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Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
An școlar: 2019 – 2020 – semestrul I
Şcoala a funcționat în semestrul I, an școlar 2019 -2020 cu un personal didactic
format din 84 de persoane, didactic auxiliar - 13 persoane şi nedidactic - 20 de persoane.
Personalul didactic al școlii deține calificarea necesară și este preocupat de propria
dezvoltare profesională și personală, remarcându-se prin participările la programele de
formare, prin elaborarea de materiale de învățare și prin participarea la simpozioane și
conferințe naționale sau internaționale.
În anul școlar 2019-2020 în școală funcționează 54 clase (1274 elevi). La nivelul şcolii
functionează 13 clase cu predare intensivă în limba franceză şi engleză, în specialitate.
Colegiul Tehnic de Poştă si Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” funcționează la ora
actuală cu următoarea organizare pe cicluri de învăţământ, nivel şi filieră (la liceu zi
funcționează și clase de intensiv limba engleză și clase de intensiv limba franceză):
Liceu zi
▪ Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale
▪ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii;
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de
Telecomunicaţii (1 clasă/nivel, intensiv engleză);
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă (1
clasă/nivel, intensiv franceză);
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Organizator banqueting (intensiv
engleză);
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie (intensiv
franceză)
■ Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv;
Liceu seral
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de
Telecomunicaţii;
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă;
Liceu - cu frecvenţă redusă
■ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științe ale naturii
ŞCOALA POSTLICEALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii;
• Domeniul Servicii - Operator economic diriginte oficiu poștal;
• Domeniul Informatică - Administrator rețele locale şi de comunicaţii;

•
•

Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații;
Domeniul Informatică - Analist programator.

ŞCOALA PROFESIONALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii
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SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2019
BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI
LA 31.12.2019
2930000
Nr.c 332/18.12.2019
BUNURI SI SERVICII:

2008000

REPARATII:

366000

OBIECTE DE INVENTAR:

347000

DEPLASARI

2000

PREGATIRE PROFESIONALA

2000

AJUTOARE SOCIALE

40000

BURSE:

165000
PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA
31.12.2019
2222815
conf.cont executie nr.c 5/13.01.2020

BUNURI SI SERVICII
din care:
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat si forta motrica
Apa, canal,salubritate
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(paza, mentenanta, servicii spalatorie lenjerie,
deratizare-dezinsectie, prestari servicii, alte cheltuieli)
REPARATII:
OBIECTE DE INVENTAR:
PREGATIRE PROFESIONALA
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

1471664
47348
4000
760781
116673
19559
523303

288556
322767
777
1315

AJUTOARE SOCIALE

39894

BURSE:

97842
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BUGETUL DE STAT (ISMB) DE
CHELTUIELI LA 31.12.2020
CHELTUIELI DE PERSONAL:
ASISTENTA SOCIALA:

5541

BURSE:

68071

DESPAGUBIRI CIVILE:

247244

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect Rose)

SALARII :

9778505
9295651

54825

107173

PLATI DIN BUGETUL DE STAT
(ISMB) LA 31.12.2019
9765256
conf.cont executie nr.c 5/13.01.2020
9285541

ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini bursieri ai
statului roman)
BURSE:

4987

65765

DESPAGUBIRI CIVILE (dobanzi):

247244

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect Rose)

54825

106894

BUGETUL DE VENITURI PROPRII
LA 31.12.2019
Nr.c 332/18.12.2019
504000

VENITURI
din care:
Venituri din inchirieri
Taxe si alte venituri in invatamant
Contributia elevilor pentru camine si cantine
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
Alte venituri
Excedentul anului precedent
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CHELTUIELI
din care:
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat si forta motrica
Carburant
Piese de schimb
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana
Materiale sanitare
Obiecte de inventar
Deplasari interne
Carti, publicatii
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

504000
35000
35000
25000
6000
3000
3000
70000
52000
40000
80000
7000
45000
10000
5000
15000
5000
3000
65000

PLATI DIN BUGETUL DE
VENITURI PROPRII LA
31.12.2019
274945
conf.cont executie nr.c 5/13.01.2020
Furnituri de birou
20204
Materiale pentru curatenie
14419
Incalzit,iluminat si forta motrica
17494
Carburant
3126
Transport
708
Servicii telecomunicatii, internet
50708
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
33711
(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,
servis copiatoare etc.)
Hrana
58582
Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,
37240
multifunctionale, frigidere,cuptor cu microunde,
lenjerii pat, dulapuri, imprimante).
Deplasari interne
200
Carti, publicatii
290
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,
38263
bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem
informatic, taxe ECDL, premii cros,
materiale pentru targul de oferta educationala,
reparatii aere conditionate.
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♣ Predarea programei școlare s-a realizat:
x Integral
□ Parțial
♣ Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse
Nu este cazul
♣ Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic pentru majoritatea catedrelor
x Prin reorganizarea materiei - catedra de Matematică
♣ Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei (nominalizați
cadrele didactice).
Matematica
★ absenteism la clasele de la seral și nu numai
★ elevi cu ritm lent de învățare
★ cunoștințele dobândite în școală generală lacunare
★ dezinteres pentru dobândirea competențelor disciplinei ce se perpetueaza din
anii anteriori
★ indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la
nevoile colectivelor de elevi
★ nerespectarea succesiunii unităților de învățare, stabilită de comun acord în
cadrul catedrei
★ colaborarea cu profesorii diriginți și părinți ineficientă
★ indisponibilitate pentru inițierea practicii reflective, în cadrul catedrei
♣ Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
x Aleator: Matematica
♣ Enumerați cauzele ce au determinat notarea aleatorie și acțiunile întreprinse
pentru înlăturarea acestora( dacă au existat ).
Matematica
★ absenteism la clasele de la seral și nu numai
★ colaborarea cu profesorii diriginți și părinți ineficientă
♣ 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, conversatia euristică, verificarea temei pentru acasă, autoevaluarea,
interevaluare, proiecte, portofolii, joc de rol, dialog, concursuri, prezentări powerpoint
✓ Matematica
o Monitorizarea activității independente desfășurată de elevi la indicația
profesorului sau din proprie inițiativă
o Fișe de lucru, cu prescripții pentru recuperare sau pentru formarea de priceperi și
deprinderi
✓ Tehnice/Economice de specialitate
o Lucrarea practică idividuală şi în echipă
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
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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
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți
în dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor.
★ lucrul diferențiat potrivit stilului de învățare și nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
★ reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles
★ îndrumare și evaluare personalizată
★ stimularea imaginației și creativității
★ învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
★ utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
★ asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării
personalității
★ material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.)
★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii și cel al Ministerului
★ utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu
CES
Limba și literatura română
★ proiectarea diferenţiată a conţinuturilor, planificarea individualizată a învăţării,
selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, metode
active-participative, jocul didactic, adaptarea procesului de evaluare, evitarea
discriminărilor
★ pregatire suplimentară
★ program ROSE
★ încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz
★ încurajarea autoevaluării
★ realizarea de portofolii
★ fișe de lucru diferențiate pe stiluri de învățare
Limba franceză/limba germană
★ reorganizarea materiei și realizarea unor fișe de lucru adaptate nivelului
★ reluarea anumitor părți din materie, îndrumare și evaluare personalizată
★ tratarea diferențiată a elevilor
★ realizarea testelor ținând cont de ritmul lent astfel încât rezolvarea itemilor care se
adresează tuturor elevilor să fie punctată cu maxim 7 (sapte) – pentru încurajarea
elevilor cu aceste probleme
Matematică
★ consultații pentru elevii cu ritm lent de învățare și pentru cei cu abilități deosebite
de către prof. Sandu, Marin, Ionescu, Popa
★ elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii
competențelor disciplinei
★ întocmirea caietelor de recuperare, mape cu fișe recapitulative, ore suplimentare
★ proiectarea de planuri de îmbunătățire a activității de comun acord
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Fizica/Chimie/Biologie
★ tratarea diferențiată a elevilor
★ 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
★ reluarea materiei punând accentul pe noțiunile greu de înțeles și reținut, pornind
de la simplu la complex
★ utilizarea unei diversități de materiale și mijloace didactice utile în explicarea și
înțelegerea conținuturilor sau completarea informațiilor lacunare (prezentările în
Power-Point, filme didactice, experiențe simple, lecturi pe calculator, prezentări de
experimente virtuale
Istorie/Socio-umane
★ 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
★ pentru elevii cu CES, precum și pentru elevii cu școlarizare la domiciliu au fost
realizate adaptări ale cerințelor educaționale formulate în procesul de predareînvățare-evaluare

Geografie/Religie/Educaţie-fizică
★ pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă, cât şi pentru
cei cu dificultăţi de ȋnvăţare
Informatică

★ realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca dificultate,
care să permită elevilor învățarea în ritm propriu

★ elaborarea

de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii
competențelor disciplinei

★ utilizarea platformei EDMODO pentru antrenarea elevilor în activități de invatare
interactive, pentru ca elevii sa poata invata in ritm propriu, la clasele de liceu zi si
cele de postliceala.
Discipline tehnice
★ promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului
★ material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.)
★ identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru
dezvoltarea stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de
disciplinele/modulele predate
★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii
Discipline economice de specialitate
★ activitate suplimentară cu elevii cu CES (Dicu Leonard)
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Clasa

Rom

Cls. a 9a

15

Cls. a
10-a

20

Cls. a
11-a

14

Cls. a
12-a

37

Clasa 13
seral
Clasa 11
FR
Clasa 12
FR
Clasa 13
FR

2

Franc
/germ
4 teh
4 poștă
4 turism
1 sp
3 prof

Engl

1 teh
6 poștă
2 turism
1 șt.nat
9 prof

5

Fiz/bio/
chim

7

Geo

TIC

Info

Ed.antr

Econo
mie

Teh

1 teh
2 poștă
4 turism
1 sport
4 prof

5 poștă
1 - teh

1 teh
3 poștă

-

2

1 știinte

-

5 sp

4

2 știinte

6 prof

4 teh
1 poștă

-

-

14
4
5

♣ Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de
clase).
Matematică:
Învățământ zi – 56
Seral - 19
Fr - 23
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♣ Elevi corigenți (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase
Clasa

Rom

Engl.

