COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
Nr. înreg. 316/02.10.2017
RAPORT DE PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
An scolar 2016-2017

Şcoala a funcţionat cu un personal format din:
➢ 3 DIRECTORI
➢ 1 coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
➢ Personal didactic (titulari, suplinitori, plata cu ora, cumul) 87
➢ Personal didactic auxiliar şi nedidactic 46
În anul școlar 2016-2017 au funcționat următoarele comisii metodice:
1. MATEMATICA
2. LIMBA ROMÂNĂ
3. LIMBA ENGLEZĂ
4. LIMBA FRANCEZĂ SI GERMANĂ
5. FIZICĂ/ CHIMIE/ BIOLOGIE
6. ISTORIE, SOCIO UMANE
7. GEOGRAFIE/ EDUCAŢIE FIZICĂ/RELIGIE
8. CATEDRA TEHNICĂ
9. ECONOMIC/SERVICII
10. INSTRUIRE PRACTICĂ -ECONOMIC/SERVICII
11. INFORMATICĂ
12. ORIENTARE ȘI CONSILIERE (COMISIA DIRIGINȚILOR)

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Responsabil MARA IULIANA MANTA
♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
➢ □ Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
➢ □ Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele
didactice).
Nu este cazul
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
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➢ □Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora( daca au existat ).
Nu este cazul
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
Evaluare scrisă și orală, portofolii, studii de caz, concursuri, prezentări power-point, postere,
dezbateri, autoevaluări.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea
cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
-

Pregătire suplimentară, fișe de lucru și materiale de sprijin, chestionare pentru
identificarea dificultăților întâmpinate de elevi în timpul învățării

♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
Curs zi
Clasa a IX-a12
Clasa a X-a 15
Clasa a XI-a 10
Clasa a XII-a 27
Curs seral
Clasa a X-a 22
Clasa a XI-a 17
Clasa a XII-a 30
Clasa a XIII-a 32
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
Curs zi
Clasa a IX-a 22
Clasa a X-a 21
Clasa a XI-a 17
Clasa a XII-a 10
Curs seral
Clasa a X-a 1
Clasa a XI-a 3
Clasa a XII-a 2
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
consultarea unor surse cat mai variate pentru realizarea de proiecte tematice
- ore de pregatire suplimentara
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♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
- ore de pregatire suplimentara
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema.
-participare la consiliile profesorale ale clasei, participare la sedintele cu parintii, consultarea
consilierului scolar
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei professor- diriginte, professor-elev (daca a
fost cazul).
Colaborare cu prof consilier psihopedagogic
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul
activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
prof. Manta
- Cerc metodic –Integrarea mijloacelor Tic in cadrul orelor de limba si literature romana,
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
- organizare si corectura olimpiada, faza pe scoala
- -organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viata”
- redactare subiecte/ corectură examen de diferențe
- organizare/corectare simulări bacalaureat;
- corectură/evaluare bacalaureat
- participare la cercul metodic …ESCU în literature română, organizat de Colegiul Tehnic
“Gh.Airinei” în parteneriat cu CCD și ANBRO, 19 mai 2016
prof. Bondoc
 Cerc metodic –Integrarea mijloacelor Tic in cadrul orelor de limba si literature romana,
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
 Cerc metodic, Colegiul National „Elena Cuza”
 organizare si corectura olimpiada, faza pe scoala
 -organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viata”
 redactare subiecte/ corectură examen de diferențe
 organizare/corectare simulări bacalaureat;
prof. Chitu
Conferinţa Internaţională: “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Învăţământul între
realitate şi provocări”;
Realizare subiecte OLAV- faza pe scoala;
prof. Ivan
- Activitatea metodică de la Liceul Teoretic Eugen Lovinescu
prof. Mitran
• Consfatuiri 2016 -Limba romana - 8 Septembrie –Colegiul ,,Matei Basarab’’-Bucuresti;
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• Consfatuiri 2016 -Limba Franceza- 9 septembrie -Colegiul ,,Miguel de Cervantes’’Bucuresti
prof. Simion
- redactare subiecte/ corectură examen de diferențe
- organizare/corectare simulări bacalaureat;
- corectură/evaluare bacalaureat
- corectură/evaluare evaluare națională
-participare la examenul de situații neîncheiate și corigențe – evaluare/redactare de subiecte
- am participat la un cerc metodic organizat în sectorul 6 cu profesorii consilieri educativi

