarea diferenţiată a conţinuturilor, planificarea individualizată a învăţării, 

chestionare pentru identificarea dificultăților întâmpinate de elevi în timpul învățării, 

selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, metode 

active-participative, jocul didactic, adaptarea procesului de evaluare, evitarea 

discriminărilor 

o pregătire suplimentară  

o program ROSE  

o încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz 

o încurajarea autoevaluării 

o realizarea de portofolii 

o fișe de lucru diferențiate pe stiluri de învățare 

 

✓ Limba franceză/limba germană/limba engleză 

o reorganizarea materiei și realizarea unor fișe de lucru adaptate nivelului. 

o reluarea anumitor părți din materie, îndrumare și evaluare personalizată. 

o tratarea diferențiată a elevilor. 

o lucrul diferențiat potrivit stilului de învățare și nivelului cognitiv al sarcinii de lucru 

o reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles 

o îndrumare și evaluare personalizată 
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o stimularea imaginației și creativității 

o învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

o utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

o asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării 

personalității 

o material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.) 

o utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii și cel al Ministerului 

o utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu 

CES. 

 

✓ Matematică 

o Consultații pentru elevii cu ritm lent de învățare și pentru cei cu abilități deosebite 

de către  prof. Sandu, Chiriță  Ionescu, Popa;  

o Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii 

competențelor disciplinei;  

o Intocmirea caietelor de recuperare, mape cu fise recapitulative, ore suplimentare; 

o Proiectarea de planuri de îmbunătățire a activității de comun acord cu elevii și 

părinții. 

o Participarea la pregătirea suplimentară -proiect ROSE 

 

✓ Fizica/Chimie/Biologie  

o tratarea diferențiată a elevilor 

o predarea-învățarea centrată pe elev: în funcție de stilul de învățare, în funcție de 

nivelul de pregătire al acestora, în funcție de particularitățile și potențialul fiecărui 

copil 

o reluarea materiei punând accentul pe noțiunile greu de înțeles și reținut, pornind de 

la simplu la complex 

o utilizarea unei diversități de materiale și mijloace didactice utile în explicarea și 

înțelegerea conținuturilor sau completarea informațiilor lacunare (prezentări Power-

Point, filme didactice, experiențe simple, lecturi pe calculator, prezentări de 

experimente virtuale  

 

✓ Istorie/Socio-umane  

o predarea-învățarea centrată pe elev, în funcție de stilul de învățare și de nivelul de 

pregătire al elevilor, în funcție de particularitățile și potențialul fiecărui copil 

o pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru elevii cu 

școlarizare la domiciliu, înregistrați în clasele din încadrare, au fost realizate 

adaptări ale cerințelor educaționale formulate în procesul de predare-învățare-

evaluare, la disciplinele istorie și psihologie 

o reluarea anumitor părți din materie, îndrumare și evaluare personalizată. 

 

✓ Geografie/Religie/Educaţie-fizică  

o pregătire suplimentară centrată pe elev 
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✓ Informatică 

o Realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca dificultate, 

care să permită elevilor învățarea în ritm propriu 

o Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii 

competențelor disciplinei 

o Utilizarea platformei GOOGLE CLASSROOM pentru antrenarea elevilor în 

activități de învățare interactive, pentru ca elevii să poată învăța în ritm propriu, la 

clasele de liceu zi și cele de postliceala. 

o Reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles 

o Îndrumare și evaluare personalizată 

o Stimularea imaginației și creativității 

o Învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

o Utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

o Asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării 

personalității 

o Material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.) 

o Utilizarea materialelor postate pe site-ul scolii și cel al ministerului 

o Utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu 

CES 

 

✓ Discipline tehnice 

o lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru 

o stimularea imaginaţiei şi a creativităţii 

o învăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 

o utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic 

o asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării 

personalităţii 

o stabilirea unui ritm şi a unui parcurs propriu de învăţare, încurajarea învăţării prin 

cooperare, consiliere personală. 

o stimularea spiritului de cooperare 

o jocuri de rol 

o promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului  

o identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru dezvoltarea 

stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de 

disciplinele/modulele predate 

o material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.) 

o utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii  

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o activitate suplimentară cu elevii cu CES desfășurată de către cadrele didactice: 

Dicu Leonard, Constantin Gheorghe, Babarada Dan Edmond 
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♣ Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de 

clase). 

✓ Limba română 

o Clasa a IX-a zi: 11  

o Clasa a X-a: 9  

o Clasa a XI-a: 7 

o Clasa a XII-a: 11 

o Clasa a XI-a seral: 4 

o Clasa a XII-a seral: 10 

o Clasa a XII-a fr: 13 

o Clasa a IX-a fr: 9 

✓ Limba franceză 

o Clasa a X-a - 5 

o Clasa a XI-a: 2 

o Clasa a XI-a seral: 2 

o An I postliceal: 5 

✓ Limba engleză 

o Clasa a IX-a zi: 2 

o Clasa a IX-a prof: 8 

o Clasa a X-a zi: 10 

o Clasa a X-a prof: 2 

o Clasa a XI-a zi: 5 

o Clasa a XII-a zi: 3 

 

✓ Matematică: 

o Total  30 elevi prezenți, promovați 30 în sesiunea august –septembrie 

 

 ♣ Elevi corigenți (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase) 

✓ Matematică: 

o Total 5 elevi, promovați în sesiunea august –septembrie 

 

♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele 

obținute. 

✓ Limba și literatura română 

o consultarea unor surse cât mai variate pentru realizarea de proiecte tematice 

o ore de pregătire suplimentară 

o am încurajat și pregătit elevii să se implice în realizarea unor prezentări sau în 

redactarea unor texte (elevii clasei a XI-a D, elevii clasei a IX-a A, a X-a C (prof. 

Simion Elena) 

 

✓ Matematica 

o pregătire suplimentară 
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o indicarea de bibliografie și stabilirea unui program de pregătire individual 

 

✓ Fizica/Chimie/Biologie    

o activități suplimentare – pregătirea elevilor în afara orelor de curs, prezentarea 

unor materiale și realizarea unor proiecte care să le dezvolte capacitățile 

intelectuale 

o stabilirea unui program de pregătire în vederea participării elevilor la concursurile 

școlare 

 

✓ Franceză/Germană/Engleză 

o propuneri lecturi suplimentare – îmbogățirea limbajului și culturii generale. 

o prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual și la clasă.  

o proiecte de lucru cu grad sporit de dificultate – jurnal intim, traducerea unei opere 

literare (Camus, l’Etranger) 

o îndrumarea spre consultare a unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o 

mai bună autocunoaștere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară 

o sarcini de lucru/teme diferențiate 

o pregatire suplimentară pentru concursurile școlare 

 

✓ Geografie/religie/educație-fizică 

o pregătire suplimentară 

 

✓ Istorie/Socio-umane   

o stimularea continuă a motivației pentru învățare, 

o implicarea în activități /programe, proiecte educaționale, activități extracurriculare 

și de dezvoltare personală 

o activități educative extracurriculare care au avut ca obiectiv dezbaterea unor teme 

de psihologie aplicată (dezvoltarea expresivității emoționale, dezvoltarea 

inteligenței emoționale, tehnici de luare a deciziilor, rezistența la tehnici de 

manipulare, reziliența în activitatea școlară etc.) 

o sarcini de invatare diferentiate, cu grad de dificultate mai ridicat 

o teme diferentiate in studiul individual si la clasa. 

 

✓ Informatică 

o pregătire pentru concursuri 

o probleme și teste suplimentare  

o concursuri online 

 

✓ Discipline tehnice 

o îndrumarea spre consultare a 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 
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o fişe de lucru cu grad sporit de dificultate 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o Acțiuni de pregătire suplimentară  în parteneriat cu CNPR- Directia de Curierat       

Rapid dir Cristina Otelea și Steluța Ionela Capdefier CNPR și membru în CA 

Colegiul Gheorghe Airinei  

o Organizarea de concursuri cu teme din domeniul de activitate în cadrul proiectului 

educațional (inclus în Proiectul Educațional ,, ALIMENTAȚIA  SĂNĂTOASĂ’’ ) , 

,,Tehnologia de preparare a prăjiturilor ecologice cu frișcă‘’, unde elevii au avut 

ocazia să aplice cunoștințele dobândite la școală în laborator, la agentul economic, 

au dezvoltat spiritul competitiv fiind organizați pe grupe, au îmbunătățit relațiile de 

colegialitate cu elevii de la alte școli (Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu”)  cadru 

didactic: Cernea Carmen 

o Activitatea de instruiré practică opțională. În lunile septembrie și octombrie, 

conform convenției de practică 2020 -2022, cu CN POȘTA ROMÂNĂ, practica, 

atât la liceu cât și la postliceală, s-a efectuat în centrele de execuție. În perioada  

noiembrie – ianuarie, postliceala a continuat practica în oficiile de execuție, unde și 

activează, iar liceul a trecut pe practica/laboratoare on line, un rol  mare având 

materialele și programele poștale furnizate de dra Steluta Ionela Capdefier. 

o Activități incluse în proiectul educațional,, Alimentația sănătoasă -,, Tehnologia 

preparare a prăjiturilor ecologice cu frișcă ‘’. (cadru didactic Carmen Cernea). 

   Desfășurare cuprinsă în perioada noiembrie 2020 – mai 2021 : 

▪ în luna noiembrie - Informarea grupului privind conținutul proiectului ; 

Susținerea unui referat ,,Organizarea locului de muncă’’și a chestionarelor; 

Laboratorul Liceului Tehnologic Special nr.3; Prezentarea materiilor prime 

necesare obținerii  dulciurilor ecologice de bucătărie ; 

▪ în luna Decembrie : ,,Tehnologia de obținere a prăjiturilor ecologice cu aluat 

dospit’’. Vizita la hotel ,,Marshal Garden’’ .  

▪ în luna ianuarie: ,,Tehnologia de obținere a prăjiturilor ecologice cu coji 

indiene  ’’. Activitate realizata online (cadru didactic: Cernea Carmen) 

 

♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 

✓ Limba Română, Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Istorie 

o stabilirea unui orar al consultațiilor pentru elevii claselor terminale 

o procurarea variantelor de bacalaureat 2022; modele de subiecte 2021 

o planificarea orelor de pregătire; 

o consultații, pregătire suplimentară 

o elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste) 

o suport teroretic prin materiale electronice 

o activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită 

Organizațională, cu elevii care susțin bacalaureatul  
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✓ Limba Franceză/Germană/Engleză 

o pregătire suplimentară pentru examenul de atestare a competențelor lingvistice 

o consiliere cu privire la pregătirea pentru examene 

o consiliere cu privire la alegerea carierei 

o prezentarea unei bibliografii ajutatoare 

 

✓ Matematica 

o consultații organizate de prof. Ionescu, Popa, Sandu, Chiriță. 

o participare la activitățile proiectului ROSE 

 

✓ Istorie 

o activități de pregătire pentru performanță -Proiectul privind Învățământul 

Secundar (ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită 

Organizațională, cu elevii care susțin bacalaureatul la disciplina istorie-clasa a 

XII-a S - prof. Marica Adrian 

o pregătire documente depunere dosar admitere învățământ superior (eseu 

motivațional) (prof. Romulus Ecaterina Carmen) 

 

✓ Geografie/religie/educație-fizică 

o consiliere profesională legată de evoluţia ulterioară a studiilor. 

 

✓ Informatică 

o ore suplimentare de pregătire a examenului de competențe digitale  

o organizarea de sesiuni de examen ECDL  

o îndrumarea spre consultare a unor site-uri de specialitate,  

o 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 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o Pregătirea temelor pentru proiectele de atestare profesională nivel 4 atât la clasa a 

XII-a precum și a proiectelor de absolvire a Școlii Postliceale de Operator 

Economic – Diriginte (cadre didactice: Babarada Edmond Dan, Constantin 

Gheorghe, Popescu Costinela, Pirvu Aritina) 

o Participarea la propunerea temelor pentru examenul de absolvire școala 

postliceală de Operator Economic – Diriginte Oficiu Poștal, nivel 5  (cadre 

didactice: Constantin Gheorghe, Babarada Dan) 

o Îndrumarea către  agenții economici,  hoteluri – restaurante,  în vederea obținerii 

unui loc de muncă. Vizați elevii claselor : X E, F; XI E, F; XII E, F. (cadru didactic 

Cernea Carmen) 
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✓ Discipline Tehnice 

o îndrumarea elevilor claselor a XII-a și a XIII-a în vederea elaborării lucrărilor de 

specialitate (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Coman Alina, 

prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing. Georgescu Otilia) 

o îndrumarea elevilor  anului II Școală postliceală  în vederea elaborării lucrărilor de 

specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. Zloteanu Dana, 

prof.ing. Ion Paul) 

 

♣ Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginți 

și cu familiile elevilor  problemă. 

Telefonic, participarea la ședințe cu părinții elevilor din clasele avute în încadrare, 

întâlniri la școală, email, site-ul școlii 

 

✓ Limba și literatura română 

o discuții cu diriginții și/sau cu părinții elevilor cu absențe și probleme la învățătură 

sau comportamentale (de ex, la clasa a IX-a A: Costan Iulia, Mohan Vanessa, 

Tudor Luca, Ștefănescu Ruxandra, Sandu Eliza, Niculae Anastasia, Voicu Andras; 

clasa a IX-a S: Hajji Maram, Vîlsan George, Baran Lucian, Țârloi Maya, Ioniță 

Vasile, Costache Antonio, Zorojanu Andrei; clasa a X-a C: Onaș Monica, 

Gheorghe Eduard, Paraschiv Valentin, Paraschiv Santy; clasa a X-a F: Croitoru 

Denisa, Ciucă Andreea, Cioran Cristian, Marinov George, Mureșan Alexandra 

Ignat Andrei, Coler Raul, Neagu Gabriel, Hossain Samir; clasa a XI-a D – Luca 

Alexandra, Mătușa Robert, Mutu Alexandra, Rizea Andrei, Tărăbuță Ramona;  

clasa a XII-a A, în cazul elevilor Bucur  Gheorghe, Cîmpianu Petru, Cociobanu 

Nicolae, Manea Adriana, Ilie Iulian, Sburlea Andreea, Fleican Ionela; clasa a XII-a 

F – Ivan Ionuț, Bouroșu Michela, Bouroșu Sabrina, Copăceanu Andrei, Burducea 

Selena, Drăgan Mari Elena, Moise Isabel, Badea Marcel, Popa Cristian; clasa a 

XII-a Cs: Alexa Paul, Bou Valentina, Chaker Rima, Gheorghe Silviu, Minculescu 

Ionuț, Neață Mariana, Petre Andreea, Șerbu Alexandru, Zăinescu Nicoleta; clasa a 

IX-a FR: Bankousli Marouf, Barbu David, Constantin Aura, Cristean Renaldo, Ilinca 

Bogdan, Ion Ionuț Jean, Luminare Marian, Marin Fănica, Varga Iosif. 

 

✓ Limba Franceză/Germană/Engleză 

o Dialog cu diriginții și părinții elevilor. 

o Informare telefonică, electronică (e-mail). 