4

Franc
/germ
9 poșt

Cls. a 9-a
Cls. a 10a
Cls. a 11a
Cls. a 12a

6

Fiz/bio/
chim

Geo

TIC

Info

1

-

-

9 poșt

1

-

-

6

-

-

-

-

14

-

-

-

-

Matematică:
Învățământ zi – 61
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele
obținute.
Limba și literatura română
★ consultarea unor surse cât mai variate pentru realizarea de proiecte tematice
★ ore de pregătire suplimentară
★ participarea la concursuri școlare (Eminescu) și olimpiade (OLAV, faza pe școală)
(Costea Francisc, Manolache Ionuț, Sărăcuțu Andra – clasa a IX-a C, Dobre Sofia,
Nechifor Bianca, Baloș Andreea – clasa a IX-a F, prof coordonator Simion Elena)
Matematica
★ pregătire suplimentară
★ indicarea de bibliografie și stabilirea unui program de pregătire individual
Fizica/Chimie/Biologie
★ activități suplimentare – pregătirea lor în afara orelor de curs, prezentarea unor
materiale și realizarea unor proiecte care să le dezvolte capacitățile intelectuale
★ stimularea activității în direcția "apariției noului" (creativitatea ca proces),
aprofundarea materiei în vederea încurajării pentru a participa la concursuri
extrașcolare
Franceză/Germană/Engleză
★ prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual și la clasă
★ îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai
bună autocunoaștere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară
★ sarcini de lucru/teme diferențiate
★ propuneri lecturi suplimentare – îmbogățirea limbajului și culturii generale
★ aprofundarea materiei în vederea participării la concursuri extrașcolare și olimpiade
Geografie/religie/educație-fizică
★ îndrumarea spre olimpiadele de profil
★ promovarea elevilor cu calități sportive în echipele reprezentative sportive ale
liceului
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Istorie/Socio-umane
★ stimularea continuă a motivatiei pentru învățare
★ implicarea în activități/programe, proiecte educaționale, activități extracurriculare
și de dezvoltare personală
★ 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.)
★ sarcini de învățare diferențiate, cu grad de dificultate mai ridicat
★ organizarea olimpiadei școlare la disciplina istorie, etapa pe școală
Informatică
★ pregătire pentru olimpiadă și concursuri,
★ probleme și teste suplimentare,
★ concursuri online
Discipline tehnice
★ îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai
bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară
★ sarcini de lucru diferenţiate
★ teme conexe la alegerea elevului
★ fişe de lucru cu grad sporit de dificultate
★ ore suplimentare de pregătire pentru concursuri şcolare
★ ore suplimentare de pregătire în cadrul Cercului de Electronică ,,Calea spre
performanţă” (Prof.ing. Ion Paul)
★ pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a pentru participarea la Olimpiada
Tehnică faza pe şcoală şi faza pe municipiu. (Prof.ing. Zloteanu Dana, Prof.ing.
Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul)
Discipline economice de specialitate
★ acțiuni de pregătire suplimentară în parteneriat cu CNPR - Direcția de Curierat
Rapid
★ organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate în cadrul proiectului
educațional (inclus în Proiectul Educațional ,,Alimentația
sănătoasă’’),
,,Obținerea preparatelor specifice altor popoare’’, 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 Bratianu” )
★ activitatea de instruire practică optională. Cu cat efectueaza mai multa activitate in
domeniu, cu atat ii va fi mai usor sa se adapteze la locul de munca viitor si va fi
mai repede inclus pe piata muncii
★ organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul proiectului
“Protectia Consumatorului”, unde elevii au avut ocazia sa aplice cunostintele
dobandite la scoala in laborator, la agentul economic , au dezvoltat spiritul
competitiv fiind organizati pe grupe, au imbunatatit relatiile de colegialitate cu elevii
de la alte scoli ( Liceul Tehnologic nr.3, Colegiul Tehnic ,,Antim Ivireanul’’, Colegiul
Economic ,,Viilor’’) , dar si activitati incluse in proiectul educational ,,Alimentatia
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Sanatoasa’’, tema ,,Tehnologia de obtinere a prajiturilor ecoplogice pe blat’’
(Cernea Carmen)
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali:
Limba Română, Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Istorie
★ prezentarea subiectelor tip bac;
★ planificarea orelor de pregătire;
★ consultații, pregătire suplimentară
★ elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste)
★ suport teroretic prin materiale electronice
★ activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul Secundar
(ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională,
cu elevii care susțin bacalaureatul
Limba Franceză/Germană/Engleză
★ pregătire suplimentară pentru examenul de atestare a competențelor lingvistice
★ consiliere cu privire la pregătirea pentru examene
★ consiliere cu privire la alegerea carierei
★ prezentarea unei bibliografii ajutatoare
Geografie/religie/educație-fizică
★ îndrumarea spre următorul nivel de pregătire (şcoală postliceală sau facultate)
Informatică
★ ore suplimentare de pregătire a examenului de Competențe digitale
★ organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de
Competențe digitale
Discipline economice de specialitate
★ pregătirea temelor pentru proiectele de atestare profesională nivel 4 atât la clasa
a XII-a cât și la clasa aXIII-a / toți membrii catedrei
★ participarea la propunerea temelor pentru
examenul de absolvire școala
postliceala de Operator Economic – Diriginte Oficiu Poștal, nivel 5 (Constantin
Gheorghe, Babarada Dan)
★ organizarea de interviuri la agenții economici, hotelurile ,,Ibis Nord’’, ,,Marshal
Garden’’ și “Capital Plaza’’; la liceu au venit manageri de la compania City Grill
unde au prezentat elevilor activitatea și unitățile în vederea obținerii unui loc de
muncă. (clasele: X E, XF; XIE, XIF; XII E, XIIF – Prof. Cernea Carmen)
★ organizarea la agentul economic ,, J.W. Marriott ‘’, a unui interviu, în vederea
obținerii unui loc de muncă. (clasele XI D, XII D Prof. Cernea Carmen)
Discipline Tehnice
★ îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate
(prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Miclea
Denisia, prof.ing. Coman Alina, prof.ing. Georgescu Otilia)
★ îndrumarea elevilor anului II Școală postliceală în vederea elaborării lucrărilor de
specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. Zloteanu Dana,
prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Ion Paul)
♣ Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginți
și cu familiile elevilor problemă.
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Telefonic, participarea la ședințe cu părințiielevilor din clasele avute în încadrare,
întâlniri la școală, email, site-ul școlii
Limba și literatura română
★ participare la consiliile profesorale ale clasei, participare la ședințele cu părinții,
consultarea consilierului școlar
★ discutii cu diriginții și/sau cu părinții elevilor cu absențe și probleme la învățătură
sau comportamentale
Istorie-Socio-umane
★ 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 pentru învățarea la disciplinele predate
★ protocol de colaborare încheiat de către profesorii diriginți cu Cabinetul de
Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică – profesor consilier școlar,
Drăghici Daniela
★ colaborarea profesorului consilier școlar cu profesorii diriginți care au solicitat-o,
pentru consilierea unor elevi cu risc de eșec școlar
♣ Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesorelev (dacă a fost cazul).
★ participarea la ședințe cu părinții
★ discuții cu diriginții și părinții
★ aplicarea de chestionare
★ colaborare cu psihologul școlii
Istorie/Socio-umane
★ 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
★ grupul de comunicare creat pe platforma educațională Edmodo cu elevii claselor
postliceal și anumite clase liceu
♣ 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. Manta Mara
★ monitorizare proiect ROSE - Analiza de nevoi și proiectarea intervenției de
mentorat
★ seminar Interactiv: Implementarea cerințelor din recomandarea EQAVET și a
descriptorilor indicativi EQAVET+
Prof. Simion Elena
★ redactare subiecte/ corectură – teste predictive, examen de diferențe
prof. Moldoveanu Gina
★ participare la activitățile realizate în cadrul catedrei și la consfătuirile cadrelor
didactice (septembrie 2019)
Prof. Ivan Violeta
★ corectură, evaluare bacalaureat
★ participare la examenul de situații neîncheiate și corigențe
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Prof. Bondoc Mădălina
★ redactare subiecte/ corectură
Matematică
★ instruire în vederea folosirii de platforme exitente online și utilizate pe scară largă în
țară și străinatate – Ionescu Simona, Marin Corina
Limba Franceză/Germană/Engleză
★ analiza SWOT pe baza testelor inițiale
★ participarea la consfătuirile cadrelor didactice
Fizică/Chimie/Biologie
★ participarea la consfătuirile cadrelor didactice
★ stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea participării acestora la
concursurile școlare
★ stabilirea unui orar al consultațiilor pentru elevii claselor terminale
★ procurarea variantelor de bacalaureat 2019; modele de subiecte 2020
★ întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în
vigoare și predarea lor la termenul stabilit
★ realizarea testelor inițiale și a baremelor
★ analiza testelor inițiale
Informatică