b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
prof. Manta
- Planificări, teste si subiecte OLAV
-redactare subiecte corigente si s.n
prof. Bondoc
- Planificări, teste si subiecte OLAV
redactare subiecte corigente si s.n
prof. Chitu
- Planificări, teste si subiecte OLAV
- redactare subiecte corigente si s.n
prof. Ivan
- Planificări și teste
prof. Mitran
- Planificări și teste
prof. Simion
- redactare subiecte și responsabil - examen de diferențe
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
prof. Manta
➢ Publicare articol Denumiri pentru Incretesc fruntea pe baza ALRR: SINTEZA
I, in revista Fonetică si Dialectologie/2016 , Ed. Academiei Romane
➢ Inspectie – monitorizare interna;
➢ participare la conferința internațională Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Ỉnvăţământul între realitate şi provocări – 19-20 aprilie 2016,
organizată de Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
➢ Curs de formare ,,Managementul clasei- activitatile de disciplinarea pozitiva si
abordarea comportamentelor problematice’’-30 mai 2017-CTPTC ,,Gh. Airinei’’
➢ Proiect de parteneriat incheiat intre Asociatia cultural-stiintifica “VasilePogor”Iasi si Colegiul Tehnic Ptc “Gh.Airinei” reprezentat de prof Manta Mara,
Ilie Gabriela, Ionas Rodica, Bondoc Madalina in calitate de coordonatori activitati
din proiect
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prof. Bondoc
➢ Organizarea olimpiadei “ Lectura ca abilitate de viata”
➢ Participare la activitatile proiectului GREEN – Gastronomie Românească noiembrie 2016
➢ Inspectie curenta, grad I
➢ Inspectie – monitorizare interna;
➢ participare la conferința internațională Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Ỉnvăţământul între realitate şi provocări – 19-20 aprilie 2016,
organizată de Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
➢ Curs de formare ,,Managementul clasei- activitatile de disciplinarea pozitiva si
abordarea comportamentelor problematice’’-30 mai 2017-CTPTC ,,Gh. Airinei’’
➢ Proiect de parteneriat incheiat intre Asociatia cultural-stiintifica “VasilePogor”Iasi si Colegiul Tehnic Ptc “Gh.Airinei” reprezentat de prof Manta Mara,
Ilie Gabriela, Ionas Rodica, Bondoc Madalina in calitate de coordonatori activitati
din proiect
prof. Chitu
➢ Inspectie curenta – Grad II;
➢ Inspectie – monitorizare interna;
➢ „Managementul clasei-activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea comportamentelor
problematice”;
➢ „Integrarea mijloacelor TIC” in cadrul lectiilor de lb. si lit. romana de la Lic. Teor. Eugen
Lovinescu;
➢ Precizari privind modele de subiecte-EN (intalnire la nivelul sectorului), Colegiul
National “Elena Cuza”;
➢ Master- “Management educaţional” (în derulare), UTCB.
prof. Ivan
- Organizator si participant la proiectul CIVITAS – Gastronomie Romaneasca – Exercitiu
de educatie si nutritie, 31 oct – 18 nov 2016
- Participarea la actiunea metodica a profesorilor de lb. si lit. romana din sectorul 6, 19 ian
2017 – „Integrarea mijloacelor TIC” in cadrul lectiilor de lb. si lit. romana de la Lic.
Teor. Eugen Lovinescu
- curs de perfectionare: Managementul riscurilor de coruptie in educatie, 6 – 26 feb 2017
- Conferina Nationala „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Invatamantul intre
realitate si provocari”