 

✓ Matematica 

o Participarea la ședințe cu părinții prof.Ionescu, Sandu C, Chiriță. 

o Discuții cu dirigiții și părinții, prof.Sandu, Popa,  Ionescu,Chiriță, Bercea 

. 
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✓ Istorie-Socio-umane 

o au fost realizate întâlniri online cu profesorii care predau la clasele respective, cu 

profesorul diriginte, cu părinții elevilor, precum și discuții telefonice, mesaje 

individuale sau pe grupurile whatsapp, ori de câte ori a fost necesar. 

o participarea la ședințele cu părinții, la întruniri ale Consiliului clasei, (telefonic, 

mesaje Mail, Whatsapp, întâlniri Zoom, Meet).  

o dialog cu dirigintii, informare telefonica, electronica (e-mail). 

o discuții colegiale, colaborarea profesorilor de Istorie și Socio-Umane cu profesorii 

diriginți ai claselor din încadrare, în vederea identificării celor mai potrivite strategii 

și metode didactice pentru stimularea motivației elevilor. 

o colaborarea cu diriginții și Coordonatorul de proiecte și programe educative în 

derularea activităților pentru elevii cu CES, elevii cu părinți plecați la muncă în 

străinătate, elevii cu potențial școlar și creativ deosebit, activități derulate în 

colaborare cu ONG-uri și alte instituții: Asociația culturală Istoria din casă în casă, 

Asociația The Social Incubator, Disturbed Web etc.(prof. Drăghici Daniela) 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o legatura permanentă cu diriginţii claselor la care au ore de specialitate  pentru o 

informare ritmică asupra evoluţiei elevilor la această activitate 

o atât în calitate de diriginţi cât şi de cadre didactice responsabile cu instruirea 

practică a elevilor, s-a avut în vedere  o legătură cu părinţii elevilor cu CES sau cu 

probleme de neintegrare sau neadaptare în echipele de lucru atât în atelierul 

şcoală cât şi la oficiile poştale sau unitățile de turism și alimentație publică 

o măsuri de combatere a absenteismului școlar la formele de învățământ seral mai 

ales în lunile  în care activitatea didactică s-a desfășurat on line. 

o am creat, pe lângă conturile de pe Platforma GSUITE și Grupuri pe Whats App, 

pentru fiecare clasă la care activăm ca diriginți sau ca profesori, dar și pentru 

părinți, pentru a ține o legătură permanentă 

o am coordonat depunerea dosarelor de Burse pentru Semestrul 2 al elevilor pe care 

îi am la dirigentie (prof. Constantin Gheorghe, Popescu Costinela) 

 

♣ Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesor-elev 

(dacă a fost cazul). 

 

Au fost realizate activități extrașcolare în care au fost implicați elevii și profesorii. De 

asemenea, cu sprijinul doamnei Drăghici Daniela, consilierul psihopedagogic al școlii, 

profesorii au participat la numeroase activități de comunicare și formare. 

 

✓ Limba Franceză/Germană/Engleză 

o discuții cu dirigintii despre progresul elevilor, acces la tabelul de prezență. 

o întâlniri formale / informale ale consiliului profesorilor. 

o apelarea la psihologul colegiului. 
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✓ Matematica 

o participarea la ședințe cu părinții 

o discuții cu diriginții și părinții 

o aplicarea de chestionare de satisfacție 

o colaborare cu psihologul școlii: prof. Ionescu,Sandu, Popa, Chiriță. 

 

✓ Istorie/Socio-umane 

o proiectarea și derularea activităților de predare-învățare-evaluare astfel încât să 

genereze relații de comunicare asertivă, eficiente, în vederea atingerii obiectivelor 

educaționale propuse 

 

✓ Discipline Tehnice 

o menţinerea unui climat de colaborare, identificarea elementelor generatoare de 

conflict şi a modalităţilor de remediere a acestora 

o colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială şi 

protecţia copilului 

o comunicare permanentă între profesor, diriginte şi elev 

o aplicarea de chestionare în vederea obţinerii de feed back de la elevi, părinţi, 

profesori diriginţi 

o îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenţă specializată 

o solicitarea recomandărilor psihologului școlar în cazul unor elevi 

o discuții individuale cu elevii claselor 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o Toate cursurile de formare profesională continuă  în format on line  

o Consfătuire în cadrul catedrei coordonată de către domnul profesor Constantin 

Gheorghe. Teme : ,,COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ ” ; 

                                          ,, Prevenirea consumului de droguri’’. 

o Participare la activitatea “INTEGRAREA ELEVILOR CU CES ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

DE MASA” “PROVOCĂRI ȘI PERSPECTIVE/EXEMPLE DE BUNE PRACTICI”. 

(18 .12. 2020) 

o Absolventa a cursurilor de masterat, specializarea ,,Management performant în  

alimentație  publică , agroturism și  protecția consumatorului’’   

o Absolvent al programului de inițiere/perfecționare/specializare pentru competența 

de FORMATOR și obținerea certificatului de absolvire; perioada în desfășurare, 

Serie L / Nr. înregistrare 00211414/15.02.2018 ; 

o Absolvent al Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică – Nivel I, nr. înregistrare 46/08.04.2018    

și Nivelul II ,   sesiunea iunie 2020 

o Program dedicat profesorilor ”Eroii Internetului- Siguranța online pentru elevi”. 

“Dacă ai îndoieli, întreabă” 11.11.2020 (prof. Popescu Costinela, Popescu Adrian) 
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o Cursul “ActivEu”, implicarea în comunitate în cadrul proiectului educațional Ce 

FACI, Te FACE- 26.10.2020 (prof. Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu 

Adrian, Pîrvu Aritina) 

o Program de educație digitală “ EROII INTERNETULUI” -WEBINAR TRAINING I-

Module parcurse “Distribuie cu prudență” ; “Nu te lăsa păcălit” 29.10.2020 (prof. 

Popescu Costinela. Popescu Adrian) 

o Participare la seria de webinare WebDidactica, organizate de Fundația Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, Centrul de Carte Străina Fischer International și Academia 

de Inovare și Schimbare prin Educație. 24 august - 5 septembrie 2020 (prof. 

Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

o Au participat la webinarul „ Cum aflu ce mi se potriveste în carieră? -organizat de 

AtelieR de Cuvinte, Ce FACI, Te FACE și Grow Center în 10.11.2020 (prof. 

Popescu Costinela, prof. Popescu Adrian) 

o Au participat la webinarul dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru 

elevi”, 28.10.2020 (Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

o Au participat la webinarul Cafeneaua Tinerilor-Povestea Succesului organizat de 

AtelieR de Cuvinte și Ce FACI, Te FACE, 28.10.2020 (prof. Babarada Dan, 

Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

o Participare activitate cu tema “ Din școală în viață prin firma de exercițiu’-Târgul 

internațional al firmelor de exercițiu-04.12.2020 (prof. Pîrvu Aritina) 

o Curs Proedus- Noile abordări inovative prin disciplina  ,,Pregătiți pentru viață’’ 

(prof. Stănescu Alexandra) 

 

♣ Activități metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calității. 

Precizați titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru: 

 

a) a se  instrui  

✓ Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

o redactare subiecte/ corectură – teste predictive,  

o dosar pentru corpul evaluatorilor 

o evaluator 

o simularea pentru bacalaureat și Pașaport pentru cultură;   

o membru în comisia pentru echivalarea competențelor lingvistice (Bacalaureat 

2021); 

o evaluator la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2021; 

prof. Moldoveanu Gina: 

o Participare la activitățile realizate în cadrul catedrei şi la consfătuirile cadrelor 

didactice 

Prof. Ivan Violeta 

o redactare subiecte/ corectură – teste predictive. 
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✓ Matematică 

o instruire în vederea folosirii de platforme existente online și utilizate pe scară largă 

în țară și străinatate – Sandu, Chirita, Ionescu 

 

✓ Limba Franceză/Germană/Engleză 

o participarea la activitățile catedrei: toti membrii catedrei 

o analiza SWOT pe baza testelor inițiale 

o participarea la consfătuirile cadrelor didactice 

  

✓ Fizică/Chimie/Biologie 

o participarea la consfătuirile cadrelor didactice 

o întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în 

vigoare și predarea lor la termenul stabilit 

o realizarea testelor inițiale și a baremelor 

o analiza testelor inițiale  

o realizarea subiectelor pentru concursuri și  olimpiade 

 

✓ Informatică 

o participarea la activitățile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare 

îmbunătățirii calității 

 

✓ Istorie/Socio umane 

o participarea (online) la consfătuiri, ședințe metodice, conferințe (membrii comisiei) 

o participare la activitățile realizate în cadrul catedrei (membrii comisiei) 

o colaborarea cu membrii Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității; 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o Diseminarea  Proiectului  POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în 

domeniul evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al 

contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768 – Constantin  Gheorghe. 

o Activități metodice desfășurate în cadrul Catedrelor Reunite de Discipline 

Economice de Specialitate și IP pentru desfășurarea unor strategii de pedagogie 

multimedia ce vor fi aplicate la învățământul ON Line pe platformaele G Suite, 

Whats App,  sau pe E mail coordonatori prof. Babarada Edmond Dan și Constantin 

Gheorghe 

o Consfătuiri Alimentație publică, la nivelul municipiului București (prof. Stanescu 

Alexandra) 

o înscrierea pentru obținerea gradelor didactice (cadre didactice: Cernea Carmen, 

Dicu Leonard) 

o Membru în comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de 

evaluare a lucrărilor scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor  didactice vacante /rezervate din Centrul de Concurs de la 

Colegiul Tehnic Ptc.”Gh.Airinei” (prof. Pîrvu Aritina, Stănescu Alexandra) 
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✓ Discipline Tehnice 

o Toţi membrii Catedrei Tehnice au participat la acţiuni metodice realizate în cadrul 

catedrei sau pentru asigurarea calităţii, după cum urmează: 

▪ participarea la Consfătuirile cadrelor didactice – domeniul Tehnic  

▪ analiza SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, 

programelor şcolare pentru CN şi CDL 

▪ stabilirea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de 

competenţă profesională nivel 4 și nivel 5 participarea la  seminarului 

organizat la nivelul Colegiului PTc  “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD 

București: “Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în școala 

de masă-provocări și perspective; Planul educațional personalizat”, 

decembrie 2019  

 

b) a prezenta experiențe valoroase sau produse proprii. 

✓ Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

o redactare de programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă și seral (a IX-a 

FR, aXII-a seral) 

o fișe de lucru pentru proiectul ROSE ( clasa a X-a) 

o fișe de lucru adaptate pentru elevii cu CES ( Gheorghe Ștefan – a IX-a S) 

o redactarea subiectelor pentru examenul pentru situațiile neîncheiate și pentru 

corigență. 

prof. Moldoveanu Gina: 

o elaborarea documentelor portofoliului individual;  

o elaborarea de subiecte pentru examene de diferenţe/corigenţe; 

o realizarea testelor iniţiale şi a baremelor; 

o întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele şcolare în 

vigoare şi predarea lor la termenul stabilit. 

Prof. Ivan Violeta 

o fișe de lucru adaptate pentru elevii cu CES ( Mihai Gheorghe – a XI-a A) 

Prof. Bondoc Mădălina 

o participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 

o planificari calendaristice, proiecte didactice,  fise de lucru 

 

✓ Franceză/Germană/Engleză 

o elaborarea documentelor portofoliului individual;  

o elaborarea de subiecte pentru examene de diferențe; 

o întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în 

vigoare și predarea lor la termenul stabilit. 

o studierea și dezbaterea articolelor din publicațiile de specialitate: toți membrii 

catedrei. 
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o planificarea materiei, teste predictive: toți membrii catedrei. 

 

✓ Matematica 

o elaborarea de subiecte pentru testele inițiale de către majoritatea profesorilor   

o analize SWOT ale claselor Chiriță, Ionescu, Sandu, Popa. 

o prezentarea de bune practici în pregătirea bacalaureatului Ionescu, Popa, Sandu. 

o elaborarea planificării recapitulării pentru Bac M1-M2 însoțită de instrumente 

necesare-Ionescu , Sandu, Popa, Chirita; 

o întocmirea de portofolii cu materiale recapitulative : prof. Sandu, Ionescu. 

 

✓ Fizică/Chimie/Biologie  

o întocmirea planificarilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în 

vigoare și predarea lor la termenul stabilit 

o stabilirea conținuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru 

învățământul seral și fără frecvență 

o realizarea testelor inițiale și a baremelor, precum și a subiectelor pentru olimpiadă 

o elaborarea de materiale suport pentru învățarea la distanță 

 

✓ Istorie/Socio-umane 

o elaborarea proiectului de programă pentru CDS Mari realizări arhitectonice ale 

antichității și a suportului de curs, clasa a IX-a (Marica Adrian, Marica Marcela)  

o elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru cadrele 

didactice, utile în activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru preșcolari/elevi și pentru 

părinți/tutori ai acestora. (prof. psiholog Drăghici Daniela) 

o consilierea la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire la 

orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES (prof. psiholog 

Drăghici Daniela) 

o crearea clasei digitale Resurse psihopedagogice pentru profesori și încărcarea 

acesteia cu diferite materiale didactice pentru profesori: Ghidurile din cadrul 

programului ROSE (Ghidul de consiliere și orientare profesională; Ghidul pentru 

dezvoltare personală destinat elevilor din licee; Ghidul pentru dezvoltare socială și 

emoțională a elevilor din licee; Ghidul pentru educație incluzivă în licee; Ghidul 

pentru activități remediale și de tutorat; diverse material elaborate pe parcursul 

anului școlar);Alte material elaborate și postate în clasa digitală (5 materiale); 

o crearea clasei digitale Școala părinților și încărcarea acesteia cu materiale de 

specialitate pentru părinți: Factori de risc în mediul online; Prevenirea eșecului 

școlar; Cuvinte de vreme rea; Prevenirea cyberbullying-ului, (4 materiale). (prof. 

psiholog Drăghici Daniela) 

o elaborarea documentelor portofoliului individual. (membrii comisiei metodice) 

o elaborarea de subiecte pentru examene privind situatiile neincheiate (membrii 

comisiei metodice) 
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o întocmirea planificarilor calendaristice, proiectelor unitatilor de invatare, in 

conformitate cu programele scolare in vigoare si predarea lor la termenul stabilit. 

(membrii comisiei metodice) 

o elaborarea unor modele de proiecte didactice, fișe de lucru, fișe de evaluare 

(membrii comisiei metodice) 

o proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online din perspectiva 

principiilor de proiectare didactică (membrii comisiei metodice)                       

o proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor 

de proiectare didactică (membrii comisiei metodice) 

o completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul 

catedrei (responsabil comisie, prof. Marica Marcela) 

 

✓ Geografie – Educaţie Fizică – Religie 

o Premiul 2 la secţiunea Creaţii artistico-plastice (2.1. Obiecte decorative şi colaje) în 

cadrul Concursului Internaţional Jurnal de toamna, Asociaţia cultural ştiintifică 

Pleiadis Iasi, Editura PIM, Iaşi 2021, ISBN 978-606-13-6057-4, cu planşele 

Literatura romană pentru Bacalaureat şi Citirea cărţilor.  

o Alte planşe didactice murale.(Andronache Bogdan) 

o trusa de minerale si roci (material didactic personal);  

o experimentul cu vulcanul realizat la clasele a IX-a (material didactic personal);;  

o fise si imagini pentru o cunoastere mai buna a proceselor si a tipurilor de relief;  

o imagini cu piramida varstelor;  

o bucata din zidul Berlinul pentru a explica evoluatia in timp a hartii; (Cruceru 

Cristina) 

o Tabel cronologic istorie biblică, Harta evenimentelor biblice, Elemente de istorie 

locala. (Radu Cătălin) 

 

✓ Informatică 

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 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o în format informatizat s-au trimis membrilor Comisiilor Metodice de Discipline 

Economice de Specialitate și IP, materiale în format informatizat, atât create  în 

școală cât și solicitate și primite de la CNPR, prin dra Steluta Ionela Capdefier sau 

de la CNDIPT prin colaborarea cu dna Director Ioana Felicia Săndulescu (prof. 

Babarada Edmond Dan, Constantin Gheorghe) 

o prof. Constantin Gheorghe împreuna cu Babarada Dan au prezentat lucrările 

realizate pentru anul şcolar 2020-2021 CDL “Tehnici de lucru în Oficiile Poștale” , 

“Norme de Drept și legislație poștală”, “Managementul Poștal”, “Servicii Poștale în 
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format Electronic” precum și “Programa pentru maiștri poștă pentru titularizare și 

grade didactice” 2019 coautori prof. Constantin Gheorghe, Babarada Dan Edmond 

o prof. Constantin Gheorghe  a prezentat Ghidul la care este autor “Management 

poștal” - ghid pentru realizarea practicii de specialitate la modulul respectiv.Ghidul 

este aprobat de MEC/CNDIPT  

o Consfătuire în cadrul catedrei coordonate de către domnul profesor Constantin 

Gheorghe . Teme : ,,COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ ” ; 

                                            ,, COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI ’’. 

(prof. Constantin Gh, Cernea Carmen, Dicu Leonard, împreună cu psiholog Dana 

Drăghici) 

 

✓ Discipline Tehnice 

o coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu Adriana, 

prof.ing.Marcu Mioara, prof.ing.Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, 

prof.ing. Radu Violeta, prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela, prof. ing. 