★ participarea

la activitatile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare
imbunatatirii calitatii

Istorie/Socio umane
★ derularea activitatii metodice pentru cadrele didactice, destinată informării
profesorilor din cadrul Colegiului, cu privire la Integrarea elevilor cu cerințe
educaționale speciale înînvățământul de masă,16.12.2019, organizator prof.
psiholog Drăghici Daniela.
★ diseminarea, în cadrul catedrei de socio-umane, a informațiilor primite prin
intermediul rețelei profesorilor consilieri școlari din cadrul Centrului Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională (de ex.: prevederile legislației
pentru prevenirea bullyingului în mediul școlar și prevenirea hărțuirii în mediul online etc.)
Discipline economice de specialitate
★ diseminarea Proiectului POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în
domeniul evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al
contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768 – Prof. Constantin Gheorghe
★ înscrierea pentru susținerea gradelor didactice (Cernea Carmen, Dicu Leonard)
★ 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, Prof. Stănescu Alexandra)
Discipline Tehnice
★ participarea la Consfătuirile cadrelor didactice - domeniile: Electrotehnica,
Electromecanica, Energetica, Electronica, Automatica, Telecomunicaţii
★ analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, programelor
şcolare pentru CN şi CDL
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★ 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. Manta Mara
★ planificari, proiecte didactice, plan managerial al catedrei, plan de activitati al
catedrei
Prof. Simion Elena
★ redactare subiecte examen de diferențe
★ redactare programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă
★ fișe de lucru pentru proiectul ROSE (clasa a IX-a)
Prof. Moldoveanu Gina
★ elaborarea documentelor portofoliului individual
★ elaborarea de subiecte pentru examene de diferențe/corigențe
★ realizarea testelor inițiale și a baremelor
★ întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în
vigoare și predarea lor la termenul stabilit
Prof. Ivan Violeta

★ planificări și teste

Prof. Bondoc Mădălina

★ participare

Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și
creștere. Reușită organizațională

★ planificări calendaristice, proiecte didactice,

fișe de lucru

Franceză/Germană/Engleză
★ studierea și dezbaterea articolelor din publicațiile de specialitate
★ elaborarea documentelor portofoliului individual, planificarea materiei, teste
predictive, fișe de lucru, elaborarea de subiecte pentru examene de
diferențe/corigențe
Matematica
● elaborarea de subiecte pentru testele inițiale de către majoritatea profesorilor
Analize SWOT ale claselor Chirita, Ionescu, Sandu, Marin, Popa
● prezentarea de bune practici în pregatirea bacalaureatului, Marin, Ionescu, Popa,
Sandu
● elaborarea
planificării recapitulării pentru Bacalaureat M1-M2 însoțită de
instrumente necesare - Ionescu, Sandu, Marin, Popa, Chirita
● întocmirea de portofolii cu materiale recapitulative, Marin, Sandu, Ionescu
Fizică/Chimie/Biologie
★ stabilirea conținuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru
învățământul seral și fără frecvență
★ realizarea testelor inițiale și a baremelor, precum și a subiectelor pentru olimpiadă
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Istorie/Socio-umane
★ realizarea și prezentarea ppt-ului, ”Integrarea elevilor cu CES în școala de masă
– exemple de bună practică”, prof. psiholog Drăghici Daniela
★ elaborarea planificărilor calendaristice/proiectelor unităților de învățare (membrii
comisiei metodice)
★ evaluarea inițială-eleborarea modelelor de subiecte pe discipline și ani de studiu
(membrii comisiei metodice)
★ modele proiecte didactice, fișe de lucru, fișe de evaluare (membrii comisiei
metodice)
★ completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul
catedrei (responsabil comisie, prof. Marica Marcela)
Informatică
★ elaborarea subiectelor pentru testele inițiale, formative și sumative de către toți
profesorii
★ elaborarea planificărilor calendaristice și proiectele unităţilor de învăţare
Discipline economice de specialitate
★ metodist ISMB, la seminarii, conferinte, monitorizare proiecte (Prof. Popescu
Costinela, Prof. Popescu Adrian)
★ prezentarea CDL –urilor “Tehnici de lucru în Oficiile Poștale” , “Norme de Drept
și legislație poștală”, “Managementul Poștal”, “Servicii Poștale în format
electronic” (Prof. Constantin Gheorghe)
★ prezentarea ghidului “Management poștal” pentru realizarea practicii de
specialitate (Prof. Constantin Gheorghe)
Discipline Tehnice
★ coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu Adriana,
prof.ing. Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing. Radu Violeta, prof.ing.
Poenaru Cristyna, prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela, prof. Oltean Nina)
★ actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ing. Trifu
Adriana, Prof.ing. Lie Mirela)
★ pregătirea documentației Proiectului municipal “De vorbă prin Univers (prof.ing.
Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela)
★ materialele postate pe Platforma educaţională Edmodo (prof. Oltean Nina, prof.
Lie Mirela, prof. Georgescu Otilia)
★ vizite şi rapoarte de validare a RAEI (prof. ing. Zloteanu Dana, prof. ing. Oltean
Nina)
★ completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul
catedrei (responsabil comisie, prof. ing. Georgescu Otilia)
★ actualizarea blogului catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi informaţii
★ organizarea Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din recomandarea
EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ - INTERNETUL și aplicațiile
educaționale on-line ca resursă gratuită pentru obținerea rezultatelor
așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor”.
Seminarul face parte din Planul de activități ale Rețelei parteneriale R6, Electronică,
Automatizări, Telecomunicații, parte a proiectului Erasmus+ “Support to European
Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National
reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019)
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★ participarea la pretestarea chestionarului de feedback din partea elevilor din cadrul
Proiectului EQUAVET-NRP-RO 2019, implementat de Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, București (Prof.ing. Trifu
Adriana, Prof.ing. Zloteanu Dana, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Lie Mirela,
Prof.ing. Mîndrilă Florina, Prof.ing. Coma Alina)
★ elaborarea de subiecte pentru Olimpiada Tehnică – etapa județeană (Prof.ing.
Zloteanu Dana, Prof.ing. Georgescu Otilia)

♣Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați
activităţii)

dovezi şi titlul

Limba și literatura română
Prof. Manta Mara:
★ participare la al 19-lea colocviu internațional al departamentului de
lingvistică: Româna în context romanic (București, 22-23 noiembrie 2019) cu
lucrarea “Denumiri pentru peltic în graiurile dacoromane” (adeverința de
participare)
★ articole:
• „Termeni pentru batistă ‘mouchoir’ în graiurile dacoromâne (pe baza
ALRR. SINTEZĂ I) ”, în Fonetică și dialectologie XXXVIII, 2019, (în curs
de publicare)
• „Proba de limba şi literatura română la Examenul de bacalaureat
naţional 2019. Sugestii de rezolvare”, în Limba și literatura română,
2019, 6p. (în curs de publicare)
★ recenzii:
• Manta Mara Iuliana, recenzie la Nicolae Saramandu, Emil Țîrcomnicu,
Manuela Nevaci, Cătălin Alexa, „Lecturi vizuale‟ etnolingvistice la
aromânii din Republica Macedonia - Ohrida, Struga, Crușova: memorie,
tradiție, grai, patrimoniu, București, Editura Universității din București,
2018, 196 p., în Fonetică și dialectologie XXXVIII, 2019, 2 p. (în curs de
publicare)
• Manta Mara Iuliana, recenzie la Manuela Nevaci (Coordonator), CarmenIrina Floarea, Ionuț Geană, Teodora Toroipan, Convergențe lingvistice
balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, București,
Editura Universității din București, 2017, 225 p., în Fonetică și dialectologie
XXXVIII, 2019, 4 p. (în curs de publicare)
• Manta Mara Iuliana, recenzie la Pagini alese. Omagiu lui Alexandru
Mareș la împlinirea vârstei de 80 de ani, volum îngrijit de Marius Sala,
Maria Stanciu Istrate și Emanuela Timotin, București, Editura Univers
Enciclopedic Gold, 2016, 308 p., în Limba română, 2019, 3p. (în curs de
publicare)
• Manta Mara Iuliana, recenzie la Liliana Popovschi, Particularități
onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor
lingvistice românești), Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul
de Filologie, 2018, 318 p., în Limba română, 2019, 5p. (în curs de publicare)
★ curs de formare: Resurse digitale pentru profesori, organizat de Editura Litera
Educațional, în colaborare cu Casa Corpului Didactic București și Clubul
Profesorilor din România, decembrie 2019
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Prof. Simion Elena
★ consfătuiri: Lb. română – 12 septembrie 2019, activități extrașcolare – 25
septembrie 2019, proiecte și programe – 25 septembrie 2019.
★ Conferința Națională ”Teatrul în Educație - mijloace creative de predare”– 18
octombrie 2019
★ diseminarea rezultatelor proiectului STAR– 25 octombrie 2019
★ activitate metodică de formare Integrarea elevilor cu CES în școala de masă –
exemple de bună practică, CCD și C.T. „Gh Airinei”, București, decembrie
2019, formator Daniela Drăghici
Prof. Mimi Mitran
★ 12.09.2019 – Consfătuirile - Limba și literatura română, la nivelul municipiului
București - Colegiul Național ,, Matei Basarab’’
★ 19.09.2019 - Bookland evolution, ediția a 6-a – Sala Dalles - Adeverință
Prof. Moldoveanu Gina
★ participare Conferinţa – Cyberthreats & Cybersecurity Day, I.B.R, 06.11.2019
(certificat)
★ participare Conferinţă – Digital training toolbox for Entrepreurial training in
augmented reality (19.11.2019 la Universitatea Politehnică Bucureşti) –
(certificat)
★ participare Conferinţă – Mintea din multiple perspective, Ateneu, 25.11.2019
★ participare Conferinţă – Viitorul în Educaţie şi Inginerie, Universitatea
Politehnică Bucureşti, 14.12.2019 – (adeverinţă)
★ participare activitate ştiinţifică – Integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale în
şcoala de masă, CDI, CTPT Gheorghe Airinei, 16.12.2019
★ participare la Cursul de formare continuă/ perfecționare - Program Formare de
Formatori – Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori, IBR, 01.1010.12.2019 – Certificat de Absolvire – 20 de credite
Prof. Bondoc Mădălina
★ participare „Worlds largest lesson”, în parteneriat cu UNICEF
★ 19.09.2019 - Bookland evolution, ediția a 6-a – Sala Dalles - adeverință
Limba Franceză/Germană
Prof. Bustiuc Antoneta
★ Expert CREFECO – contract de colaborare
Prof. Louatron Cornelia

★ participare la activitățile susținute de IFB
★ participare la Conferința “Școala pentru viață”, Palatul copiilor, 18 oct. 2019
★ participare la Conferința “Teatrul în educație”, Palatul copiilor, 18 oct. 2019
★ Seminar “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și
perspective”

★ Curs de formare “Managementul instituțional”, CCD Bucuresti

Prof. Periețeanu Doinița

★ Activitati la IFB
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★ Seminar “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și
perspective”, decembrie 2019

★ Curs “Cultura francofonă din Belgia” organizat cu sprijinul Delegației generale
Valonia-Bruxelles, octombrie 2019
Prof. Racof Mihaela

★ participare la activitățile susținute de IFB
★ participare la Conferința “Școala pentru viață”, Palatul copiilor, 18 oct. 2019
★ participare la Conferința “Teatrul în educație”, Palatul copiilor, 18 oct. 2019
★ Seminar “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și

perspective”
Prof. Stoica Iulia

★ participare la activitățile realizate la Institutul Goethe, Liceul I.L.Caragiale

Limba Engleză
Prof. Gabriela Ilie

★ participare la program formare de formatori „Educație și Competență Bancară
pentru profesori”, septembrie-noiembrie 2019, Institutul Bancar Român

★ participare la Masa Rotundă „Studii în Limbi străine – Un pas spre o cariera
de succes”, octombrie 2019, ASE – Facultatea de Relații Internaționale

★ participare

la Seminar interactiv EQAVET-NRP-RO-2019, octombrie 2019,
CTPTC „Gh. Airinei”

★ Preparing Students for YLE, decembrie 2019, British Council
★ Preparing Students for Key and Preliminary, decembrie 2019, British Council
Prof. Ana-Maria Vasile

★ Preparing students for PET ( 03.11.2019)
★ Preparing Students for YLE, decembrie 2019, British Council
★ Preparing Students for Key and Preliminary, decembrie 2019, British Council

Prof. Adriana Radulescu

★ participare la seminarul Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă –
Curs Colegiul Gheorghe Airinei

★ participare la cursul Educație și competența bancară pentru profesori – Curs
Institutul Bancar

★ participare

la Viitorul în educație și inginerie – Conferință Universitatea
Politehnică București
Prof. Laura Carlan

★ participare Masă Rotundă „Studii în limbi străine – un pas spre o cariera de

succes” (Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în afaceri, Facultatea
de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București
– 31 octombrie 2019), în cadrul Conferinței internaționale „Synergies in
Communication”
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★ participare la atelierul „Educație prin film documentar”, organizat în parteneriat

cu Asociatia One World Romania – 15 noiembrie 2019, Ziua porților deschise Casa Corpului Didactic București

★ participare seminar Preparing Students for YLE – București, 08 decembrie 2019,
British Council

★ participare

la Conferința „Viitorul în Educație și Inginerie”, organizată de
Universitatea Politehnica București, 14 decembrie 2019

Matematica
Prof. Ionescu Simona
★ materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
★ fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul MIC.ro
★ coordonarea proiectului municipal Mens sana in corpore sano - Stil de viață
sănătos
★ 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
★ susținerea de lecție demonstrativă la dirigentie - clasa a 9 a E
Prof. Chirită Daniela
★ materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
★ fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul MIC.ro
Prof. Sandu Carmen
★ materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
★ fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul MIC.ro
Prof. Marin Corina
★ materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
★ fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul MIC.ro

Fizica/Chimie/Biologie
Prof. Popescu Castanela

★ Evenimentul

“Activități CLIL cross-curriculare. “Luna: poarta către stele”Săptămâna Spațiului Cosmic 2019, 4.10.2019

★ Conferința internațională “Good students, Good WORKers!”, 17.10.2019
★ Seminarul interactive ”Implementarea cerințelor din recomandarea EQAVET și

a descriptorilor indicativi EQAVET+- INTERNETUL și aplicațiile educaționale
on-line ca resursă gratuită pentru obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și
satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor”, 25.10.2019

★ Pretestarea chestionarului de feed-back din partea elevilor, care va fi dezvoltat în
cadru proiectului “European Quality Assurance in Vocational Education and
Training”- National Reference Points ( EQAVET-NRP-RO 2019), 11-15.11.2019

★ Al

III-lea Congres Internatțonal cu tema “Provocări și oportunități pentru
sistemul de învățământ privind adaptarea copiilor cu cerințe educaționale
speciale în școlile din România”, 21.11.2019
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★ Simpozionul

județean “Modele educaționale nonformale”, organizat de CCD
Mehedinți, 12.12.2019

★ Activități

specifice în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social (CLDPS) pentru Municipiul București, în calitate de vicepreședinte CLDPS