Oltean Nina) 

o actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ing Trifu 

Adriana, prof. Lie Mirela) 

o pregătirea documentației Proiectului municipal “De vorbă prin Univers  (prof.ing.  

Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela) 

o coautor al Reperelor metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 

2019-2020 /Ghid metodologic - domeniul Electronica Automatizari. (prof.ing. Lie 

Mirela) 

o colaborarea cu CNDIPT în vederea elaborării documentului Repere metodologice 

pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020 pentru învățământul 

profesional și tehnic (prof.ing. Mîndrilă Florina) 

o suport de curs CDL clasa a IX-a  “Realizarea instalațiilor electrice și de 

comunicații pentru interior”, București 2020 – ISBN 978-973-0-32359-7 (prof.ing.  

Georgescu Otilia) 

o actualizarea blogului  catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi 

informaţii 

 

 ♣Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați  dovezi şi titlul 

activităţii) 

✓ Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 

o Conferinţa online "Integrarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 

educațional", CCD București 

o Conferința online Erasmus+ Projects, CCD București 

o Cursul online ActivEu-implicarea mea în comunitate, Asociatia Atelier de Cuvinte, 

Timișoara; 

o Webinar MERITO: ”Ați utilizat la clasă elemente de codare/programare?” , 

MERITO 

http://ctairinei.blogspot.ro/
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o Cursul online ”Instrumente utile pentru proiectarea inspecției școlare ”, CCD 

București 

o Conferința științifico-practică cu participare internațională Inovații prectice în era 

digitală, Ministerul Educației, Culturii și Cercetătii, Institutul de Formare Continuă, 

Chișinău (online) 

o Webminar de Educație financiară, BCR Școala de Bani 

o Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ „Cum abordezi pozitiv 

comportamentele copilului?”, 

o eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul proiectului „Împreună pentru 

viitor”, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România 

o Webminar Cum integrezi Improvizația în activitatea didactică, Asociatia Atelier de 

Cuvinte, Timișoara; 

o Conferința „Youth for Love – Program educational de prevenire și gestionare a 

violenței de gen în școală”organizată în cadrul proiectului “YOUTH FOR LOVE”,  

o Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate; 

o Curs Predă magic şi captează atenția elevilor - Curs în format 

o eLearning, centrul de Educație Digitală EduMagic 

o Curs „Starea de bine a profesorului”, CCD București 

o Atelierul de formare intensivă de utilizare a filmului ca instrument educațional, 

Asociația Bloc Zero 

o Conferința internațională Provocӑri ale educaţiei bunӑstӑrii în şcoalӑ. De la 

educaţia din şcoalӑ la carierӑ – 4 ateliere, Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de 

Pretutindeni 

o Webminar 3 Idei de Ziua Copilului, Asociatia Atelier de Cuvinte, Timișoara; 

o Webminar Harta Reciclării: resurde educative pentru profesori, Asociatia Viitor 

Plus 

o Webminar Harta Reciclării: Recicleta, Asociatia Viitor Plus 

o Webminar Training I Eroii Internetului-Siguranță online pentru elevi. Modului I: 

Distribuie cu prudență, Eroii Internetului 

o Webminar Traning II: Eroii Internetului-Siguranță online pentru elevi. Modului II: 

Securizează-ți secretele , Modului III: Nu te lăsa păcălit, Eroii Internetului 

o Webminar Traning III: Eroii Internetului-Siguranță online pentru elevi. Modului IV: E 

cool să fii amabil, Modulul V:Dacă ai îndoieli, întreabă , Eroii Internetului 

o Dezbaterea Când și cum se aleg manualele? , Editura Corint, 16 iunie 2021; 

o Conferința Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învățământul 

între realitate și provocări, ediția a VI-a, organizată pe 18 iunie 2021, în parteneriat 

cu CCD București, ISMB, Universitatea Titu Maiorescu și Asociația Istoria din 

Casă-n casă și 4 unități de învățământ- în calitate de organizator și coordonator; 

o Cercul pedagogic pentru învățământul particular și Alternative Educaționale cu 

tema Incursiune în alternativele educaționale, 27 mai 2021; 

o Teoriile conspirației, o capcană pe care o putem evita – Centrul pentru Jurnalism 

Independent, 6 iunei 2021;  
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o Webinarul Partea Văzută și Nevăzută a unui Inginer IT organizat de AtelieR de 

Cuvinte și Ce FACI, Te FACE în 27.05.2021; 

o Cursul Profesor real într-o școală virtuală, Salvați Copiii, iunie 2021; 

o Cursul ADSE, ISMB – iulie 2021; 

o Curs consilier vocațional, Confident Training – iulie 2021; 

o Curs InnoKit – The Social Incubator. Iulie 2021. 

o Activitate de formare cu profesorii din proiectul ROSE (lunar). 

o informațiile prezentate în cadrul acestor conferințe, ateliere și cursuri sunt 

aplicabile învățământului online. 

Prof. Mimi Mitran 

o Consfăturilile- Limba și literatura română, la nivelul municipiului București 

o Participare la cercurile pedagogice organizate la nivel de sector 

o CTPTC ,,Gh.AIRINEI’’- BIBLIOTECA- TÂRGUL DE CRĂCIUN-DĂRUIND, VEI 

DOBÂNDI’’ 

prof. Moldoveanu Gina 

o The 2020 anual conference for english language teachers: 03-04.09.2020 – 

certificat de participare 

o Look at teaching young learneas – 23.09.2021 – certificat de participare 

o Conferinţă online: Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 

educaţional – 05.10.2020 – diplomă 

o Curs ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educaţional Ce 

FACI, Te FACE – două module (4 ore) 26.10.2020 – Certificat de participare 

o Program de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori desfăşurat la UPB 

Bucureşti- 17-18.10.2020 – Diplomă de participare 

o Curs: Noile educaţii – abordări inovative prin disciplina Pregătiţi pentru viaţă – 

23.10-08.11.2020 – Adeverinţă – 15 credite transferabile 

o Curs Google Meet pentru învăţământ online şi hibrid: 28.10.2020 – Diplomă 

o -The National Geographic learning – 19.11.2020 – Certificat de participare 

o Partea văzută şi nevăzută a profesiei de artist – webminar – 90 minute- 

05.04.2021 – Adeverinţă 

o Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru – webminar: 16.04.2021 

o Adeverinţă Şcoala postliceală: Administrator reţele locale şi telecomunicaţii – 

februarie 2021 (doi ani) 

o Conferinţa naţională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul 

între realitate şi provocări Ediţia a VI-a – 18.06.2021 

Prof. Ivan Violeta 

o consfătuiri:  Lb. română – 12 septembrie 2020, activități extrașcolare – 25 

septembrie 2020, proiecte și programe – 25 septembrie 2020. 

o Activitate metodică de formare ”Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – 

exemple de bună practică”, CCD și C.T. „Gh Airinei”, București, decembrie 2020, 

formator Daniela Drăghici 

Prof. Bondoc Mădălina 

o Curs CCD: Clasa online și școala de acasă 
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o Webinarul introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi  

o Participare cu lucrarea „ASPECTE ALE CALITĂȚII PROCESULUI EDUCATIV. 

FIȘA DE FEEDBACK SEMESTRIAL”, realizată în colaborare cu prof. Manta Mara, 

la Conferința Națională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Învățământul între realitate șă provocări” 

 

✓ Limba Franceză/Germană 

Prof. Bustiuc Antoneta 

o Participare la cursul de formare a formatorilor, învățământ gimnazial în cadrul 

proiectului ”CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU 

TOȚI – noiembrie 2020 

o Membru în grupul de lucru MEN pentru “Repere metodologice”; 

o Expert pedagogic CREFECO. 

Prof. Louatron Cornelia 

o Școala internațională de vară a profesorilor și cadrelor didactice de pretutindeni – 

25.09.2020 

o Atelier didactic – Arta povestirii – 18.08.2020 

o Atelier didactic – Pedagogia comunicării în școala contemporană – 21.08.2020 

o Program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) furnizor: MEC și 

Centrul Național de Politici și evaluare în educație, durata: februarie-martie 2021, 

30 ore sincron on-line, 30 asincron in G classroom 

o Adeverința care atestă calitatea de formator național 

o Curs “Instrumente utile în proiectarea inspecției școlare” avizat MEC cu nr. 

6551/DGIP/30.09.2020, 24 ore, 09-27 noiembrie 2020. 

o Adeverința de participare curs CRED 120 de ore, în sistem blended-learning (60 

de ore față în față și 60 de ore online, 30 credite, certificat  

Prof. Mitran Mimi 

o Conferința Națională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul 

între realitate şi provocări”, ediția a VI-a, 18.06.2021 

Prof. Racof Mihaela 

o Curs “ActivEu, implicarea mea în comunitate” din proiectul educațional Ce Faci, Te 

Face. 

o Conferința Națională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul 

între realitate şi provocări”, ediția a VI-a, 18.06.2021 

o Simpozion Național “Calitate și performanță în școala românească”, organizat de 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, Teleorman 

Prof. Vrăbiescu Nicoleta Florina 

o Facultatea de Știintele Educației și Psihologie Spiru Haret, an 2 

Prof. Stoica Iulia 

o participare la activitățile realizate la Institutul Goethe, Liceul I.L.Caragiale 
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✓ Limba Engleză 

Prof. Gabriela Ilie 

o Exam preparation in the real world, Cambridge University Press, Certificat de 

participare, septembrie 2020 

o Back to school: Teaching idea for A2-B1 online and off, Cambridge University 

Press, Certificat de participare, septembrie 2020 

o Lessons from Lockdown, Cambridge University Press, septembrie 2020 

o Everybody thinks they can’t before they can – the benefits and drawbacks of online 

teaching, Express Publishing, Certificat de participare, septembrie 2020 

o How to Sharpen Your ESP Learners’ Employability Skills, Express Publishing, 

Certificat de participare, septembrie 2020 

o Staying Connected While Disconnected, Express Publishing, Certificat de 

participare, septembrie 2020 

o Pre-Primary ELT: Laying the Foundations for Linguistic, Social and Emotional 

Development, Certificat de participare, septembrie 2020 

o Ways to Words Through i Wonder, Express Publishing, Certificat de participare, 

septembrie 2020 

o Make Your Online Lessons More Student Focussed, Express Publishing, Certificat 

de participare, septembrie 2020 

o Cambridge Days Romania 2021, Cambridge University Press, certificat de 

participare, februarie 2021 

o CELTA Day: The benefits of CELTA certificate, Shakespeare School, certificat de 

participare, februarie 2021 

o Augmented Reality in the service of Adult Education in Romania, Universitatea 

Politehnica din București, certificat de participare, februarie 2021 

o E-Tutoring in Europe, Univeristatea Politehnica din București, Certificate of 

Attendance, februarie 2021 

o Games and Gamification in Adult Education, Universitatea Politehnica din 

Bucuresti, Certificate of Attendance, februarie 2021  

o Activitate formativa în cadrul programului de studii universitare de licență LMA, 

Academia de Studii Economice Bucuresti, iunie 2021 

o Programul de specializare „Consilier Vocațional”, SC Confident Business SRL, 

Certificat de absolvire, iulie 2021 

o Curs de formare InnoKit, din cadrul proiectului INNOMATE, Fundația United Way 

și Asociatia The Social Incubator, certificat de participare, iulie 2021 

Prof. Ana-Maria Vasile 

o Make your Online Lessons More Student Focused ( webinar)  

o The Benefits and Drawbacks of Online Teaching ( webinar) 

o How to Enhance your ESP Learner’s Employability Skills ( webinar) 

o Laying the Foundations for Linguistic, Social and Emotional Development ( 

webinar) 

o Staying Connected while Disconnected ( webinar) 

o Cambridge Days ( 10-12 feb 2021) 
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o Teacher Developmant Webminar (19 mart 2021) 

o Cambridge Professional Development for Teachers’ Day (18 iun 2021) 

Prof. Adriana Radulescu 

o Excellence in teaching, learning and assessment –webinar: Cambridge University 

Press 

o EP Training Rooms III Flip to actively engage and to incite learner responsibility in 

young learners 

o Global Schools Festival  - Cambridge University Press 

o National Geographic Learning Online Conference 

o Teacher Development Seminar – Cambridge University Press 

o EP SUMMIT 2021 – ELT Training Rooms 

o Oxford Professional Development Webinar 

o National Geographic Learning Online Conference 

Prof. Laura Cârlan 

o Participare curs “Creează animații și video-uri de impact pentru elevii tăi”, susținut 

de Echipa Sellification – 11.12.2020 (certificat) 

o Participare workshop ”Diversitate în educație - Cum abordăm evaluarea la 

distanță: aspecte psihologice, practici constructive” - 15.12.2020 (adeverinta) 

o Participare webinarii "Cambridge Days Romania 2021" - 10th, 11th & 12th 

February 2021 – Cambridge English Romania (certificat) 

o Participare webinar "Helping teachers talk to parents: A2 Key, B1 Preliminary and 

B2 First – for Schools exams" – Cambridge English Webinar Team – 23.03.2021 

(certificat) 

o "Webinar reciclare, 29.03.2021, 16:30, IX-XII - Harta Reciclarii" (webinar despre 

reducere, reutilizare, reciclare , dedicat profesorilor ce predau la clasele IX-XII) 

o Webinar "The future of language education – learning lessons from the pandemic" 

European Centre for Modern Languages (ECML) 27.04.2021 

o Sesiunile de training pentru produsele Google Workspace for Education (20 aprilie-

1 iunie 2021), durata fiecarei sesiuni - 45 de minute - certificat: 

o Aflati noutati privind Google Workspace for Education (20.04.2021) 

o Implicati-va in activitati de colaborare interactive in Google Workspace for 

Education (27.04.2021) 

o Optiunile de securitate de stiut pentru fiecare administrator (11.05.2021) 

o Optiuni imbunatatite pentru predare si invatare in Google Classroom (18.05.2021) 

o Gestionarea dispozitivelor Chromebook si Windows 10 prin Consola de 

administrare (25.05.2021) 

 

✓ Matematica 

Prof. Ionescu Simona 

o Materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare 

o Fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE 

o Participarea la cursul CCD- Metode de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii 

timpurii a școlii de către elevii care provin din grupuri dezavantajate-MPAS 
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o Susținerea de lecție demonstrativă pe platforma Google-Meet în proiectul ROSE 

o Participare on line la cursul Profesor în online 

o Participare on line la Webinar cu tema Siguranța pe internet-Adfaber 

            Prof. Chiriță Daniela 

o materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare 

o fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE 

Prof. Sandu Carmen 

o materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare 

o fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE 

 

✓ Fizica/Chimie/Biologie    

Prof. Popescu Castanela 

În anul școlar 2020-2021 a participat la conferinte, simpozioane, seminarii, webinarii, 

sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare. Dintre acestea, 

mentionez doar programele de formare cu credite si un curs online de pe platforma 

magicsens.eu: 

o Programul de formare continuă : „Dialog social și negociere colectivă-instrumente 

pentru dezvoltare sustenabilă în educație”, 11.01.2021-23.03.2021, 80 ore si 20 

CPT;  

o Proiectul CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti; 20.05- 

23.07.2021, 120 de ore/ 30 CPT, furnizor al programului de formare CCD 

Bucuresti 

o “MANAGEMENTUL INTEGRĂRII ELEVILOR CU CES ÎN CLASĂ” derulat în 

perioada 30.05.2020 – 20.10.2020, durata de 30 de ore, în cadrul Proiectului nr. 

2018-RO01-KA201-049489 , MAnaging Graduated approach and Including 

balanced Curriculum for Special Educational Needs Students. Participantul a 

dobândit competenţe şi abilităţi privind abordarea inovativă în procesul de predare-

învăţare adresat elevilor cu CES, managementul clasei, integrarea bunelor practici 

şi a noilor metode de predare în activitatea zilnică la clasă. Cursul a urmarit 

îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a implementa incluziunea elevilor cu 

CES în şcoală. 