Istorie/Socio umane
Prof. Marica Adrian
★ Certificat de participare la webinarul ”Folosirea șabloanelor din Canva pentru
materiale educaționale”, 14-11-2019
★ Participare la activitatea în cadrul proiectului ROSE: Vizită ,,Analiza de nevoi și
proiectarea interventiei de mentorat”, 15.11.2019
★ Participare la activitățile în cadrul seminarului interactiv ”Implementarea
cerințelor din recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi
EQAVET+ -INTERNETUL și aplicațiile educaționale on line ca resursă
gratuită pentru obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea
nevoilor individuale ale elevilor”, derulat la Colegiul Tehnic de Poștă și
Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”, parte din Planul de activități al Rețelei
parteneriale R6, Electronică, Automatizări, Telecomunicații, parte a Proiectului
Erasmus +”Support to European Quality Assurance in Vocational Education and
Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019),
25.10.2019
Prof. Marica Marcela
★ Certificat de participare la webinarul ”Folosirea șabloanelor din Canva pentru
materiale educaționale”, seria certificatului x6Avvdju9 14-11-2019
★ Participare la activitatea în cadrul proiectului ROSE: Vizită ,,Analiza de nevoi și
proiectarea interventiei de mentorat”, 15.11.2019
★ Participare la activitățile în cadrul seminarului interactiv ”Implementarea
cerințelor din recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi
EQAVET+ -INTERNETUL și aplicațiile educaționale on line ca resursă
gratuită pentru obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea
nevoilor individuale ale elevilor”, derulat la Colegiul Tehnic de Poștă și
Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”, parte din Planul de activități al Rețelei
parteneriale R6, Electronică, Automatizări, Telecomunicații, parte a Proiectului
Erasmus +”Support to European Quality Assurance in Vocational Education and
Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019),
25.10.2019
Prof. Drăghici Daniela
★ Activitatea cu tema: ”Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în
școala de masă. Provocări și perspective”, realizată în 16 decembrie 2019,
activitate de perfecționare organizată de către Colegiul nostru, ca centru de
formare al Casei Corpului Didactic din București
★ Activitățile metodice derulate conform Planificării activității de consiliere
psihopedagogică pe semestrul I și Raportului de activitate al Cabinetului de
Asistență Psihopedagogică pe semestrul I
Prof. Romulus Ecaterina Carmen
★ Curs/programul ”Formare de formatori – educație și competență bancară
pentru profesori”, Institutul Bancar Român, 18.09.2019-27.11.2019
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★ Conferința ”Cyberthreats and cybersecurity day”, Institutul Bancar Român,
certificat de participare 4408/28.11.2019
★ Curs postuniversitar ASE ”Excelență organizațională și cultura calității”,
octombrie 2019, 6 credite transferabile
★ Seria de conferințe ale Ateneului Român ”Mintea din multiple perspective”,
25.11.2019
★ Conferința UPB ”Universul în educație și inginerie”, 14.12.2019
★ Conferința UPB ”O mie pentru inginerie”, 18.12.2019
★ Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu cerințe educaționale
speciale în școala de masă. Provocări și perspective”, 16 decembrie 2019

Geografie/Religie/Educație-fizică
★ participarea la seminarul „Integrarea elevilor cu CES ȋn şcoala de masă”,
16.12.2019 (Prof. Andronache Bogdan, Prof.Radu Cătălin, Prof.Arseni Florin)
Prof. Cruceru Cristina
★ participarea la Conferința EcoSmart, Workshopul ,,Perspective ale dezvoltării
relației dintre învățământul geografic preuniversitar și universitar” –
Facultatea de Geografie, Universitatea din București
★ participarea la curs Institutul Bancar Român (18.09-27.11.2019) – Program
Formare de Formatori ,,Educație și competență pentru profesori” din
perspectiva utilizatorului de servicii financiare, nr. 4449/ 29.11.2019
★ participarea la Conferință Institutul Bancar Român ,,Cyberthreats &
Cybersecurity Day” (06.11.2019), nr. 4323/28.11.2019 (Prof. Cruceru Cristina)
★ Dezbaterea ,,Mintea din multiple perspective. O pledoarie pentru importanța
teoretică, educațională și instituțională a științelor cognitive” – Ateneul
Român
★ Worshop-ul tinerilor cercetători, Ediția a XIX-a, lucrarea - ,,Rolul populației
trashumante în păstrarea elementelor tradiționale din orașul Novaci”,
Institulul de Geografiei al Academiei Române, 04.12.2019,,Prelegeri și ateliere
pentru elevi din învățământul preuniversitar” – Facultatea de Geografie,
Universitatea din București, nr. 2195/06.12.2019
★ Conferința UPB – ,,Viitorul în Educație și Inginerie” - 14.12.2020
Informatică
Prof. Toma Simona
★ Formator ECDL
★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității
Politehnice București
★ Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Participarea la evenimentul UPB CAMIS 19 nov.2019
o Participarea la Activitatea Metodică “Integrarea Elevilor cu CES în școală de
masă. Provocări și perspective. Planul Educațional Personalizat.”Colegiul Tehnic P.Tc.”Gheorghe Airinei” 16 dec.2019.
o Webinar - Elementele esențiale într-un curs online Rețeaua Edu.ro17.10.2019
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o Webinar - Transformă imaginile într-o prezentare video Rețeaua Edu.ro 02.12.2019
o Webinar - Folosirea șabloanelor din Canva pentru materiale educaționale
Rețeaua Edu.ro - 14.11.2019
Prof. Mitrache Claudia
★ Formator ECDL
★ Profesor metodist ISMB
★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității
Politehnice București
★ Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”- Colegiul Natțonal “Ștefan Odobleja” Craiova
★ Parteneriate edicaționale cu:
o Colegiul „Ștefan Odobleja”- Craiova
Prof. Emciuc Natalia
★ Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității
Politehnice București
★ Participarea la activitatea Masa Rotundă “Studii în Limbii Străine – Un Pas șpre
o carieră de succes” Academia de Studii Economice București - 31oct. 2019.
★ Participarea la Simpozionul Național “Educație și formare pentru societatea
digitală”– Colegiul Ștefan Odobleja Craiova - 15 nov.2019
★ Participarea la evenimentul UPB CAMIS - 19 nov.2019
★ Participarea la Conferința “Mintea din multiple perspective” Universitatea
București - 27 nov.2019
★ Participarea la Conferința UPB – “Viitorul în Educație și Inginerie”-14.dec.2019.
★ Participarea la Activitatea Metodica “Integrarea Elevilor cu CES în școala de
masă. Provocări și perspective. Planul Educațional Personalizat.” - Colegiul
Tehnic P.Tc.”Gheorghe Airinei” 16 dec.2019
★ Participarea în cadrul proiectului – “Sprijinirea incluziunii educatțonale și
sociale a tinerilor în risc de părăsire timpurie a școlii prin mecanisme de
orientare sș activități de tutorat” – Universitatea București, Facultatea de
Psihologie și ȘtiinȚele Educatiei – perioada octombrie – noiembrie 2019
★ Parteneriate educaționale cu:
o Colegiul „Ștefan Odobleja”- Craiova
Discipline economice de specialitate
★ curs “Competența comunicațională și strategiile didactice interactive în
învățământul european” - atestat absolvire
(100 ore) ( Prof. Constantin
Gheorghe, Prof. Babarada Edmond Dan)
★ participare la Conferința "Viitorul în Educație și Inginerie" Universitatea
Politehnica din București - 14 decembrie 2019 (Prof. Babarada Dan, Prof. Pirvu
Aritina, Prof. Raducanu Eusebiu)
★ participare la Conferința “Continuitate și parteneriat în serviciile de consiliere
din învățământul preuniversitar și universitar” Academia de Studii Economice
București (12 decembrie 2019 ) - Prof. Babarada Dan, Prof. Popescu Costinela

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

23

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”

★ participare la Curs postuniversitar “Excelența organizațională și cultura
calității” 11-19 octombrie 2019 (Prof. Babarada Dan)
★ participare la Conferința “Cyberthreats and cybersecurity day” - Institutul
Bancar Roman - 6 noiembrie 2019, (Prof. Babarada Dan, Prof. Pîrvu Aritina)

Discipline Tehnice
Prof. ing. Trifu Adriana

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală” - „Internetul şi aplicaţiile educaţionale on line”, Craiova

★ organizarea

Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor individuale ale
elevilor”

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ 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

★ participarea

la Sesiunea
„EQAVET/NRP/RO 2017”

naţională

de

informare

în

cadrul

proiectului

★ participarea la Webbinariile eLSo despre eLearning – “Folosirea şabloanelor din
Canva pentru materialele educaţionale”

★ participarea

la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Zloteanu Dana

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova

★ organizarea

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

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ participarea la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Georgescu Otilia
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★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova

★ participare la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din recomandarea

EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ - INTERNETUL și aplicațiile
educaționale on-line ca resursă gratuită pentru obținerea rezultatelor așteptate ale
învățării și satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor” cu lucrarea “Utilizarea
platformelor educaționale. Platforma EDMODO – spațiu de lucru colaborativ,
instrument modern destinat învățării, evaluării, autoevaluării – Exemplu de
utilizare în cadrul modulelor de specialitate”

★ participare la activități în Proiectului național “Inovație în educație”
★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ participare la Simpozionul Național “Magia sărbătorilor de iarnă” , decembrie
2019

★ participare Masă Rotundă „Studii în limbi străine – un pas spre o carieră de
succes” (Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în afaceri, Facultatea
de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București
– 31 octombrie 2019), în cadrul Conferinței internaționale „Synergies in
Communication”

★ 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

★ participarea

la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Sandu Veronica
★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”

★ 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

★ participarea

la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
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Prof. ing. Lie Mirela

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală” - „Internetul şi aplicaţiile educaţionale on line”, Craiova

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor individuale ale
elevilor” cu lucrarea “Utilizarea platformelor educaționale. Platforma EDMODO
– spațiu de lucru colaborativ, instrument modern destinat învățării, evaluării,
autoevaluării – Exemplu de utilizare în cadrul modulelor de specialitate”

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ 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

★ participarea

la Sesiunea
„EQAVET/NRP/RO 2017”

naţională

de

informare

în

cadrul

proiectului

★ participarea la Webbinariile eLSo despre eLearning – “Folosirea şabloanelor
din Canva pentru materialele educaţionale”