Prof. Enea Mihaela 

o 20.03.2021_Provocări pt educație 2021_Eveniment ASQ 

o 05.04.2021_ Excelența în educație_curs ASQ 

o 21.04.2021_Curs_CCD_București_Perspectiva asupra fericirii la școală, 

dezvoltarea unui program de neuroștiință pentru copii_pentru clasele 

primare_Opțional cu această tematică 

o 27.04.2021_Edu Apps_Google Workspace_moduri prin care să facilitați lucrul în 

grupuri restrânse în clasa virtuală folosind opțiunile Meet și Google Classroom. 

o 14.05.2021_Conferința de Educație Media ”Examenul care se dă în fiecare zi: 

Cum să treci testul dezinformării prin educație media”. 

o 06.05.2021_Aplicații utile în predarea online și offline - 16.05.2021 
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o 27.05. 2021_  Seminarul virtual  “Afecțiuni neurologice și psihiatrice în perioada 

pandemiei”  

 

Prof. Ioniță Paula 

1. Proiectul FDI-Construim valori pentru viitor în Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Carol Davila”,Centrul de Consiliere Psihologică, Educatională si Profesională, cu elevii 

clasei a 12-a G, după cum urmează: 

o 13.10.2020:semnarea Acordurilor de consimțământ al elevilor/ tutorilor în vederea 

participării la proiectul- Construim valori pentru viitor); 

o 16.11.2021 Webinar Tehnici de Învățare - CCPEP UMFCD;  

o 27.11.2021: dezbaterea cu elevii din clasele terminale care au aceleași priorități în 

lista lor de interese la acest moment(OSP);  

o 28.11.2021: aplicarea de chestionare și teste vocaționale (Orientare Școlară și 

Profesională).    

2. Webinar-Bun-venit-la-școală_”AtelieR de Cuvinte”  - cu elevii clasei a 12-a G; 

28.08.2020 și - 23.11.2020      

3.Tinerii în arenă-Activitate educativă cu elevii clasei a 12-a G- participarea la dezbateri și 

discuții libere în cadrul unor întâlniri cu cei mai cunoscuți antreprenori din Romănia, pe 

teme de antreprenoriat, modalități de obținere a finanțării unui business, 04.12.2020                                              

4.OSP cu elevii claselor  a 12-a G -13.04.2021, eveniment online de promovare a 

Facultății Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, din cadrul  ASE București                         

5.“30 de ani de la inființarea URA“, ca parte integranta a Proiectului “Alege sa fii altfel“, 

participare online cu elevii de clasei a 12-a G  în perioada -12-23.04.2021 la activitatea 

educativă  organizată de Universitatea Romano-Americană6. Activitate OSP  online_  cu 

elevii cl a 12-a_Dezbatere "Student SNSPA"  -13.05.2021       

6.Eveniment organizat de  CJI și UNICEF în România, în parteneriat cu Romanian-

American Foundation 14-15 05.2021                                    

7.Interviu cu lect. univ. dr. Oana Moșoiu, Universitatea București, Facultatea de 

Psihologie și Științele Educației cu tema: “A deveni si a rămâne profesor” -05.07.2021 

o Simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare: 

1.Conferința Națională în domeniul Educației - ediția a VI-a – 10.09.2020                                          

2.Cursul „Lecții online de impact” organizat de ASQ -19.11.2020                                                               

3.Webinar GRATUIT: „DE CE FUNCȚIONEAZĂ COACHING-ul?” - 20.11.2020                                      

4.Conferinta Profesor in ONLINE.Cum să devii professor în ONLINE- 24.11.2020                        

 5.Conferința online ”Managementul emoțional în perioada COVID-19”- ACADEMIA  

CLAR - 25.11.2020                                                        

 6.Conferința online CCDB : ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a liceului”-, 

urmată de Atelier discipline tehnice - 25.11.2020                            

 7.Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene si experiențe de învățare 

în școlile din România, "Asociația "Ține de Noi" - 25.11.2020                       

  8.Cursuri  gratuite despre platforma Google Classroom (tot ceea ce se  poate lucra pe 

Classroom), organizator ASQ, formator: prof. Florin Tudose-20.11.2020  si 22.11.2020                                       
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9.Curs ”Cum evaluam elevii”, organizat de ASQ, formator prof.Cătălin Ungureanu-

29.11.2020           

10.Ghidul  Microsoft Teams,Activarea  platformei educaționale Microsoft Office 365 A1- 

16.01.2021                                                                                                        

11.Curs Google Classroom  Centru de cursuri și meditații online Domnul Trandafir teach-

ital ” -13.02.2021                                                                  

12.Webinar MERIRO: ”Top” Aplicații din școala on-line ” -11.03.2021                                                   

13.“Pedagogia în era digitală” ” -11.03.2021  

14.Provocări pntru educație _Eveniment ASQ ” -20.03.20221                                                               

15.Ecelență  în educație_curs ASQ” -05.04.2021 

16.Curs_CCD_București_Perspectivă asupra fericirii   la școală, ” -21.04.2021                                                     

17.Edu Apps_Google Workspace ” -27.04.2021            

18.Conferința de Educație Media ”Examenul care se dă în fiecare zi: Cum să treci testul 

dezinformării prin educație media” -14.05.2021                                      

19.Aplicații utile în predarea online și offline ” în perioada -06.05.2021- 16.05.2021                                      

20. Seminarul virtual  “Afectiuni neurologice si psihiatrice in perioada pandemiei” ” -

27.05.2021. Consecințe psihopatologice si apărări ale Eului in context pandemic global.                                     

21.Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România,în parteneriat 

cu Asociația ROI, AMA Leadership Academy și Asociația AD REM, participarea la 

atelierul “Cum poate încuraja școala colaborarea profesori-elevi-părinți?”,  -17.06.2021 

Prof. Ciocoi Veronica 

o Seminar conferința online "EDUCAȚIE CONECTATĂ: Școala în 2020" – organizat 

de Kinderpedia, in data de 9 sept 2020. 

o webminar “Practica utilizarii G-Suite in activitatea didactica” – organizat de 

Institutul de formare continua, in data de 6 nov 2020 

o webminar “Educatia continua “ Biologia”, Organizat de Ministerul Educației și 

Cercetării, in data de 16 nov 2020 

o Conferință (online): Școală Modernă Accesibilă bazată pe Resurse și Tehnologii 

digitale // SMART-Edu, Organizat de Ministerul Educației și Cercetării-România, in 

data de 20 nov 2020 

o Conferința online ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a liceului”, 

organizat de Casa Corpului Didactic Bucuresti, in data de 25 nov 2020 

o webminar “7 Unelte Esențiale în Lecțiile Online”, organizat de ASQ, in data de 9 

dec 2020 

o Workshop Digital Skills and Competences for Future. Competențe și abilități 

digitale pentru viitor, organizat de Centrul de eLearning Universitatea Politehnica 

Timișoara, in data de 16 dec 2020 

o webminar online “Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale in 2021”, 

organizat de reteauaEDU.ro, in data de 8 ian 2021 

o “Cum folosim în sala de curs instrumentele digitale pe Classroom” organizat de 

Centrul de cursuri și meditații online “Domnul Trandafir Teach-ital”, in data de 13 

feb 2021 



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 29 

o Evaluarea pe classroom: cum prevenim copiatul la testele online?, organizat de 

Centrul de cursuri și meditații online “Domnul Trandafir Teach-ital”,îin data de 14 

feb 2021 

o “Pedagogia în era digitală”, organizat de Asociația “Ține de Noi” împreună cu 

Fundația Hanns Seidel – România și în colaborare cu ECDL România, în data de 

11 martie 2021 

o “Expozitie de plante - cu vânzare”, organizat de Grădina Botanică București, in 

data de 17 april 2021 

o Conferinta de Educatie Media “ Examenul care se dă în fiecare zi : Cum să treci 

testul dezinformarii prin educația media”, eveniment organizat de CJI și UNICEF 

România, în parteneriat cu Romanian-American Foudation, în data de 14 mai 2021 

o “Cum poate încuraja școala relația profesori – elevi – părinți?”, organizat de 

Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România și în 

colaborare cu Asociatia ROI, AMA Leadership Academy și Asociatia AD REM, in 

data de 17 iun 2021 

 

✓ Istorie/Socio umane 

Prof. Marica Adrian 

o Participarea la Conferința Națională „Paradigme ale istoriei și ale educației de ieri 

și de astăzi”, 1 Decembrie 2020, organizatori Asociația StartSmartEdu, ISMB 

o Participarea la activitatea metodico-stiințifică cu participare internațională cu tema 

“România în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu, 13 Ianuarie 2021, 

ISMB 

o Participarea la activitățile metodice organizate de către MEC (Dna. Angela 

Popescu) în cadrul Programului ROSE-Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru 

Învățare și Creștere. Reușită Organizațională  

o Participarea la Conferinţa Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Ỉnvăţământul  între realitate şi provocări,ediția a VI-a, iunie 2021, Colegiul Tehnic 

de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Casa Corpului Didactic București.    

Prof. Marica Marcela 

o Participarea la Conferința Națională „Paradigme ale istoriei și ale educației de ieri 

și de astăzi”, 1 Decembrie 2020, organizatori Asociația StartSmartEdu, ISMB 

o Participarea la activitatea metodico-stiințifică cu participare internațională cu tema 

“România în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceausescu, 13 Ianuarie 2021, 

ISMB 

o Participarea la Conferinţa Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Ỉnvăţământul  între realitate şi provocări,ediția a VI-a, iunie 2021, Colegiul Tehnic 

de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, Casa Corpului Didactic București. 

Prof. Drăghici Daniela 

o Participarea, în data de 4.09.2020, la consultarea publică ”Digital Education Action 

Plan” a Comisiei Europene privind educația digitală în Europe, cf. Adresei MEC Nr. 

11953/3.07.2020; 
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o Participarea la Proiectul ”Construim valori pentru viitor” al UMF „Carol Davila”din 

București și CMBRAE;  

o Completarea (10.10.2020) Chestionarului de analiză a nevoilor de învățare socio-

emoțională, pentru cadre didactice, din cadrul ”Proiectului proiectului european 

SEEVAL - Educația socio-emoțională, Construirea de școli incluzive și 

Internalizarea valorilor”, proiect al CNPEE/UCE;                                                                                                            

Participarea la Seminarul interactiv online ”Dezvoltarea competențelor soft - 

comunicare, cooperare, inovație, antreprenoriat - organizat de CNDIPT, 

19.11.2020;  

o Participarea la Conferința Internațională ”Digital Skills and Competencies for 

Future”, organizată de Universitatea Politehnica din Timișoara, 16.12.2020;                                                                                                  

6.Participarea la activitățile metodice organizate de către ME, prin Dna Mentor 

Angela Popescu, în cadrul Programului ROSE pentru licee tehnologice; 

Prezentarea (15.02.2021) Ghidului de consiliere și orientare profesională elaborat 

în cadrul Programului ROSE, cu ocazia activității metodice organizate de către 

MEC, prin intermediul Unității de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, 

pentru cadrele didactice și consilierii școlari implicați în programul ROSE. 

o Participarea la Seminarul de educație financiară dedicat profesorilor din 

învățământul preuniversitar, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

și Institutul de Studii Financiare, în parteneriat cu ISMB (2.04.2021);  

o Participarea la Conferința Internațională desfășurată Online în perioada 8-10 iunie 

2021, cu tema Digital education for a strog recovery – a forward look, organizată 

de OECD prin Centrul de Cercetări Educaționale și Inovare; 8-10 iunie 2021; 

Prof. Romulus Ecaterina Carmen 

o ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE – Facultatea de Business și Turism, 

Program Postuniversitar de formare și dezvoltare profesională “EXCELENȚA 

ORGANIZAȚIONALĂ ȘI CULTURA CALITĂȚII în domeniul ADMINISTRAREA 

AFACERILOR” 28 ore /3. ECTS (certificat de atestare a competențelor – Seria CA 

nr. 0048880 (nr.5/06.07.2020) 

o INSTITUTUL BANCAR ROMÂN - Program Formare de Formatori  - “EDUCAȚIE ȘI 

COMPETENȚĂ BANCARĂ PENTRU PROFESORI” – din perspectiva utilizatorului 

de servicii financiare- (18.09-27.11.2019) Certificat de absolvire nr 

4503/11.12.2019; seria ID/S.D Nr. 02683 

Prof. Ioniță Paula 

o Conferința Națională în domeniul Educației - ediția a VI-a – 10.09.2020, 

organizator Asociația „Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – 

România, privind abordarea  sistemului  educațional dintr-o perspectivă modernă: 

digitalizarea învățământului, problema echității în sistemul de învățământ 

românesc în perioadă de pandemie, educarea elevilor cu privire la riscurile de 

sănătate publică, experiențe din folosirea platformelor de e-learning. 

o Cursul „Lecții online de impact” organizat de ASQ -19.11.2020. 

o Webinar: „DE CE FUNCȚIONEAZĂ COACHING-ul?” - 20.11.2020. 

o Conferința Profesor în ONLINE.Cum să devii profesor în ONLINE- 24.11.2020. 
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o Conferința online ”Managementul emoțional în perioada COVID-19”- ACADEMIA  

CLAR - 25.11.2020. 

o Conferința online CCDB : ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului”-, urmată de Atelier discipline tehnice - 25.11.2020_organizator CCD 

Bucuresti. 

o Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene si experiențe de 

învățare în școlile din România, "Asociația "Ține de Noi" - 25.11.2020 

o Cursuri  gratuite despre platforma Google Classroom (tot ceea ce se  poate lucra 

pe Classroom), organizator ASQ,formator: prof. Florin Tudose  

o 20.11.2020 - Adeverință de participare SERIA AB   /NR. 22610  ;  

o 22.11.2020 - Adeverință de participare SERIA  AB /NR. 11202 ;  

o 22.11.2020 - Adeverință de participare SERIA  AB /NR. 11608;  

o 29.11.2020 - Adeverință de participare SERIA   EC /NR. 11762. 

o Curs ”Cum evaluam elevii”, organizat de ASQ, formator prof.Cătălin Ungureanu-

29.11.2020.  

o Ghidul  Microsoft Teams,Activarea  platformei educaționale Microsoft Office 365 

A1- 16.01.2021. 

Prof. Alexandrescu Iulian 

o Participare la Simpozionul "Literaturii comuniste". 

o Participare la "Targul educational" 

 

✓ Geografie/Religie/Educație-fizică 

Prof. Andronache Bogdan 

o Workshop „Diversitate în educație - Cum abordăm evaluarea la distanță: aspecte 

psihologice, practici constructive” Time: Dec 15, 2020, Meeting ID: 967 0494 5866 

o Passcode: 8NQf3u, formator: Emilia Micloi  

o Articol „Însemnări din primul anˮ, Revista Educaţia, Nr. 3/2021, p. 23, ISSN 2668-

4780. 

o Sesiune educaţională „Introducere în Reducere-Reutilizare-Reciclare şi Harta 

Reciclării” în programului național Harta Reciclării. (adeverinţă Nr. 226/10.03.2021) 

o Webinar Training II din cadrul programului „Eroii Internetului – Siguranţă online 

pentru eleviˮ, Modul: Securizează-ţi secretele. Nu te lăsa păcălit, 26.05.2021 

o Webinar Training III din cadrul programului „Eroii Internetului – Siguranţă online 

pentru eleviˮ, Modul: E cool să fi amabil. Dacă ai îndoieli, întreabă, 27.05.2021 

o Participare la Conferinţa Naţională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Învăţământul între realitate şi provocăriˮ, 18.06.2021  

Prof. Cruceru Cristina 

o Conferința EcoSmart, Workshopul ,,Perspective ale dezvoltării relației dintre 

învățământul geografic preuniversitar și universitar” – Facultatea de Geografie, 

Universitatea din București 

o Curs Institutul Bancar Român (18.09-27.11.2019) – Program Formare de 

Formatori  
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o ,,Educație și competență pentru profesori” din perspectiva utilizatorului de servicii 

financiare, nr. 4449/ 29.11.2019 

o Conferință Institutul Bancar Român,,Cyberthreats & Cybersecurity Day”  

(06.11.2019), nr. 4323/28.11.2019 

o Dezbaterea ,,Mintea din multiple perspective. O pledoarie pentru importanța 

teoretică, educațională și instituțională a științelor cognitive” – Ateneul Român 

o Worshop-ul tinerilor cercetători, Ediția a XIX-a, lucrarea - ,,Rolul populației 

trashumante în păstrarea elementelor tradiționale din orașul Novaci”,  Institutul de 

Geografie al Academiei Române, 04.12.2019 

o ,,Prelegeri și ateliere pentru elevi din învățământul preuniversitar” – Facultatea de 

Geografie, Universitatea din București, nr. 2195/06.12.2019 

o Conferința UPB – ,,Viitorul în Educație și Inginerie”-14.12.2020  

Prof. Radu Cătălin 

o Worshop online: “Diversitate în educatie. Cum abordăm evaluarea la distanță: 

aspecte psihologice, practice constructive” -15.12.2020 

o Workshop „Digital Skills and Competences for Futureˮ (Competente și abilități 

digitale pentru viitor);16.12.2020. 

o Protocol de colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului, sector 6 

o Protocol de colaborare cu Școala Specială Nr. 11 Constantin Păunescu, plus 

activitate online de voluntariat.  

o Participare în calitate de profesor îndrumător în cadrul Proiectului educațional 

regional „Credinţă şi Literatură exprimate prin picturăˮ. 

o Participare curs Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masa. Provocări și 

perspective. 

o Participare curs Împreună pentru un viitor mai sigur. 

o Pedagogia în era digitală -martie 2021, curs ECDL în colaborare cu Asociatia Ține 

de noi. 

o Harta Reciclării – reducere, reutilizare (martie 2021), Curs ECDL în colaborare cu 

Asociația Ține de noi. 

o Webinar Training 1 – din cadrul proiectului dedicat profesorilor Eroii Internetului -

Siguranța online pentru elevi – curs din data de 25.05.2021. 

o Webinar Training 2 – din cadrul proiectului dedicat profesorilor Eroii Internetului - 

Nu te lăsa păcălit. Securizează-ți secretele Siguranța online pentru elevi, data de 

26.05.2021. 

o Webinar Training 3 – din cadrul proiectului dedicat profesorilor Eroii Internetului – 

Siguranța online pentru elevi: E cool să fii amabil. Dacă ai îndoieli, data de 

27.05.2021 

o Participare la Conferința Națională a cadrelor didactice: Învăţământul între realitate 

şi provocari (iunie 2021)  

Prof. Stan Cristian 

o Colocviul pentru Gradul Didactic I  
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✓ Informatică 

Prof. Toma Simona 

o Formator ECDL 

o Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității 

Politehnice București 

o Examinator și Evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificarii 

profesioanale a absolvenților din învățământul postliceal, comisia de certificare a 

Competențelor digitale 

o Secretar de comisie în cadrul comisiei din CZE Școala 142 – Bacalaureat 

o Secretar de comisie în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – 

Bac 2021 – sesiunile iunie-iulie, august-septembrie 

o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe, diferențe 

o Participare la programe de formare 

▪ Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), 

▪ Cerc pedagogic Incursiuni în Alternativele Educaționale 

▪ Webinar Eroii internetului – Siguranța online pentru elevi 

▪ Webinar Securizează-ți secretele/Nu te lăsa păcălit 

▪ Webinar E cool să fii amabil/dacă ai secrete întreabă 

▪ Activitate de formare Elevul tău este un geniu 

▪ Curs online – Evaluare formativă 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 vorbă prin univers” 

▪ Simpozion „Soarele și planeta albastră” 

▪ Simpozion „Personalități gorjene” 

▪ Simpozion „Cicrest” 

o Parteneriate educaționale cu Colegiul Teoretic “Ștefan Odobleja” - Craiova 

Prof. Mitrache Claudia 

o Formator ECDL 

o Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității 

Politehnice București 

o Membru examinator și evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a 

calificării profesioanale a absolvenților din învățământul postliceal 

o Evaluator în comisia de situații neîncheiate și diferențe 

o Membru în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie, august-septembrie 
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o Secretar de comisie în cadrul comisiei din CZE Colegiul Tehnic Asachi – 

Bacalaureat 

o Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare 

continuă/ perfecționare:  

o Curs online “Profesor real într-o școală virtuală” derulat de Organizația 

Salvați Copiii România, prin programul Ora de Net 

o Proiect Erasmus+ - Peformanță și deschidere prin Erasmus+ ID proiect 

2019-1-RO01-KA101-062503 

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

prudență 20.04.2021 Adfaber 

o Webinar Securizează-ți secretele/Nu te lăsa păcălit 21.04.2021 Adfaber 

Prof. Emciuc Natalia 

o Examinator și Evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării 

profesioanale a absolvenților din învățământul postliceal, comisia de certificare a 

Competențelor digitale 

o Membru în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie, august-septembrie 

o Profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studenții Universității 

Politehnice București 

o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe, diferențe 

o Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare 

continuă/ perfecționare:  

o Activitatea metodică „Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. 

Provocări și perspective”. 

o Proiectul „Sprijinirea incluziunii educaționale și sociale a tinerilor în risc de 

părăsire a școlii prin mecanisme de orientare și activități de tutoriat”.  

o Conferința internațională „Sănătatea și securitatea la locul de muncă” 

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

o Workshop „digital training toolbox for Entrepreneurial training in augmented 

reality” organizat de Universitatea Politehnica București, CAMIS Center. 

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

Acord: CJ14-00017102 JA Romania 

Prof. Pavel Măriuța 

o Membru în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2021 – 

sesiunea iunie-iulie și august-septembrie 

o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

o Au absolvit programul în sistem de învățământ profesional continuu - Program 

Formare Formatori - “Educație și competență bancară pentru profesori – Institutul 

Bancar Român “ (prof. Stanescu Alexandra) 
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o Program de formare continuă a cadrelor didactice ”Noile educații-abordări 

inovative prin disciplina Pregătiți pentru viață”- 23 octombrie- 08 noiembrie 2020, 

PROEDUS PMB, 15CPT. (prof. Popescu Costinela) 

 

✓ Discipline Tehnice 

Prof. ing. Georgescu Otilia 

o participare la Conferința Internațională “Building bridges / Construim punți”, în 

cadrul proiectului “Aripi pentru tineri – Sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul 

de îngrijire – o abordare multi-sectorială, un model integrat de sprijin pentru 

întărirea sistemului de protecție din România și Bulgaria”, finanțat prin Programul 

Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene (2014-2021, iunie 2021) 

o participare la Conferința online “Viața post pandemie”, Asociația pentru Dialog și 

Valori Universale, aprilie 2021 

o participare la Conferința online “Tehnologia face diferența”, Centrul Național de 

Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”, martie 2021 

o Participare la Seminarul interactiv „Dezvoltarea competențelor soft – comunicare, 

cooperare, inovație, antreprenoriat” cu lucrarea – “Dezvoltarea competențelor soft 

ale elevilor, pentru a IV-a revoluție industrială” – Proiect Erasmus 

o Participare la Seminarul interactiv “Monitorizarea inserției profesionale a 

absolvenților și a programelor de formare” cu lucrarea: ”Instrumentul de 

monitorizare a insertiei profesionale - produs al comunicării și factor decisiv în 

proiectarea ofertei educaționale” – Proiect Erasmus 

o Participare la sesiunea națională de informare cu tema “Formarea profesională  - 

între real și virtual” - organizată de CNDIPT, în cadrul Proiectului Erasmus+ 

EQAVET-NRP-RO și a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale 

(European Vocational Skills Week) – ediția a V-a 

o Participare la Conferința online “Specificul școlii online pe filiera tehnologică a 

liceului” – CCD București cu lucrarea “Resurse educaționale online utilizate în 

activitatea didactică” 

o Participare la Conferința online “Utilizarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional” – CCD București 

o Participare la Conferința “Înapoi la școală – Mastermind pentru profesori și 

educatori – Echilibru emoțional și starea de bine în contextul pandemiei” – CCD 

Ilfov 

o participare la Proiectul “Parteneri în educație”,  organizat de Learnity și susținut 

prin Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare, finanțat de IKEA România, 2021 

o Certificat de participare la “The 2020 Annual Conference foe English Language 

Teachers” organizat de FISCHER International 

o Certificat de participare la „10th Online Pan-European Conference on Digital 

Education: Learning from Best Practice” – Ljubljana, Slovenia 

o SIMPOZION NAŢIONAL „Educaţie şi formare pentru societatea digitală - Era 

digitală și provocările ei”, Colegiul Odobleja Craiova 
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o Simpozion Internațional “Educație pentru Volutariat” cu tema “Educație și realitate 

– Firma de exercițiu” -= Centru de Resurse Educaționale 

o Participare la cursul acreditat “Profesor în online” – 16 credite  

o Participare la cursul Corpul de evaluatori CPEECN organizat de CNPEE 

o Participare la cursul “Noile educații – abordări inovative prin disciplina Pregătiți 

pentru viață”  - PROEDUS 

o Participare curs online ”Profesor real într-o școală virtuală” – organizator Ora de 

Net 

o Certificat de absolvire curs “Evaluarea formativă online” – Didactica.ro 

o Diplomă de absolvire curs “Bazele utilizăriii LIVRESQ” – ASCENDIA  

o Certificat Creator de software educațional 

o Certificat de participare la Programul educativ Gutenberg ToOT – Training of 

Online Trainers organizat de Asociația Gutenberg și Kaufland România 

o Certificat de participare la cursul “ActivEu, implicarea mea în comunitate” - 

Asociația Enable Timișoara și AtelierR de cuvinte Timișoara 

o Diplomă de participare la “Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru 

profesori”  în cadrul proiectului “Ambasadori UPB” organizat de Universitatea 

Politehnica București 

Webbinarii: 

o Management modern în educație – Impactul școlii online asupra relației 

dintre profesor-elev-părinți – Edumanager.ro 

o Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021 – Rețeaua 

Edu.ro 

o Reziliența: Cum  rămânem Puternici Echilibrați Emoțional în aceste 

Vremuri – SC Sellification SRL-D 

o Cum a început școala – Aramis 

o Cum sa-mi protejez copilul în contextul pandemiei Covid 19 – Proiect 

Ella Congress & Events, Societatea Părinților informați 

o Eroii Internetului – Siguranța online pentru elevi – ADFABER 

o Utilizarea instrumentelor web 2.0 în activitatea didactică – CCD Călărași 

o WebDidactica – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

Prof. ing. Sandu Veronica 

o participare la Conferința online ”Integrarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional”, CCDB, 5.10.2020; 

o participarea la cursul ActivEu în cadrul proiectului educațional Ce FACI, Te FACE, 

certificat participare nr.104/26.10.2020; 

o participare la simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea digitală”, 

noiembrie 2020; 

o participarea la Conferința online ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului”, CCDB, noiembrie 2020; 

o participare Atelier discipline tehnice, noiembrie 2020. 

Prof. ing. Lie  Mirela 
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o coautor al Reperelor metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 

2019-2020 /Ghid metodologic - domeniul Electronica Automatizari. - adeverinţă 

o cursul ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional Ce 

FACI, Te FACE – certificat de participare 

o seminar interactiv „Instrumentul de monitorizare a inserției profesionale - produs al 

comunicării și factor decisiv în proiectarea ofertei educaționale” – Reţele 

parteneriale 

o  curs „Profesor real într-o școală virtuală” – Organizaţia Salvaţi copiii - Voluntariat - 

Ora De Net 

o sesiunea naţională de informare cu tema „Formarea profesională – între real şi 

virtual” organozată de CNDIPT în cadrul proiectului 

„ERASMUS+EQAVET/NRP/RO 2017” şi a Săptămânii Europene a Competenţelor 

Profesionale – ediţia a V-a 

Prof. ing. Marcu Mioara 

o curs “Clasa online și școala de acasă”, CCD București, 32 ore, adeverința 

2211/15.09.2020 

o curs „Profesor real într-o școală virtuală”, Salvați copiii, 40 ore, certificat de 

absolvire, februarie 2021 

o Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale, CNPEE, 60 ore, 15 credite, adeverința nr. 

1187/01.04.2021 

o curs „Cum realizăm lecții pe platforma Livresq”, 2 ore, Centrul de cursuri și 

meditații ”Domnul Trandafir”,  diploma de participare seria CCMT, nr. 

1158/27.02.2020 

o Creator de conținut în educație, realizat în parteneriat de către Asociația Pro Arta 

Dezvoltare și Cunoaștere și  IBM România, certificat de participare 12.05. 2020 

o Conferința științifico-practică cu participare internațională „Inovații pedagofice în 

era digitală”, certificat de participare seria și nr. CIPED2711203186/27.11.2020 

o Editia a IV-a a proiectului Webdidactica. certificat de participare nr. 

2489/28.06.2021 

o Webinar ALWAYS SHOW UP AND BE A TEAM PLAYER! din 06.05.2021 

Prof. ing. Ion Paul 

o Simpozion Național “EDUCAȚIE ȘI FORMARE PENTRU SOCIETATEA 

DIGITALĂ” ,organizat de Colegiul “Ștefan Odobleja din Craiova, participare cu 

lucrarea “Școala online-educație inovativă” ,publicată în revista ”Noile educații- 

orientări și perspective” Craiova, 26.nov.2020- diploma, acord de parteneriat. 

o Curs “ActivEu” în cadrul proiectului educational “Ce FACI, TeFACE”-organizat de 

“Atelier de Cuvinte” 

o Webinar “Cum aflu ce mi se potrivește în carieră” organizat de AtelieR de Cuvinte 

și Grow Center, 10.11.2020, adeverință  

o Conferința CCD on-line “SPECIFICUL ȘCOLII ON-LINE PE FILIERA 

TEHNOLOGICĂ A LICEULUI”- Diploma  26.11.2020 
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o Webinar “Cafeneaua tinerilor – povestea succesului” organizat de AtelieR de 

Cuvinte-28.10.2020-adeverință 

o Cursul “Profesor în online”- certificat de absolvire 

o Webinar “Web of Science” –“Clarivate în ciclul de viață al inovației” 16.12.2020-

Certificat 

o Webinar “Web of Science” –“Cele mai importante momente ale Web of Science în 

2020”-09.12.2020- Certificat 

o Webinar “Web of Science” –“Descoperă noul EndNote 20”-08.12.2020 – Certificat 

o Webinar “Web of Science” – “Cum se realizează o revizuire a literaturii” iulie 2020-

Certificat 

o Webinar “Web of Science” –“Personalizează experiența Web of Science” iulie 

2020-Certificat 

o Webinar “Web of Science” –“Descoperă profilurile Publons” – 4 oct 2020-Certificat 

o Webinar “Web of Science”-“Totul despre noua platformă InCites”-20.oct 2020- 

Certificat 

o Webinar “Web of Science” –“Analiza datelor Open Acces în Web of Science”-22 

oct 2020 -Certificat 

o Webinar “Web of Science” – “Datele de autor în Web of Science” 29 oct. 2020- 

Certificat 

o Webinar “Web of Science”-“O imagine de ansamblu pentru normalizarea datelor”-

23 nov 2020- Certificat 

o Curs – program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluator 

pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)-Adeverință 

o Curs on-line “PROFESOR REAL ÎNTR-O ȘCOALĂ VIRTUALĂ”-diploma 

o Conferința Națională “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învățământul 

intre realitate și provocări”- participare cu lucrare, adeverință de participare plus 

volum cu publicații ISSN 

o seria de Webinarii Webdidactica -Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României -Certificat 

o Curs “Starea de bine a profesorului”-CCD-Adeverință 

o Sesiune de training on-line “Opțiuni îmbunătățite pentru predare și învățare în 

Google Claasroom”-Certificat Google for Education 

o IEEE Authorship and OA Symposium – Certificat 

o webinarii BrightTALK : 16.07.2021, 30.06.2021, 30.05.2021, 16.06.2021, 

31.06.2021, 25.05.2021, 13.05.2021, 07.04.2021, 07.04.2021, 06.04.2021, 

06.04.2021-certificate 

o Simpozionul Regional “GÎNDEȘTE VERDE”-Adeverință 

o Simpozion (parteneriat) -masă județeană cu tema “Transdisciplinaritatea de la 

teorie la practică”-Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja, Craiova- participare cu lucrare, 

-Diplomă 

o Simpozionul Național “TEHNOLOGII NEPOLUANTE ȘI MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR” Participare cu lucrare “Protecția mediului, componentă a 

dezvoltării durabile”, -Diploma 
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Prof. ing. Mîndrilă Florina 

o Cursul online ”Profesor real într-o școală virtuală” – organizator Ora de Net 

o Cursul ActivEu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului educațional Ce 

FACI, Te FACE, certificat de participare nr. 104/26.10.2020 

o participare la Seminarul interactiv on-line cu tema ”Îmbunătățirea învățării la locul 

de muncă în formarea profesională”, adeverința nr. 2043/10.11.2020 

o Cafeneaua Tinerilor Educație financiară pentru TINEri organizat de AtelieR de 

Cuvinte și Ce FACI, Te FACE adeverința nr. 103/20.10.2020 

o Cafeneaua Tinerilor-Povestea Succesului adeverința nr. 105/28.10.2020 

o Webinarul Cum aflu ce mi se potrivește în carieră? Organizat de AtelieR de 

Cuvinte, Ce FACI, Te FACE și Grow Center, adeverința nr.113/10.11.2020 

o Webinarul de Public Speaking organizat de Asociația Enable, Asociația Firește și 

AtelieR de Cuvinte adeverința nr 117/18.11.2020 

o Conferința internațională Inovații pedagogice în era digitală, certificat de participare 

o Participarea la seria de webinare WebDidactica, organizate de Fundația Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, Centrul de Carte Străina Fischer International și Academia 

de Inovare și Schimbare prin Educație, perioada de desfășurare: 24 august - 5 

septembrie 2020, certificat de participare 

o Profesor real într-o școală virtuală, Salvați copiii, 40 ore, certificat de absolvire, 

februarie 2021 

o Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale, CNPEE, 60 ore, 15 credite, adeverința nr. 