★ participarea la Workshop-ul interactiv –

UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Oltean Nina
• 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
• participare la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”
• actualizarea portofoliului profesiona
Prof. ing. Ion Paul
★ echivalarea

titlului știițific de doctor cu 90 credite profesionale transferabile-

adeverință

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja” , Craiova

★ 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

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
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★ participare la Conferința UPB cu titlul “O mie pentru inginerie” 18.12.2019
★ participare la Webinariile RețeauaEDU.ro:
o
o
o
o
o

17.10.2019 - certificat AORGZCvBIF
14.11 2019 - certificat 5t1nFIndYK
03.10.2019 – certificate dM5jQDZB6K
19.10.2019 - certificat GJEav50sex ;
19.09.2019 – certificate FYkcUd4Fhv

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Mîndrilă Florina
★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ 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

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ participarea la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Poenaru Cristyna

★ 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

★ actualizarea portofoliului profesional
★ responsabil comisia orar
Prof. ing. Radu Violeta

★ 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

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
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★ participarea

la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Coman Alina

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ participare

la Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET+ INTERNETUL și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru
obținerea rezultatelor așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor
individuale ale elevilor”

★ 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

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ participarea la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Miclea Denisia

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ 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

★ participare la proiectul CNDIPT

- “European Quality Assurance in Vocational
Education and Training – National Reference Points” - pretestarea
chestionarului de feed-back din partea elevilor; 11-15 noiembrie 2019

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Sănduc Tatiana

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ 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

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ actualizarea portofoliului profesional
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Prof. ing. Damaşcan Steluţa

★ participare la Program Formare de Formatori ”Educație și Competența Bancară
pentru profesori” din perspectiva utilizatorului de servicii financiare la Institutul
Bancar Român, 18 septembrie - 27 noiembrie 2019

★ participare

la Program de Formare Continuă “Prevenirea consumului de
droguri la adolescenți prin intervenții active în școală” -10 credite, 25.11.2019

★ participare la Webinarii Reteaua EDU.ro:

o “Elementele esenițale într-un curs online” - 17.10.2019

★ participare la Webinariile eLSo despre eLearning:

o “Crearea de scenarii interactive cu ajutorul activității de tip Chestionar
în
o Moodle” - 19.09.2019

★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja , Craiova

★ 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

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. Butuşină Gabriela
★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ 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

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ participarea la Conferința “Mintea din multiple perspective” Univ. București 27 nov.2019

★ participarea

la Workshop-ul interactiv – UPB - CAMIS Erasmus KA2 “Digital
training toolbox for entreprenurial training in augmented reality”

★ actualizarea portofoliului profesional
Prof. Ioanaş Ovidiu
★ participare

la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova

★ 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

★ participare la Conferința UPB “Viitorul în educație și inginerie”, decembrie 2019
★ actualizarea portofoliului profesional
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♣Activități extrașcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi titlul
activităţii):
Limba și literatura română
Prof. Manta Mara:
★ Revista NOTE…2020 (redactare materiale)
★ Timpul mitic românesc (material pentru revista școlară)
★ Târg caritabil de Crăciun (prof.coord. Radu Catalin)
★ 01.11.2019 - ,,De vorba cu avocatul Claudia Dobre-Prevenirea traficului de
persoane’’_CTPTC ,,Gh. Airinei’’
Prof. Simion Elena

★ 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, coordonator al Clubului European
din liceu

★ 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

★ coordonator și inițiator al proiectului CAERI “Dăruind, vei dobândi”, ediția a V-a
★ coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World Romania,
Asociația Proiector, The Social Incubator, Patrula de reciclare

★ participare la Conferințele BookLand – septembrie 2019
★ Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2019
★ Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2019
★ Excelsior Teen-Fest – Cine sunt eu?, 29.09.2019 -6.10.2019
★ Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2019
★ Ora de dirigenție în parteneriat cu Jandarmeria Română (cu elevii clasei a Xa F, a X-a S, a XI-a F, a XII-a C, a XII-a F), octombrie – decembrie 2019, activitate
de prevenire a violenței în școli

★ promovarea materialelor CIADO la orele de dirigenție ( toți diriginții)
★ Patrula de reciclare – acțiune municipală de colectare a deșeurilor

cu prilejul
Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day),
pe 14 octombrie 2019

★ participare la Târgul Indagra, Romexpo, octombrie 2019 ( cu elevii clasei a XI-a
F)

★ participare la Conferința Națională ”Teatrul în Educație - mijloace creative de
predare”– 18 octombrie 2019

★ Caravana Start major – 23 octombrie 2019
★ diseminarea rezultatelor proiectului STAR– 25 octombrie 2019
★ Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2019
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★ Campanie de preveniere a traficului de persoane – avocați din Baroul București;
★ 11, 12, 18 noiembrie 2019 – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de
Crăciun

★ 1-20

noiembrie 2019 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și
violențelor asupra copiilor și tinerilor” - Ediția a VII-a - FICE (în Clubul
European al școlii)

★ 20

noiembrie 2019 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect
UNICEF

★ 29 noiembrie 2019 – Conferința PROEDUS 10
★ Târgul Caritabil de Sf. Nicolae – parteneriat cu AOLN și Parohia Sf Fanurie – 8
decembrie 2019, elevii claselor de banqueting

★ 14 decembrie 2019 – Concert Caritabil de Crăciun organizat de AOLN, Adaptive
Work Environment, Asociația Zâmbet pentru Zâmbet

★ 18 decembrie 2019, 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

★ activitate

umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz
„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie
2019

★ activitați creative de Crăciun – decembrie 2019 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în
cadrul proiectului CAERI ”În prag de sărbători”

★ acțiune umanitară în Murgeni, jud Vaslui, în satele Floreni, Schineni, Raiu, Cârja,
Mălușteni – proiect CAERI – 21-22 decembrie 2019

★ Parteneriate:

Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii la evenimentele
organizate de fundație, premii pentru elevi), AOLN România – partener în proiectul
CAERI “Dăruind vei dobândi”, acțiuni umanitare, ateliere caritabile, Global Dignity,
Patrula de reciclare, Junior Achievement, CIADO, PROEDUS, școli partenere în
diferite proiect etc.
Prof. Mimi Mitran
★ 09.10.2019 – Exercițiu de alarmare - Incendiu- CTPTC ,,Ghe. Airinei’’- Adeverința
1147/09.10.2019
★ 25.10.2019 - Implementarea cerințelor EQAVET+INTERNETUL- CTPTC
,,Gheorghe Airinei’’- Adeverință 4155/25.10.2019
★ 31.10.2019 - Siguranța are prioritate, NU violență! - Pv 457564 - 31.102.2019DGJMB
★ 01.11.2019 -,,De vorba cu avocatul Claudia Dobre - Prevenirea traficului de
persoane’’_CTPTC ,,Gh. Airinei’’
★ 09.12.2019 - CTPTC ,,Gh. Airinei’’- Exercițiu de alarmare - cutremur- adeverința
nr. 4576-09.12.2019
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★ 16.12.2019 - CTPTC ,,Gh. Airinei’’- Integrarea copiilor cu CES în școala de
masă
★ 17.12.2019 - CTPTC ,,Gh. Airinei’’- Biblioteca - Târgul de Crăciun - Dăruind, vei
dobândi’’
Prof. Moldoveanu Gina
★ exercițiu de alarmare și evacuare în caz de urgență (incendiu) – 09.10.2019
★ Târgul de carte Gaudeamus, ROMEXPO, 21.11.2019
★ Târgul caritabil de Crăciun – 18.12.2019
Prof. Ivan Violeta
★ participarea la Târgul Caritabil de Crăciun alături de elevi și profesori ai școlii,
în cadrul proiectului CAEM „Dăruind vei dobândi”, organizat de Crăciun
Prof. Bondoc Mădălina
★ Revista NOTE…2020 (redactare materiale)
★ Timpul mitic românesc (material pentru revista școlară)
★ Târg caritabil de Crăciun (prof. coord. Radu Catalin)
★ 01.11.2019 -,,De vorbă cu avocatul Claudia Dobre - Prevenirea traficului de
persoane’’_CTPTC ,,Gh. Airinei’’
★ 09.10.2019 - Exercițiu de alarmare – Incendiu - CTPTC ,,Ghe. Airinei’’- Adeverința
1147/09.10.2019
Limba franceză/germană
Prof. Buștiuc Antoaneta
★ Acțiune caritabilă de Crăciun, prof coord. Radu Catalin
★ Big Data și noile paradigme de gândire – acțiune CDI
Prof. Louatron Cornelia
★ Ziua Europeană a Limbilor străine
★ BOOKLAND Evolution ediția a 6-a – Sala Dalles
★ Târgul caritabil de Crăciun
★ Activitatea “Ora de demnitate”, sub egida Asociației Global Dignity, 11.12.2019
★ Exerciții de alarmare și evacuare în caz de urgență (cutremur și incendiu)
Prof. Mitran Mimi