1187/01.04.2021 

o Editia a IV-a a proiectului Webdidactica. certificat de participare nr. 

2489/28.06.2021 Webinar ALWAYS SHOW UP AND BE A TEAM PLAYER! Din 

06.05.2021 

Prof. ing. Oltean Nina 

o Participarea la: 

o Conferințe și ateliere SuperTeach: 

o Conferința Scoala online – un pas înainte spre Pedagogia Digitală – 30 

martie 2021 

o Motivație și pasiune în educație – 15 mai 

o Atelier Predarea cu mentalitate deschisă - 19 mai  

o Sesiuni de training Google for Education: 

o „Opțiuni îmbunătățite pentru predare și învățare în Google  

o Classroom”  Data: 18 Mai; 

o „ Opțiunile de securitate de știut pentru fiecare Administrator” ; 11 Mai; 

o „Implicați-vă în activitățile de colaborare interactive în Google Workspace for 

Education”, 25.05.2021; 

o „Dincolo de învățarea la distanță”  Data: 1 Iunie; 

Prof. ing. Radu Violeta 

o participare la webinarul INTRODUCERE ÎN OPEN P-TECH-adv.696/10.12.2020        
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o participare la activitățile desfășurate în cadrul conferinței CCD- Specificul școlii 

online pe filiera tehnologică a liceului, 25-11- 2020 

o participare la webinarul WORKSHOP DIGITAL SKILLS FOR FUTURE 

2020,Univesitatea Politehnica Timișoara,16.12.2020 

o participare la conferința - Pedagogie în era digitală, organizată de asociația ȚINE 

DE NOI,11-03-2021 

o participare la seminarul de educație financiară organizat A.S.F., în Programul de 

educație financiară și pregătire a profesorilor din învățământul preuniversitar,09-

04-2021 

o participare la conferința - Invatamantul profesional și tehnic-încotro? Lecții învățate 

în timpul pandemiei, organizată de asociația ȚINE DE NOI,13-05-2021 

o participare la webinarul SUPER TEACH-EVALUAREA CU MENTALITATE 

DESCHISĂ,18-05-2021 

o actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Coman Alina 

o participare la Conferința online ”Integrarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional”, CCDB, 5.10.2020; 

o participarea la cursul ActivEu în cadrul proiectului educațional Ce FACI, Te FACE, 

certificat participare nr.104/26.10.2020; 

o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea digitală”, 

noiembrie 2020; 

o participarea la Conferința online ”Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului”, CCDB, noiembrie 2020; 

o participare Atelier discipline tehnice , noiembrie 2020; 

o participare Seminar interactiv online: ”Dezvoltarea parteneriatelor și a colaborării 

între școală și agenții economici/comunitate ”, februarie 2021; 

o publicarea de materiale în revista de specialitate ”Confluențe didactice între tradiție 

și modernitate ” - învățarea online, iunie 2021; 

o  participare la sesiunie de training ”Google Workspace for Education”, certificat 

participare nr.900/iunie 2021; 

o participare la programul ”Starea de bine a profesorului”, adeverință iunie 2021; 

o participare la cursul online ”Profesor real într-o școală virtuală”,  certificat de 

absolvire 2021; 

o participare la webinarul ”Cum pui în scenă un spectacol de povești”, 2021; 

o participare la Conferința națională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”, 

2021; 

o participare la Masa rotundă județeană ”Transdisciplinaritatea de la teorie la 

practică”; 

o participare la Simpozionul național ”Tehnologii nepoluante și mediul înconjurător, 

2021. 

o participare Conferință internațională ” „Sănătate şi securitate la locul de muncă”; 

o curs ”Consilier vocațional”- S.C. Confident BusinessTraining SRL,  certificat de 

absolvire iulie 2021; 
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o curs ”InnoMate- antreprenoriat”, certificat de participare, iulie 2021. 

Prof. ing. Damaşcan Steliana 

o certificat de participare la Seminarul Național Online: “Gestionarea bolilor 

profesionale în contextul crizei COVID-19”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- 

România   

o certificat de participare Proiect “QIE- Appreciative Parenting at National Level” 

o diploma de participare la Conferința Online “Utilizarea resurselor digitale pentru 

crearea propriului scenariu educațional” 

o certificat de participare la Seminarul Național Online “Reuniunea Rețelei 

Partenerilor Naționali”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- România  în data de 

23.oct. 2020. 

o certificat de participare la Seminarul Național Online “ESENER3. Riscurile 

psihosociale în România”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- România  în data 

de 13 noiembrie 2020. 

o certificat de participare la Conferința de lansare a: “Campaniei EU OSHA 2020-

2022 privind afecțiunile musculo-scheletice - România”- organizat de Punctul Focal 

EU OSHA- România  în data de 26 noiembrie 2020. 

o diploma de participare la Simpozionul Național “Educație și Formare pentru 

Societatea Digitală”- organizat la Liceul Tehnologic “Ștefan Odobleja” din Craiova. 

(26 noiembrie 2020) 

o certificat de participare la Seminarul Național Online “Digitalizarea- Beneficii & 

provocări legate de telemuncă”- organizat de Punctul Focal EU OSHA- România  

în data de 30 noiembrie 2020. 

o certificat de participare la Seminarul Național Online “Gestionarea bolilor 

profesionale în contextul crizei COVID-19 în companii”- organizat de Punctul Focal 

EU OSHA- România  în data de 11 decembrie 2020. 

o participare la Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale CPEECN. acreditat prin 

OMEC nr.608/2020. (în perioada 11.12.2020 - 22.01.2021) 

o Diploma de participare la Conferința Internațională Ediția a VI a 2021 “Sănătatea și 

securitatea la locul de muncă” – Activitate avizată de C.C.D. Dolj (în data de 17 

februarie 2021) 

o Certificat de participare la Sesiunea Națională- “Dezvoltarea abilităților de viață 

independentă”- Eveniment organizat de Asociatia HoltIS în cadrul proiectului  

“Împreună pentru viitor” în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România (în 

data de 08.03.2021). 

o Certificat de participare la Seminarul Național Online “Digitizarea – Beneficii & 

Provocări în contextul pandemiei de COVID-19” organizat de Punctul Focal EU 

OSHA - România  în data de 3 Iulie 2021. 

o Certificat de participare la Seminarul Național Online “Reuniunea Rețelei Naționale 

a Punctului Focal EU OSHA – România” organizat de Punctul Focal EU OSHA - 

România  în data de 26 Aprilie 2021. 
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o Certificat de participare la “Seminarul național online privind securitatea și 

sănătatea în muncă & Sistemul educațional vocațional. Noi oportunități - Proiectul 

OSHVET”, organizat de Punctul Focal al Agenției Europene pentru Securitate și 

Sănătate în Muncă (EU OSHA) și Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Protecția Muncii " in data de 04.06.2021. 

o Certificat de Participare la Seminarul Național Online “Impactul economic și social 

privind lucrătorii cu afecțiuni musculo-scheletice cronice” organizat de Punctul 

Focal EU OSHA - Romania  în data de 16 Iulie 2021. 

o Certificat de Participare la Conferința Online “Încotro? Ce luăm în considerare 

atunci când începem să ne construim viața profesională?” – organizat de Punctul 

Focal EU OSHA - România  în data de 16 Iulie 2021. 

Prof. Butuşină Gabriela 

o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea digitală”, 

Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova  

o Participarea la cursul Activ Eu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului 

educaţional „Ce Faci,Te Face” - Certificat de participare nr.înreg.104/26.10.2020 

o Webinar „Cafeneaua Tinerilor” - Cum aflu ce mi se potrivește în carieră?     

10.11.2020 

o Webinar „Ce Faci,Te Face” - Partea văzută și nevăzută a unei profesii “(profesia 

de   psiholog) 09.02.2021 

o Participarea la Conference and  Workshop on „Augmented Reality in the service of 

Adult Education in Romania” - UPB 

o Participarea la Conference and  E-TUTORING IN EUROPE - „Final dissemination 

event in Bucharest”- UPB 11.02.2021 

o Participarea la Conference and  Game and Gamification in Adult Education - UPB  

o Participarea la Conferinţa Internaţională „EDUCATORS” - 20.05.2021 

o Participarea la Conferinţa Super Teach! –Revoluţia Mentalităţii în Educaţie - 

29.05.2021 

Prof. Bărbieru Daniel 

o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea digitală”, 

Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova 

o participarea la cursul Activ Eu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului 

educaţional „Ce Faci,Te Face” 

Prof. Ioanaş Ovidiu 

o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea digitală”, 

Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova 

o participarea la cursul Activ Eu, implicarea mea în comunitate în cadrul proiectului 

educaţional „Ce Faci,Te Face” 

 

♣Activități extrașcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi titlul 

activităţii): 

✓ Limba și literatura română 

Prof. Simion Elena 
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o Coordonator al Comisiei de consiliere și orientare școlară, al Comisiei pentru 

activități extrașcolare, al Comisiei pentru identificarea și dezvoltare de programe 

europene și integrare a programelor de reformă; 

o coordonator al Clubului European din liceu; 

o membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 

și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia pentru 

promovarea ofertei educaționale și Comisia pentru Crucea Roșie; 

o coordonator al Consiliului Școlar al Elevilor; 

o metodist proiecte și programe;  

o coordonator și inițiator al proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a V-a; 

o coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World Romania, 

Asociația Bloc zero, The Social Incubator, Patrula de reciclare. 

o Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2020; 

o Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2020; 

o Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2020; 

o Ora de dirigenție a XII-a F, octombrie 2020, activitate de prevenire a violenței în 

școli; 

o Patrula de reciclare –colectare a deșeurilor  cu prilejul Zilei Internaționale a 

Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), pe 14 octombrie 2020; 

o Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2020; 

o Festivalul online de film documentar pentru liceeni luna.doc, ediția a VII-a 

(organizatori Asociația Bloc zero, One World Romania) – activități online cu elevii 

claselor a IX-a A, a IX-a S, a X-a C; a X-a F, a XI-a D, a XII-a F; 

o Campanie naţională de prevenire a traficului de persoane: ,,Pentru că OAMENII 

contează, pune TU barieră traficului!” - noiembrie 2020 – martie 2021; 

o 11, 12, 18 noiembrie 2020 – ateliere destínate acțiunii caritabile de Crăciun; 

o 1-19  noiembrie 2020 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor   

asupra copiilor și tinerilor”   - Ediția a VIII-a - FICE (online) – prezentări pe tema 

Securității online – elevii clasei a XI-a D; 

o activitate Citim împreună – clasa a IX-a A; 

o 20  noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect UNICEF; 

o activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” (online) 

o Activitați creative de Crăciun –decembrie 2020 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în 

cadrul proiectului CAERI  ”În prag de sărbători” (online) 

o acțiune umanitară desfășurată la distanță (colete trimise prin Poșta Română 

copiiilor defavorizați din Murgeni, jud Vaslui, satele Floreni, Schineni, Raiu, Cârja, 

Mălușteni – proiect CAERI– 21-22 decembrie 2020). 

o activitate de prevenire a violenței în școli (cu elevii claselor  a X-a F, a X-a C, a XII-

a F, a IX-a S) - octombrie 2019 – martie 2020, activitate de prevenire a violenței în 

școli 

o Campanie de prevenire a traficului de persoane  (octombrie 2020); 
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o ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor   asupra copiilor și 

tinerilor”   - Ediția a ViII-a - FICE (în Clubul European al școlii, noiembrie 2020) 

o 20  noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect UNICEF 

o Sesiunea Națională de Parenting Apreciativ „Cum abordezi pozitiv 

comportamentele copilului?”, 

o eveniment organizat de Asociația HoltIS în cadrul proiectului „Împreună pentru 

viitor”, în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România – activitate 

desfășurată cu părinții elevilor clasei a XII-a F -27.02.2021; 

o Teoriile conspirației, o capcană pe care o putem evita – Centrul pentru Jurnalism 

Independent, iunie 2021 – activitate realizată cu elevii clasei a X-a C;  

o vizionări de film în partenriat cu Asociația Bloc Zero, pe teme precum: bullying, 

combaterea violenței, securitatea online, ecologie, dezvoltare dureabilă, lumi 

fantastice, dependența de jocuri discriminare etc cu elevii claselor  a IX-a A, a IX-a 

S,  a X-a C, a X-a F, A XI-a D, a XII-a F; 

o Harta reciclării – activitate de promovarea educațeii ecologice – clasa X-a C.  

o coordonator al unor proiecte proiecte în parteneriat cu The Social Incubator 

(orientare școlară și profesională), Patrula de reciclare, FICE, Salvați Copiii, 

Crucea Roșie/ Sanitarii Pricepuți, Junior Achievement, Fundația Calea Victoriei, 

AOLN România, Asociația Viitor Plus, Jandarmeria Română, Asociația Bloc 

Zero,One World Romania, United Way etc (dovezi: - raportul de activitate pe 

semestrul I, raportul comisiei pentru activități școlare și extrașcolare, diplome, 

adeverințe, procesele-verbale, listele de prezență, print scren-uri etc) 

o PREMII: 

▪ Premiul II la concursul Sanitarii Pricepuți – etapa pe municipiu, echipa 

formată din elevii:  

▪ Sărăcuțu Andra, Petre Bianca Cristina, Matei Iuliana Paula Nicoleta, 

Mehedințu Vera, Reuț Lucian Nicușor – Clasa a X-a C, Dima Iannis Mario – 

clasa a IX-a A. 

o Parteneriate: 

o Fundația Calea Victoriei, Istoria din casă-n casă, Asociația Zâmbet pentru 

Zâmbet AOLN România – partener în proiectul CAERI “Dăruind vei 

dobândi”, acțiuni umanitare, ateliere caritabile,  The Social Incubator,  

Patrula de reciclare,  Junior Achievement, Asociația Viitor Plus, Jandarmeria 

Română, Asociația Bloc Zero,One World Romania, United Way, școli 

partenere în diferite proiecte etc 

Prof. Mimi Mitran 

o Octombrie – Noiembrie 2020-Curs- online- BNR- Educatie financiara- Certificat 

3930- 10.12.2020 

o 28 Octombrie-8 noiembrie 2020- Cursa Proedus- Noile abordari inovative prin 

disciplina ,, Pregătiți pentru viață’’ 

o 05.11.2020- Utilizarea platformelor online- Cerc metodic   

o 18.11.2020- Lecție deschisă- online, Verbul, susținută de prof. Oana Valeanu- Col. 