★ 19.09.2019
★ 09.10.2019

- Bookland evolution, editia a 6-a – Sala Dalles-Adeverință

- Exercițiu de alarmare – Incendiu - CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’Adeverința 1147/09.10.2019

★ 25.10.2019

- Implementarea cerintelor EQAVET+INTERNETUL- CTPTC
,,Gheorghe Airinei’’- Adeverința 4155/25.10.2019

★ 31.10.2019 - Siguranța are prioritate, NU violență! - Pv 457564 - 31.102.2019 DGJMB

★ 01.11.2019 -,,De vorbă cu avocatul Claudia Dobre - Prevenirea traficului de
persoane’’_CTPTC ,, Gheorghe Airinei’’

★ 09.12.2019

- CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’- Exercițiu de alarmare - cutremuradeverința nr. 4576-09.12.2019

★ 16.12.2019 - CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-

Integrarea copiilor cu CES în școala

de masă
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★ 17.12.2019

- CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ – biblioteca - Târgul de Crăciun dăruind, vei dobândi’’
Prof. Perieteanu Doinița

★ Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2019
★ Conferințele BOOKLAND Evolution, ediția a 6-a, septembrie 2019
★ Activitate cu Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București-

„Fii

suporter inteligent, nu violent/ Tu ești fan sau huligan?”, decembrie 2019

★ Simulare incediu și cutremur
★ Târgul caritabil de Crăciun
Prof. Racof Mihaela

★ Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2019
★ Conferințele BOOKLAND Evolution, editia a 6-a, septembrie 2019
★ Excursie Veliko -Târnovo, octombrie 2019
★ Activitate cu Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București- „Fii

suporter inteligent, nu violent/ Tu ești fan sau huligan?”, decembrie 2019

★ Simulare incediu și cutremur
★ Târgul caritabil de Crăciun
Prof. Stoica Iulia

★ Ziua Europeană a Limbilor străine, septembrie 2019
★ Simulare incediu și cutremur

Limba engleză

★ Ziua limbilor europene (septembrie 2019):, Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile
★ Târgul de Crăciun (decembrie 2019), Ana-Maria Vasile
★ Exerciții de alarmare și evacuare în situați de urgență: toti membrii catedrei
★ Vizionare film: clasa a IX-a C – 18.11.2019, clasa a XII-a B – 06.12.2019, clasa
a IX-a B – 11.12.2019, Laura Carlan

★ Participare la activitatea “Tradiții și obiceiuri de iarnă la români” - editia a II-a –
18.12.2019, Laura Carlan
Matematică
★ proiectul ”Mens sana in corpore sano”, Prof. Ionescu Simona
Fizică – Chimie - Biologie
Prof. Enea Mihaela

★ participare la “Ziua internatională a diabetului” - activitate educativă desfășurată

în data de 14.11.2019 cu ocazia “Zilei Internaționale a diabetului”, cu elevii clasei
a X-a G, având ca obiectiv conștientizarea de către elevi a factorilor de risc, a
efectelor fiziologice și psihologice ale acestei maladii asupra organismului uman
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★ participarea

la activități de instruire, organizare, coordonare și desfășurarea
exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență (cutremur)

★ participarea

la activități de instruire, organizare, coordonare și desfășurarea
exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență (incendiu)

★ participare la activitate anti-drog
★ participare împreună cu elevii la activități de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de

iarnă, realizarea de donații copiilor cu nevoi speciale, formarea și dezvoltarea unor
relații interpersonale între aceștia și elevii noștri, dezvoltarea comportamentelor
prosociale, de întrajutorare și integrare socială
Prof. Ionita Paula

★ participare la “Ziua internatională a diabetului” - activitate educativă desfășurată
în data de 14.11.2019 cu ocazia “Zilei Internaționale a diabetului”, cu elevii clasei
a X-a G, având ca obiectiv conștientizarea de către elevi a factorilor de risc, a
efectelor fiziologice și psihologice ale acestei maladii asupra organismului uman

★ participarea

la activități de instruire, organizare, coordonare și desfășurarea
exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență (cutremur)

★ participarea

la activități de instruire, organizare, coordonare și desfășurarea
exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență (incendiu)

★ vizita la Muzeul Antipa cu elevii clasei a XI-a G, în data de 26.11.2019
★ participare la activități educative (prezentări de materiale informative, dezbateri,
exemple de bune practici) în cadrul Proietului cu tema ”Combaterea fenomenului
de bullying, integrarea elevilor cu CES”, desfăsurat la Col.Th.P.Tc.”Gh.Airinei”

★ participare împreună cu elevii la activități de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de

iarnă, realizarea de donații copiilor cu nevoi speciale, formarea și dezvoltarea unor
relații interpersonale între aceștia și elevii noștri, dezvoltarea comportamentelor
prosociale, de întrajutorare și integrare socială
Prof. Popescu Castanela

★ participarea

la activitatea cu tema “Efectele consumului de cannabis asupra
organismului”, în cadrul Proiectului local de prevenire a consumului de cannabis,
“Cannabis - între mit și realitate”, inițiat de Centrul de Prevenire Evaluare și
Consiliere Antidrog Sector 6, 28.10.2019, cu elevii clasei a 9-a G

★ vizionarea, împreuna cu elevii clasei a 9-a G, a piesei de teatru -“Revizorul” de
Nikolai Vasilievici Gogol la Teatrul Național București, 3.12.2019

★ Excursie la munte (Predeal), 13-15.12.2019, cu elevii clasei a 9-a G
Prof. Ciocoi Veronica
★

participare la activitățile Seminarului interactiv “Implementarea cerințelor din
recomandarea EQAVET și a descriptorilor indicativi EQAVET + INTERNETUL
și aplicațiile educaționale on-line ca resursă gratuită pentru oțtinerea rezultatelor
așteptate ale învățării și satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor”, în data de
25.10.2019

★ participarea

la activități de instruire, organizare, coordonare și desfășurarea
exercițiilor de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență (cutremur)
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★ vizita Muzeul Antipa, cu elevii clasei a XI-a G, în data de 26.11.2019
★ participare împreună cu elevii la activități de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, realizarea de donații copiilor cu nevoi speciale, formarea și dezvoltarea unor
relații interpersonale între aceștia și elevii noștri, dezvoltarea comportamentelor
prosociale, de întrajutorare și integrare socială