Național,,Grigore Moisil’’ 
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o 10.12.2020- Raportul dintre Programa școlară și Programa examenelor naționale- 

Online- Col.Th.,,Gh.Asachi’’ 

o 15.02.2021- Activitate metodică: Schimbări din programele de Evaluare Națională 

și de Bacalaureat 

o 14.02.2021-Întâlnire de lucru online Rose- ,,Intervenții de orientare și consiliere 

profesională cu sens’’ 

o 23.02.2021- Întâlnire online Rose- ,,Dezvoltare personală și coaching sau despre 

dezvoltarea abilităților noncognitive la elevi’’ 

o 25.02.2021- Allaboutparenting-Teoria autodeterminării-,, Metoda prin care ora 

profesorului repară motivația elevilor și deblochează performanța fiecărui copil’’ 

o 29.03.2021- ,,Lecția despre reutilizare și reciclare’’ 

o 08.04.2021- Împreună cu tinerii facem cunoscut poveștile diversității- Povești 

despre Rromi 

o 27.04.2021- Adfaber ,Eroii internetului’’-Sesiune training online-,, Implicați-vă în 

activități de colaborare interactive în Google Workspace for Education 

o 17-19.05.2021- SuperTeach ,,Evaluare cu mentalitate deschisă’’; ,,Instrumente de 

evaluare online’’ 

o 18.06.2021- Conferința Națională ,,Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, 

Învățământul între realitate și provocări’’- Editia a VI-a 

o 30.06.2021-Webinar-,,Știința realizării obiectivelor și aspirațiilor’’- Mirela Popa- 

Specialist în dezvoltarea comportamentului uman 

Prof. Ivan Violeta 

o membru în Comisia pentru promovarea ofertei educationale  

o Ora de dirigenție a XII-a S, octombrie 2020, activitate de prevenire a violenței în 

școli; 

o Patrula de reciclare – colectare a deșeurilor  cu prilejul Zilei Internaționale a 

Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), pe 14 octombrie 2020; 

o 11, 12, 18 noiembrie 2020 – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de 

Crăciun; 

o 1-20  noiembrie 2020 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor   

asupra copiilor și tinerilor”   - Ediția a VII-a - FICE (în Clubul European al școlii); 

o 20  noiembrie 2020 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect UNICEF; 

o 18 decembrie 2020, Clubul European al școlii – Târgul Caritabil de Crăciun în 

cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, parteneri Școala Gimnazială nr 

164, Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria”; Școala Gimnazială 

Apostolache, Colegiul Tehnnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnnic „Dinicu Golescu”, 

Școala Gimnazială nr 1, Roșiori de Vede; Școala Gimnazială „Emil Juvara”, 

Floreni, Vaslui; AOLN, Centrul Social Floreni. 

o activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 

2020 

o Activitați creative de Crăciun –decembrie 2020 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în 

cadrul proiectului CAERI  ”În prag de sărbători” 
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✓ Limba franceză/germană  

Prof. Buștiuc Antoaneta 

o Ziua Europeana a Limbilor straine, septembrie 2020 

o Ziua Francofoniei 

Prof. Louatron Cornelia 

o Proiect educațional-social alături de voluntarii de la Crucea roșie 

o Proiect SNAC “Împarte-educă-donează” 

o Ziua Francofoniei 

o Ziua Limbilor Străine 

Prof. Mitran Mimi 

o Pașaport pentru cultură; 

o Evaluarea cu mentalitatea deschisă; 

o Împreună cu tinerii facem cunoscut poveștile diversității; 

o Curs “Educație financiară” 

o Noile abordări inovative prin disciplina “Pregătiți pentru viață”     

o Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2020; 

o Ziua Francofoniei. 

Prof. Racof Mihaela 

o Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2020; 

o Ziua Francofoniei  

o Proiect educațional național "Basmele și Poveștile Românești, moștenire culturală 

a neamului nostru". 

o Webinar Training I -“Eroii internetului- Siguranța online pentru elevi” 

Prof. Vrăbiescu Nicoleta Florina 

o Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2020; 

o Ziua Francofoniei. 

Prof. Stoica Iulia 

o Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2020; 

o Ziua Francofoniei. 

 

✓ Limba engleză 

o Festivalul brazilor de Crăciun, decembrie 2020, prof. Ana-Maria Vasile 

o “Tipuri de personalitate și temperament și domenii de activitate potrivite acestora” 

– clasa a 11-a E – 04.12.2020, Lprof. aura Carlan 

o Vizionare documentare de călătorie “Rick Steves' Europe” – clasele a 9-a B, a 11-

a E – 27.01.2021, prof. Laura Cârlan 

o “What is self esteem and how can it be improved?” - clasa a 9-a B, 06.07.2021 

o “Harta Reciclarii” - clasa a 9-a B, 07.07.2021 

 

✓ Fizică – Chimie - Biologie 

Prof. Popescu Castanela  
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o WebDidactica – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara  

o Spectacolul Steluța de Crăciun organizat de AtelieR de Cuvinte în 23.12.2020.  

o Participare la webinariile organizate de Atelier de Cuvinte 

o Implementare program Jaromania 

Prof. Enea Mihaela 

o 17.06.2021 Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România 

și în parteneriat cu Asociația ROI, AMA Leadership Academy și Asociația AD REM 

o Activitățile proiectate au impact pozitiv asupra grupului ţintă de elevi sau în 

comunitate. Alte activitati. 

o 09.02.2021 “Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet“ Organizația Salvați Copiii  

o 24.02.2021 Tur ghidat la Muzeul National Cotroceni 

o 17.05.2021 Activitate cu elevii VIzită Muzeele din Paris 

o 17.05.2021 Activitate educativă cu elevii: ”Familia, esența echilibrului în 

societate”cu ocazia Zilei internaționale a familiei, care se celebrează în fiecare an 

la 15 mai. 

Prof. Ionita Paula  

o ”Rolul și importanța nutrienţilor  în alimentaţie” prezentare de referate cu privire la 

grupele de nutrienți pe care le avem în vedere atunci când alegem alimentele,în 

scopul realizării unei alimentații sănătoase, în data de 30.10.2020 

o “Ziua internațională a diabetului” - activitate educativă desfasurată in data de 

14.11.2020 cu ocazia “Zilei Internationale a diabetului”, cu elevii clasi a 12-a G, 

având ca obiectiv conștientizarea de către elevi a factorilorilor de risc, a efectelor 

fiziologice si psihologice ale acestei maladii asupra organismului uman.                                                

o “Alimentația alcalină, o abordare modernă sau necesară?”, discuții și dezbateri, 

argumente pro și contra  în alegerea  alimentației animale/vegetale,în data de 

07.05.2021.                                                                                                       

o „14 iunie-Ziua Internațională a donării de sânge”-activitate educativă ce are ca 

obiectiv conștientizarea importanței donării de sânge de către persoanele 

sănătoase, precum și orientarea și implicarea acestora în astfel de acțiuni 

14.06.2021; 

o Activitati extrașcolare la nivel de unitate:   

1.Vizionarea cu elevii clasei a 12-a G, a unui film educativ, urmată de discuții și dezbateri  

pe  tematica educației rutiere..Politia Română – BrigadaRutieră, a pus la dispozitia 

cadrelor didactice un filmulet privind importanța educației rutiere– 13.01.2021.                                                                     

2.“Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet“ -09.02.2021 cu elevii cl a 12-a G. 

Eveniment online organizat și desfășurat de Organizația ”Salvați Copiii România”                                                              

3.Tur ghidat la Muzeul National Cotroceni  -24.02.2021 cu elevii cl a 12-a G                             

4.Activitate online cu elevii clasei a 12-a G Vizită_Muzeele din Paris -17.05.2021                     

5.Activitate educativă ”Familia, esența echilibrului în societate” -17.05.2021,cu ocazia 

Zilei internaționale a familiei care se celebrează în fiecare an la 15 mai           
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6.Dezbatere online:  “Cum îi ajutăm pe copii să reînvețe să socializeze, după luni de zile 

de stat în fața unui ecran, în spatele unei măști și la metri distanță față de cei din jur?” -

15.07.2021, activitate inițiată și realizată de Organizația ”Salvați Copiii România”.                                                          

o Participarea elevilor la activități de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a 

sărbătorilor pascale, realizarea de donații copiilor cu nevoi speciale, formarea și 

dezvoltarea unor relații interpersonale intre aceștia si elevii noștri, dezvoltarea 

comportamentelor prosociale, de întrajutorare și integrare socială;      

Prof. Ciocoi Veronica  

o Realizarea de proiecte educaționale la nivelul unității de învățământ, fiind membru 

participant în proiectul desfășurat cu elevii clasei a IX-a Q , din data de 8 iulie 

2021– o sesiune de formare a tinerilor din categorii vulnerabile (abandon școlar, 

elevi care nu au promovat examenul de bacalaureat), un parteneriat între 

ColegiulTehnic „Gh.Airinei” și Asociatia „The Social Incubator” 

o “Ziua internațională a diabetului” (13.11.2020)  - activitate educativă, cu elevii 

claselor 11G si 12G, având ca obiectiv conștientizarea de către elevi a factorilor de 

risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei maladii asupra organismului 

uman; 

o „Ziua internațională a păsărilor”  (1.04.2021) – activitate desfășurată în mediul 

online împreuna cu elevii claselor a IX-a, privind ocrotirea păsărilor rare. 

o „Vizita online “Muzeele știute și neștiute din Micul Paris” (17.05. 2021) 

    

✓ Istorie-Socio umane 

Prof. Marica Adrian 

o Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație 

pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor programe de 

pregătire intensivă pentru recuperare/programe de pregătire suplimentară). 

o Participarea la activitățile metodice organizate în cadrul Programului ROSE pentru 

licee tehnologice.                        

o Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua națională de comemorare a  

Holocaustului’’. 

o Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României. 

o Webinar Training I în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online pentru 

elevi”-Modul „Distribuie cu prudență”, ADFABER, Mai 2021 

o Webinar Training II în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online pentru 

elevi”-Module „Securizează-ți secretele”, „Nu te lăsa păcălit”, ADFABER, Mai 2021 

o Webinar Training III în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online 

pentru elevi”-Module „E cool să fii amabil”, „Dacă ai îndoieli, întreabă”, ADFABER, 

Mai 2021 

o Conferinţa Națională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul  

între realitate şi provocări”, ediția a VI-a, Colegiul Tehnic de Poștă și 

Telecomunicații „Gheorghe Airinei” și Casa Corpului Didactic București, Iunie 2021 

Prof. Marica Marcela  
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o Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua națională de comemorare a  

Holocaustului’’. 

o Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României. 

o Webinar Training I în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online pentru 

elevi”-Modul „Distribuie cu prudență”, ADFABER, Mai 2021 

o Webinar Training II în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online pentru 

elevi”-Module „Securizează-ți secretele”, „Nu te lăsa păcălit”, ADFABER, Mai 2021 

o Webinar Training III în cadrul programului „Eroii internetului-Siguranță online 

pentru elevi”-Module „E cool să fii amabil”, „Dacă ai îndoieli, întreabă”, ADFABER, 

Mai 2021 

o Conferinţa Națională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul  

între realitate şi provocări”, ediția a VI-a, Colegiul Tehnic de Poștă și 

Telecomunicații „Gheorghe Airinei” și Casa Corpului Didactic București, Iunie 2021 

Prof. Romulus Ecaterina Carmen 

o Activitate de voluntariat în cadrul acțiunii „Patrula de Reciclare”;Activitate de 

voluntariat, donații (hrană, îmbrăcăminte, rechizite) către Parohia „Constantin 

Brâncoveanu” sector 4. M-am implicat împreună cu alți colegi în organizarea 

activitățiilor de prevenire și combatere a violenței, a comportamentului nesănătos 

(clasa 9S). Activitatea de prevenire a violenței am desfășurat-o atât în orele de 

curs cât și în timpul efectuării serviciului pe școală.Am participat indirect la 

activitatea de promovare a ofertei educaționale pentru intermediul unor elevi din 

clasa a XI-a F (RFS și OV), XI E (AB și MI) și absolvenți ai școlii (RA-XII 

F)Simulare BAC 2021, supraveghere BAC August 2021 Liceul “Marin Preda”. 

o Participare directa si indirecta la webinariile organizate de Atelier de Cuvinte, Ce 

FACI, Te FACE si Grow Center (dezvoltare socioemotionala pentru Tineri – invitati 

speciali, fondator Ioana Popescu. 

▪ 10.11.2020 - Participare webinar “Cum aflu ce mi se potriveste in 

cariera?” organizat de Atelier de Cuvinte, Ce FACI, Te FACE si Grow 

Center, evenimentul a durat 90 minute – invitat psiholog Gabriela 

Bulgarin (adev. Nr. 113/19.11.2020) 

▪ 26.10.2020 – Participare la cursul “ActivEu, Implicarea mea in 

comunitate” in cadrul proiectului educational Ce Faci, Te FACE. 

o Modul 1 – Voluntariatul, Structura proiectului, 2 ore 

o Modul 2 – Realizarea si implementarea proiectului, 2 ore (certificat de participare 

104/26.10.2020) 

o 28.10.2020 – Participare la webinarul “Cafeneaua Tinerilor – Povestea 

Succesului”, (Educatie financiara pentru tineri), organizat de Atelier de Cuvinte si 

Ce Faci, Te FACE. Eventimentul a durat 90 minute – invitat Hora Damian (adev. 

Nr.105/28.10.2020) 

o 18.11.2020 – Participare la webinarul de Public Speaking organizat de Asociatia 

Enable, Asociatia Fireste si Atelier de Cuvinte. Webinarul este marca Ce FACI, Te 

FACE si co-finantat de fundatia Alber, evenimentul a durat 90 de minute – invitat 

actrita Giorgiana Elena Popan (adev. 117/18.11.2020). 
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o 24.11.2020 Participare la webinarul “Creeaza Imagini prin Poveste” – invitat actrita 

Giorgiana Elena Popan, Adev. Fact. M0339/30.11.2020. 

o 16.11.2020 Webinar Atelierul “Adolescenta o provocare” 

o 18.11.2020 Online-Zoom dezbatere “Starea de bine a profesorilor si educatia din 

Romania” 

o 11.01.2021 Webinar Atelier “Povestea Romaniei Mici” 

o 09.02.2021 Webinar “Partea vazuta si nevazuta a unei Profesii CeFaciTeFACE” 

o 13.05.2021 Dezbatere online aplicație Zoom, tema “Învățământul profesional și 

tehnic-încotro?” Lecții învățate în timpul pandemiei.Asociația “Ține de Noi” 

Fundația Hans Seidel – România în parteneriat cu federația “Coaliția pentru 

Educație” 

o 14-15.05.2021 Conferință Educația Media “Examenul care se dă în fiecare zi:cum 

să treci testul dezinformării prin educația media”. 

o 17.05.2021 “Trei idei de activități de ziua copilului” Atelier de Cuvinte Ce FACI Te 

FACE. 

o 18.05.2021 webinar Schimbări climatice echipa Harta Reciclării 

o 27.05.2021 Webinar Training III - program dedicat profesorilor “Eroii Internetului – 

Siguranța online pentru elevi” 

Module parcurse: 

o ”E cool să fii amabil” 

o ”Dacă ai îndoieli, întreabă” 

Organizatori: ADFABER - diplomă de participare 

o 04.06.2021 Pericolele la care se expun copiii pe internet. Temă susținută de 

Andreea Jantea, sub inspector Poliția Română - Organizator ADFABER 

 

✓ Geografie/religie/ed.fizică 

Prof. Andronache Bogdan 

o Pregătire suplimentară pentru bacalaureat în cadrul proiectului ROSE 

o Evaluator la examenul de simulare a bacalaureatului 

o Asistent la examenul de bacalaureat Colegiul Naţional Grigore Moisil. 

Prof. Cruceru Cristina 

o Profesor voluntar – Asociatia Greenitiative;  

o Proiectul Educațional Cultural „Datini și obiceiuri la româniˮ – Lucrarea ,,Călătorie 

spre aurora boreală";  

o Proiectul „O zi verde la Mogoșoaiaˮ;  

o Ziua porților deschise – „Descoperim hărțile din poveștile lui ELMERˮ;  

o Cercul Știintific Studențesc de Climatologie Aplicată și Protecția Mediului Aerian –  

Lucrarea „Aurorele polare – Norii argintii și sidefii";  

o ERASMUS + Mobility of Youth workers – Equal Job Opportunities 

Prof. Stan Cristian 

o Protocol de colaborare cu Parohia Înălţarea Domnului,  

o Participarea cu elevii la sfintele slujbe ale Bisericii,  

o Participare în cadrul proiectului A FI SAU A NU FI,  
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o Curs Şcoala democratică 

Prof. Arseni Florin 

o Manager de proiect pentru implementarea proiectului Fundației Comunitare 

București „Sportul pentru toți” în liceul nostru prin reamenajarea terenului de sport.  

o Membru în Comisia de organizare a simulării naționale a probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat național în anul școlar 2020-2021 de la Col. Teh. Gh. 