Informatică
Pavel Măriuța
★ excursie Valea Prahovei
Istorie-Socio umane
Marica Adrian
★ 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)
★ Programul educational “Alimentatie sănătoasă. Sport. Prevenție.” , clasa a X-a
G, desfasurat în baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior
Achievement România
★ Proiectul “Start Major”, desfășurat de Unicredit Bank și Fundația LEADERS în
Municipiul București în perioada octombrie 2019-aprilie 2020
★ Proiect educațional “9 octombrie-ziua națională de comemorare a
Holocaustului’’, octombrie 2019
★ Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua României, expoziție de afișe,
postere, prezentari ppt.
Marica Marcela
★ Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație
pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor voluntar)
★ Programul educational “Succesul profesional” Clasa a XII-a G, desfasurat in
baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement
România
★ Proiect educațional “9 octombrie-ziua națională de comemorare a
Holocaustului’’, octombrie 2019
★ Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua României, expoziție de afișe,
postere, prezentari ppt.
Romulus Ecaterina Carmen
★ Parteneriat educational “Economia verde”
Geografie/religie/ed.fizică
Prof. Andronache Bogdan
★ activitate de voluntariat constând în strângerea de haine, jucării și pachete de
dulciuri/fructe către Școala Specială nr. 11 “Constantin Păunescu” și Școala de
surzi „Sf. Maria”
★ proiectul „Antrenament pentru viitor” cu elevii clasei 12S (Andronache Bogdan)
★ activitate cu tema violenţa susţinută de către Direcţia Generală de Jandarmi cu
elevii clasei 12 S
Prof. Cruceru Cristina
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★ profesor voluntar – Asociatia Greenitiative; Proiectul Educational Cultural
,,Datini si obiceiuri la români" – Lucrarea ,,Calatorie spre aurora boreala"
★ Proiectul ,,O zi verde la Mogoșoaia"
★ Ziua porților deschise – ,,Descoperim hârtile din povestile lui ELMER"
★ Cercul Științific Stundețesc de Climatologie Aplicată și Protecția Mediului Aerian –
Lucrarea ,,Aurorele polare – Norii argintii și sidefii"
Prof. Radu Cătălin
★ organizarea Serbării de Crăciun
★ protocol de colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului
★ protocol de colaborare cu Biserica în cadrul proiectului “A Fi sau A Nu Fi”
★ participare la Târgul caritabil - prăjituri pregătite de elevi, fondurile rezultate în
urma vânzării produselor fiind direcționate către copiii nevoiași
★ prezentarea unor materiale tematice vizând sărbătorile de iarnă - în colaborare cu
Biserica cu hramul Înălțarea Domnului
★ activitate de voluntariat constând în strângerea de haine, jucării și pachete de
dulciuri/fructe către Școala Specială nr. 11 “Constantin Păunescu” și Școala de
surzi „Sf. Maria”
★ participarea cu elevii la sfintele slujbe ale Bisericii
Prof. Stan Cristian
★ organizarea Serbării de Crăciun
★ protocol de colaborare cu Parohia Înălțarea Domnului
★ protocol de colaborare cu Biserica în cadrul proiectului “A Fi sau A Nu Fi”
★ participare la Târgul caritabil - prăjituri pregătite de elevi, fondurile rezultate în
urma vânzării produselor fiind direcționate către copiii nevoiași
★ prezentarea unor materiale tematice vizând sărbătorile de iarnă - în colaborare cu
Biserica cu hramul Înălțarea Domnului
★ participarea cu elevii la sfintele slujbe ale Bisericii
Prof. Arseni Florin
★ participare cu elevii Colegiului Tehnic P.Tc. ‘Gh. Airinei”la Olimpiada Sportului
Școlar:
• Loc 1, faza municipal cros ONSS; Marica Vladimir - participare la faza pe ţară.
• Loc 2, faza municipal cros ONSS (Soare Radu)
• Loc 1, faza pe sector (handbal fete), loc 1 (participare la faza municipală)
• Loc 3, faza pe sector (volei băieţi)
Prof. Stoica Claudiu
★ organizarea campionatului intern de fotbal la clasele a IX-a denumit ”Cupa
Bobocilor”
★ organizarea ONSS la nivel de unitate de învățământ pentru selecția elevilor
participanți la faza pe sector – disciplina SAH
• locul 3 la ONSS faza pe sector (ȘAH BAIEȚI), cu elevul Nicolaescu Sorin (11S)
• locul 3 la ONSS faza pe sector (ȘAH FETE), cu eleva Gulbenghian Ioana (12G)
Prof. Enache Adrian
★ participare cu elevii Colegiului la Olimpiada Sportului Școlar la baschet
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Discipline economice de specialitate
★ participarea la Programul CIVITAS al Primăriei Municipiului București în
colaborare cu PROEDUS și Școala Generală nr. 174 (Prof. Constantin Gheorghe)
★ participarea la activităţi în cadrul programului “Sărbătorile de iarnă la români” în
colaborare cu Școala Generală nr. 169 și Biserica Sf. Antonie- preot Ivan Mihail
(Prof. Constantin Gheorghe, Prof. Cernea Carmen)
★ participarea la activităţile desfăşurate în parteneriat cu Parohiile Chiajna și Sf.
Antonie, activități de voluntariat desfășurate la Școala Specială nr 11, Școala
Constantin Păunescu și la Școala “Regina Maria” (Prof. Constantin Gheorghe,
Prof. Babarada Edmond Dan, Prof. Popescu Costinela, Prof. Matrosenco Steluța)
★ încheierea de convenții cadru cu agenții economici, în vederea efectuării stagiilor
de instruire practică curentă și comasată, pentru anul școlar 2019-2020: ,,Clubul
oamenilor de știință’’, S.C. Continental S.A. – hotel ,,IBIS Nord’’, S.C. Rozs Impex
S.R.L. restaurant ,,Cocosul rosu’’, Hotel – restaurant ,,Capitol’’, Hotel Marshal
,,Garden’’, Restaurant ,,Saramontriel”, Hotel – restaurant ,,Mercure”, Compania
Națională Poșta Română, Direcția Regională de Poștă Rapidă București (Prof.
Cernea Carmen, Prof. Constantin Gheorghe)
★ participare la Expoziția cu produsele elevilor - activități în cadrul Târgului de
Produse Tradiționale (incluse în proiectul educațional ,,Alimentația sănătoasă’’)
(Prof. Cernea Carmen)
★ participare la Târgul de cadouri de Crăciun, decorațiuni și suveniruri
03-06.12.2019
★ participare la activitatea cu tema “Tradiții și obiceiuri în spațiul românesc”
organizată de Colegiul Economic “Viilor” în cadrul proiectului Erasmus “Support
to European Quality Assurance in Vocational Education and Training
National reference points” (Prof. Pirvu Aritina)
★ proiect de parteneriat educațional cu tema “Tehnologia de preparare a
prăjiturilor pe bază de blat ecologice“, partener Liceul Tehnologic Special nr.3
(Prof. Pîrvu Aritina)
★ participare la activitatea ,,Obținerea
dulciurilor de bucătărie specifice
sarbătorilor de iarnă: Placintele de nea’’, unde au participat elevi de la Centrul
Școlar nr.3 și Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe Airinei”
(Prof. Cernea Carmen)
DisciplineTehnice
Prof. ing. Trifu Adriana

★ participarea cu elevii clasei a XI-a A la Proiectul „Joc şi joacă în era digitală”,
coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii

★ participarea cu elevii clasei a XI-a A la Concursul regional „Mişcare şi armonie,
însuşiri ale materiei vii”

★ organizarea și participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de alarmare și

evacuare în caz de situații de urgență-incendiu , 9.10.2019.
Prof. ing. Zloteanu Dana

★ participarea la Conferința UPB – ”Viitorul în Educație și Inginerie”
★ participarea la Conferința UPB – „O mie pentru inginerie”
★ participare la Concursul regional „Mişcare şi armonie, însuşiri ale materiei vii”
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★ pregătirea materialelor în vederea participării la Târgul de promovare a ofertei

educaționale pentru anul școlar 2020-2021
Prof. ing. Georgescu Otilia

★ participarea

cu elevii clasei a X-a A la Proiectul „Joc şi joacă în era digitală”,
coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii

★ participarea cu elevii clasei a X-a A la Concursul regional „Mişcare şi armonie,
însuşiri ale materiei vii”

★ participare la Simpozionul Național “Magia sărbătorilor de iarnă”
★ participare la Programul internațional “Finanțe personale și servicii financiare”
în parteneriat cu Junior Achievement România și MEN

★ Premii cu elevii coordonați:

o Concursul regional „Mişcare şi armonie, însuşiri ale materiei vii” :
Mențiune – Boghiu Sebastian
Mențiune – Stan Cristian
Prof. ing. Lie Mirela

★ participarea cu elevii clasei a XI-a A la Proiectul „Joc şi joacă în era digitală”,
coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii

★ participarea cu elevii clasei a XI-a A la Concursul regional „Mişcare şi armonie,
însuşiri ale materiei vii”

★ participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de alarmare și evacuare în caz
de situații de urgență-incendiu , 9.10.2019.

★ responsabil CEAC
Prof. ing. Oltean Nina
• membru în echipele mixte de experți ISMB pentru realizarea rapoartelor de
validare externă a RAE
• membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței
Prof. ing. Ion Paul
★ participare

la Programul Internațional JA SUCCESUL PROFESIONAL –
participare cu 13 elevi, clasa XI-As, susținere sesiune pretestare;

★ pregătirea materialelor în vederea participării la Târgul de promovare a ofertei
educaționale pentru anul școlar 2020-2021;

★ participarea

la exercițiu de alarmare în caz de situație de urgență – cutremur,
11.12.2019- instruirea participanților, organizarea, coordonarea și desfășurarea
exercițiului-adeverință.
Prof. ing. Mîndrilă Florina

★ participarea,

împreună cu elevii clasei XI B, la Conferința UPB – ”Viitorul în
Educație și Inginerie” și Conferința „O mie pentru inginerie”.

★ vizite la agenţii economici
Prof. ing. Sandu Veronica
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★ participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord
de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENTEducaţie financiară

★ participarea la ”Noaptea muzeelor”
★ responsabil comisia de burse
Prof. ing. Poenaru Cristyna

★ vizite la expoziţii tehnice de profil
★ responsabil comisia de orar

Prof. ing. Radu Violeta

★ participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord
de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENTEducaţie financiară

★ membru în comisia orar
Prof. ing. Coman Alina
★ participarea

cu elevii clasei 12A la programul Junior Achievement cu tema
”Compania mea”

★ participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de alarmare și evacuare în caz
de situații de urgență-incendiu , 9.10.2019.

★ membru Comisia de diferențe

Prof. ing. Damaşcan Steluţa

★ vizite la expoziţii tehnice de profil
★ vizite la agenţii economici
Prof. ing. Miclea Denisia
★ participare la Conferința – “Viitorul în Educație și Inginerie”, organizată de
Universitatea Politehnica București -14 decembrie 2019
★ participare la simulare cutremur - 9 decembrie 2019 - 236 elevi
★ vizite la expoziţii tehnice de profil
Prof. ing. Ioanaş Ovidiu

★ vizite la târguri și expoziții

Prof. ing. Sănduc Tatiana

★ vizita la Târgul Internațional Gaudeamus - Pavilionul Central Romexpo
★ vizita în parcul Herăstrău în cadrul proiectului “Educație pentru sănătate

Prof. ing. Butuşină Gabriela

★ vizionare film
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