Airinei. 

Prof. Stoica Claudiu 

o Asistent în Comisia de organizare a simulării naționale a probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat național în anul școlar 2020-2021 de la Col. Teh. Gh. 

Airinei; 

o Membru în Comisia de examinare a competențelor profesionale în învățământul 

liceal, filiera vocațională, pentru anul școlar 2020-2021 de la Col. Teh. Gh. Airinei. 

 

✓ Discipline economice de specialitate 

 

o Încheierea de convenții cadru cu agenții economici , în vederea efectuării stagiilor 

de instruire practică  curentă și comasată, pentru anul școlar 2020-2021 

▪ Restaurant  ,,FIRE CLUB ''; 

▪ Restaurant ,,Burger si Scoici'’;    

▪ Restaurant ,,Gilda Music Lounge''; 

▪ Restaurant ,,I DRACULA''; 

▪ Restaurant ,,STORAGE ROOM''; 

▪ Restaurant   IRISH PUB ,,SAINT PATRICK ''; 

▪ S C. ROZS IMPEX SRL – restaurant ,,Cocosu Rosu’’; 

▪ Hotel  Studio One Accommodation Suites 

▪ Hotel  Marshal ,, GARDEN’’ . 

(cadru didactic-Cernea Carmen ) 

▪ CNPR ( COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ  

▪ PRIORIPOST 

▪ DRPB ( DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ RAPIDĂ BUCUREȘTI) 

(prof. Constantin Gheorghe) 

o Activitatea cu tema Târgul de Produse Tradiționale Activități incluse în proiectul 

educațional ,, Alimentația sănătoasă’’  (Online) 

o Realizarea prăjiturilor: ,,Munca noastră – Deserturi bio’’  realizarea deserturilor în 

bucătăria proprie  -  luna Decembrie 2020 

Observarea organizării unui stand de prezentare; 

o Observarea desfășurării activității unui stand de prezentare  (cadru didactic Cernea 

Carmen ) 

o Târg de cadouri de Crăciun, decorațiuni și suveniruri (vizită online, Decembrie, 

2020) 

o Observarea materialelor necesare organizării evenimentelor- clasa a XII-a E 
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o Proiect de parteneriat educațional cu tema ,,Tehnologia preparare a prăjiturilor 

ecologice cu frișcă ‘’. nr. înregistrare  69/20.01.2021. 

(partener  Liceul Tehnologic Special nr.3 (prof. Cernea Carmen, Pirvu Aritina, 

Stănescu Alexandra) 

o în luna noiembrie a avut loc informarea grupului privind conținutul proiectului și 

activitatea ,,Organizarea locului de muncă’’ și a chestionarelor ,Prezentarea 

materiilor prime necesare obținerii  dulciurilor ecologice de bucătărie unde au 

participat  elevi de la Liceul Tehnologic nr.3 , Liceul Tehnologic “Ion I.C.Bratianu’’ 

si Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe Airinei ’’,  

o în luna decembrie: ,,Tehnologia de obținere a prăjiturilor ecologice cu aluat dospit’’. 

Vizită la hotel ,,Marshal Garden’’ ; 

o  în luna ianuarie : ,,Tehnologia de obținere a prăjiturilor ecologice cu coji indiene’’. 

activitate realizată în baza tehnico-materială a C.T.P.Tc.,,Gh.Airinei’’. 

(prof. Cernea Carmen,  Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra) 

 

✓ DisciplineTehnice 

Prof. ing. Georgescu Otilia 

o Program Jaromania ”Educație economică și financiară”  

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o participare la Proiectul Educațional “Basmele și Poveștile Românești, moștenire 

culturală a neamului nostru”, 2021 

o participare la Proiectul Educațional Național “Activități extrașcolare  - între online și 

tradițional! Tradiții și obiceiuri ...altfel”, Editura D art, mai 2021 

o participare la Proiectul “Eco – ambasadorii reciclării”, derulat prin fonduri UE, 

proiectul fiind o component a programului national Harta reciclării 

o participare la Proiectul județean cu participăare internațională “Salvați Planeta 

albastră“, Bihor 2021 

Prof. ing. Lie  Mirela 

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o responsabil CEAC 

Prof. ing. Marcu Mioara 

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o ActivEu,  implicarea  mea  în  comunitate, Asociația ENABLE, Timișoara, Atelier, 4 

ore, certificat de participare nr. 104/26.10.2020 

Prof. ing. Ion Paul 

o Programul Internațional JA EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ –participare cu 12 

elevi, clasa XII-As, în baza parteneriatului nr. Cj14-00022010între Junior 

Achievement Romania și CTPTC GH. AIRINEI pentru anul scolar 2020-2021  ; 

o proiect “Ce FACI Te FACE”-asociația Enable, am participat la cursuri organizate 

pentru elevi.  
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Prof. ing. Mîndrilă Florina 

o participarea, împreună cu elevii clasei a XII-a B la spectacolul Steluța de Crăciun 

organizat de AtelieR de Cuvinte în 23.12.2020. adeverința nr. 68/23.12.2020 

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o WebDidactica – Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

o Implementare program Jaromania ”Succesul profesional” 

Prof. ing. Oltean Nina 

o Derularea unor serii de lecții de consiliere în parteneriat cu Consilierul Școlar, cu 

tematica Bully-ing. 

o Proiectarea unei lecții în săptămâna care celebreazá Ziua Eroilor/Ínălțarea 

Domnului, despre tineri și tineri adolescenți români care s-au sacrificat în timpul 

Primului Război Mondial. 

o Proiectarea și desfășurarea de activități de Consiliere școlară pe teme de 

Cetățenie Digitală, conținând, printre altele, și lecții despre Bully-in și siguranța pe 

Internet – ca răspuns dar și ca strategie proactivă în condiții de studiu online. 

o Membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței. 

Prof. ing. Sandu Veronica 

o proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o participarea la  programul internațional – Junior Achievement, Programul De 

Dezvoltare A Abilităților Pentru Viață Și Profesie - Educație financiară. 

o responsabil Comisia de burse 

Prof. ing. Poenaru Cristyna 

o responsabil Comisia de orar 

o proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

Prof. ing. Radu Violeta 

o participarea la cursul -ActivEu.adv.104/26.10.2020 

o cursul PROFESOR REAL ÎNTR-O ȘCOALĂ VIRTUALĂ, adv876,iunie 2021 

o participarea la Sesiunea Națională-Dezvoltarea abilităților de viață independentă, 

în cadrul evenimentului am organizat activități cu un grup de 42 elevi,1807/08-03-

2021 

o am susținut sesiunea educațională- Introducere în-Reducere-Reutilizare-Reciclare 

și Harta Harta Reciclarii, la clasa X-a-E,aprilie 2021 

o participare la conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, Învățământul între realitate și provocări” 

Prof. ing. Coman Alina 

o participarea la  programul internațional – Junior Achievement, Programul De 

Dezvoltare a Abilităților Pentru Viață Și Profesie- Educație financiară; 

o parteneriat  ONG : Asociația The Social Incubator  - sesiuni de formare pentru 

tineri din medii dezavantajate – antreprenoriat, iunie 2021. 

Prof. ing. Damaşcan Steliana 
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o proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

o participare în calitate de Membru CZE - Centru Zonal Evaluare Națională 2021, 

desfășurat la Scoala Gimnazială “Sfântul Calinic de la Cernica” - adeverința nr. 

04/25.06.2021 

o participare în calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat, 2020-2021 august – 

septembrie - adeverința nr. 4101/17.08.2021 

Prof. ing. Bărbieru Daniel  

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu  

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

Prof. ing. Butuşină Gabriela 

o Proiect “Ce faci, te face”- Asociația Enable Timișoara participare la cursuri 

organizate pentru elevi 

 

 

 

ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN PARTENERIAT CU CABINETUL DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

              

1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari   

Număr de persoane 

distincte care au 

beneficiat 

de consiliere 

individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Perioada 1 

septembrie 2020 – 31 

august 2021 

   52 

 

21 

 

32 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 

crt. Activităţi desfăşurate conform Registrului 

de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet/ 

online/telefonic) 

PĂRINŢI 

(în 

cabinet/ 

online/ 

telefonic) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în 

cabinet/online/ 

telefonic) 

1 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 
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individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  

8 

 

2 

 

3 

 

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare 

(se include prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

13 

 

5 

 

21 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

16 

 

14 

 

7 

 

Orientarea carierei  11 - 1 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

4 

 

- 

 

- 

 

***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu 

cea mai mare frecvenţă 

înregistrată în unitatea dvs. 

(Ierarhizați problematica/ 

cazuistica înregistrată în unitatea 

dvs., pe o scală de la 5 la 10, 

acordând 10 puncte problemei 

cu cea mai mare frecvență și 5 

problemei cu cea mai mică 

frecvență) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
7 

Managementul emoţiilor şi 

dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

9 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

10 

Orientarea carierei  8 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de ființe) 

6 

3 

Copii cu CES (cu certificat de 

orientare școlară și 

profesională)  

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

16 5 

4 

Copii ai căror părinți sunt 

plecați la muncă în 

străinătate/remigrați  

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 

32 17 

5 Copii în risc de abandon școlar  
Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de 

consiliere psihopedagogică 
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16 

 

16 

(se corelează cu cazurile 

raportate la managementul 

învățării) 

 

2. CONSILIERE DE GRUP 

                      2.1 Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la 

clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de 

atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități  

Număr total 

beneficiari 

 Formare de atitudini/abilități ; 

Informare-conștientizare. 

29 

 

425 

 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la 

clasă cu cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ învățătorului/ 

dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

 Lectorate online – 2 6 

 

21 

 

 

                  2.2 Programe de consiliere de grup 

                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la 

clasă cu elevii  

Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiari 

programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  

- 

- 

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

1 

 160 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității          

 (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

1 

180 

Orientarea carierei  1 70 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului 

de ființe) 

1 

 15 

 

Total:      425 

            

                      

                      2.3 Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

Locul de 

desfășurar

Grup țintă Durata 

(număr 

Nr. 

beneficiari 
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elevilor e 

(urban/rural) 

ore) 

 1. Managementul 

emoțiilor și dezvoltarea 

abilităților emoționale și 

de comunicare 

online Elevi din 

clasele: 

a IX-a și a X-a  

 

7 ore 

 

160 

 

2. Managementul învățării online Elevi din 

clasele: 

a IX-a și a X-a  

 

11 ore 

 

  180 

 

3. Orientarea carierei Urban face-

to-face / 

online 

Clasele a XII-a 7 ore 

 

  70 

 

4. Educație pentru un stil 

de viață sanogen 

online Elevi din clasele 

a XI-a 

4 ore   15 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. beneficiari 

 Adaptarea stilurilor 

parentale la 

caracteristicile de 

vârstă și individuale ale 

elevilor adolescenți; 

Deprinderi de 

comunicare și 

relaționare eficientă: 

părinți-copii; 

Stress-ul vieții 

profesionale și al 

Pandemiei de SARS-

Cov2 și efectele 

acestuia asupra familiei 

și a copiilor. 

online Părinți ai 

elevilor din 

clasele a IX-a 

6 ore   21 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. beneficiari 

1. Adaptarea funcțională 

a profesorilor la mediul 

digital școlar; 

Sănătatea emoțională 

și importanța acesteia 

în activitatea zilnică; 

Prevenirea factorilor de 

risc din mediul digital; 

Proiectarea didactică 

pentru mediul digital și 

Urban face-

to-face / 

online 

Cadre didactice 18 ore   32 
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particularitățile 

acesteia. 

 

 

3. Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   1 

 

Număr de elevi consiliaţi individual 4 

 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 75 

 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 

agresive / violente) 

2 

 

Număr de cadre didactice consiliate 2 

 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 4 

 

 

 

4. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, 

CJRAE/CMBRAE, alte instituţii: 

 Denumirea studiului 

a) ca 

organizator 
 

b) ca participant 

Cercetarea realizată în cadrul Proiectului European SEEVAL (Educația 

socio-emoțională, Construirea de școli inclusive și Internalizarea 

valorilor), Proiect al CNPE-UCE; completarea Chestionarului de analiză 

a nevoilor de învățare socio-emoțională pentru cadre didactice. 

 

 

  

5.  Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii  

Perioad

a 

Tipurile de 

activităţi de 

consiliere a 

carierei 

Observații/ comentarii  

 

(inclusiv informații cu referire la sursele de finanțare) 

 

Anul 

școlar 

2020-

2021 

Informarea elevilor 

și a cadrelor 

didactice, cu 

privire la Ghidurile 

elaborate de către 

specialiști ai 

Ministerului 

Elevii au participat la activitățile online de consiliere a carierei. 

 

 

Profesorii au participat la activitățile online de pregătire a elevilor 

pentru Bacalaureat  
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Educației în cadrul 

Programului 

ROSE 

 

 

SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 30.09.2021  

     

     

     

 

BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI  LA 

30.09.2021 

179600

0 

                              Nr.c 255/23.08.2021  

     

BUNURI SI SERVICII:   

120400

0 

     
REPARATII:   0 

     
OBIECTE DE INVENTAR:  11000 

     
PREGATIRE PROFESIONALA:  2000 

     
AJUTOARE SOCIALE:   59000 

     
BURSE:    450000 

     
ACTIVE FIXE:   70000 

     

 

PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA 

30.09.2021 

222281

5 

 conf.cont executie nr.c 299/01.10.2021  

     
BUNURI SI SERVICII   923711 

din care:     
Furnituri de birou   10768 

Materiale pentru curatenie  0 

Incalzit,iluminat si forta motrica 599987 

Apa, canal,salubritate  98899 

Servicii telecomunicatii, internet 24279 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 189778 

(paza, mentenanta, servicii spalatorie lenjerie,  
deratizare-dezinsectie, prestari servicii, alte cheltuieli)  

     
REPARATII:   0 

     



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 60 

OBIECTE DE INVENTAR:  8626 

     
PREGATIRE PROFESIONALA  716 

     

     
AJUTOARE SOCIALE   29317 

     
BURSE:    409693 

     
ACTIVE FIXE(mobilier, aparatura birotica si alte active fixe) 52479 

     

     

 

BUGETUL DE STAT (ISMB) DE 

CHELTUIELI  LA 30.09.2021 

895263

5 

                              Nr.20880/13.09.2021  

CHELTUIELI DE PERSONAL:  

875982

6 

     
ASISTENTA SOCIALA:  1895 

     
BURSE:    70873 

     
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE: 42737 

     
CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU  
FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect Rose) 77304 

     

 

PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) 

LA 30.09.2021 

686696

0 

 conf.cont executie nr.c 299/01.10.2021  

SALARII :    

675488

2 

     
ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini bursieri ai 668 

statului roman)    

     
BURSE:    68673 

     
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE: 42737 

     
CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU  
FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect Rose) 77004 

     

     

 BUGETUL DE VENITURI PROPRII  LA  
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30.09.2021 

                              Nr.c 211/28.06.2021  
VENITURI    464000 

din care:     
Venituri din inchirieri  44000 

Taxe si alte venituri in invatamant 58000 

Contributia elevilor pentru camine si cantine 116000 

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 81000 

Alte venituri    118000 

Excedentul anului precedent  47000 

     
CHELTUIELI   464000 

din care:     
Furnituri de birou   35000 

Materiale pentru curatenie  35000 

Incalzit,iluminat si forta motrica 25000 

Carburant   5000 

Piese de schimb   3000 

Transport    3000 

Servicii telecomunicatii, internet 40000 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 115000 

Reparatii curente   30000 

Hrana    40000 

Materiale sanitare   5000 

Obiecte de inventar   35000 

Deplasari interne   10000 

Carti, publicatii   5000 

Pregatire profesionala  15000 

Protectia muncii   5000 

Studii si cercetari   3000 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 55000 

     

     

 

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI 

PROPRII LA 30.09.2021 164367 

 conf.cont executie nr.c 299/01.10.2021  
Furnituri de birou   7434 

Materiale pentru curatenie  15960 

Carburant   1766 

Transport    635 

Servicii telecomunicatii, internet 21466 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 30387 

(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,  
servis copiatoare etc.)   
Reparatii    23791 
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Hrana    10090 

Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,  3029 

 multifunctionale, cuptor cu microunde,  
, imprimante).    
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,   49809 

bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem informatic,  
materiale pentru targul de oferta educationala  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