- Managementul clasei – activitatile de disciplinare pozitiva si abordarea
comportamentelor problematice
- Stimularea inteligentei emotionale
prof. Mitran
• Consfatuiri 2016 -Limba romana - 8 Septembrie –Colegiul ,,Matei Basarab’’-Bucuresti;
• Consfatuiri 2016 -Limba Franceza- 9 septembrie -Colegiul ,,Miguel de Cervantes’’Bucuresti
• La journée CLE International Bucuresti- Colegiul ,,Miguel de Cervantes’’-Attestation/17
septembrie 2016
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• Limba romana pe agenda expatilor- editia a-V-a -Hotel Cismigiu- Certificat/06 octombrie
2016
• ,,Modern teaching workshop: jocuri si activitati didactice interactive’’-Centrul de Limbi
Straine A_Best-Certificat 230-11noiembrie 2016
• ,,Integrarea mijloacelor TIC in cadrul orelor de limba si literatura romana’’-Liceul
Teoretic ,,Eugen Lovinescu’’- Adeverinta 126-19.01.2017
• Dezbatere – subiecte Evaluare Nationala2017/Bacalaureat 2017-Colegiul National
,,Mihai Viteazul’’-Bucuresti, sector 2-02.02.2017
• Institutul Francez Bucuresti- 08.02.2017-Burse pentru elevi in Franta
• La Rencontre<<Le FLE dans un approche interdisciplinaire: le francais dans le demaine
professionnel>>Universitatea Bucuresti, Attestation- 23.02.2017
• Sesiune Informativa Campus France-Institutul Francez din Bucuresti- Atestat-08.02.2017
• Bookland evolution editia a -4-a –Facultatea de Drept ,,Aula Magna’’-Adeverinta
09.03.2017
• Enseigner le FLE a un public enfant: enjeux pedagogiques, projets educatifs et outils
d’enseignement-30.03.2017-Institutul Francez-Bucuresti-Attestation
• Cerc metodic 06.04.2017- Liceul cu Program Sportiv ,, Mircea Eliade’’-Bucuresti sector
6
• Institutul Francez- La comprehension orale de FLE-06.04.2017-Attestation
• Institutul Francez- La comprehension ecrite de FLE-04.05.2017-Attestation
• Simpozion ,, De vorba prin univers-editia a-IV-a-17.05.2017- Adeverinta 196415.05.2017
• Curs de formare ,,Managementul clasei- activitatile de disciplinarea pozitiva si abordarea
comportamentelor problematice’’-30 mai 2017-CTPTC ,,Gh. Airinei’’
• Conferinta Internationala ,,Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.Invatamantul
intre realitate si provocari’’-30 mai 2017-CTPTC Gh. Airinei’’
prof. Simion
◄ Curs pentru formarea responsabililor în școli pentru proiectul Film Club Menu (organizat
de Active Watch în parteneriat cu ISMB )- septembrie 2015
◄ Curs Case Vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din Bucureşti şi împrejurimi
(organizat de Asociația Vira, Asociația MAIE, MȚR) – 19 decembrie 2015 – ( am reprezentat
liceul împreună cu elevii claselor a IX-a D, a IX-a G, a X-a A, a X-a C, a XII-a C)
◄ coordonarea proiectului CAEM - Dăruind, vei dobândi - decembrie 2015- iunie 2016
◄ participare la Gala CIVITAS – 28 ianuarie 2016
◄ curs de formator – ianuarie 2016
◄curs de educație cinematografică- Asociația Macondo – februarie – mai 2016
◄curs de fotografie – coordonator la nivelul școlii – curs organizat de Asociația MAIE
(februarie-martie 2016)
◄ coordonator/ organizator, consilier științific și participant la conferința internațională
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul între realitate şi provocări, 19-20
aprilie 2016, organizată de Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic București, Fundaţia pentru Promovarea Ỉnvăţământului
European Universitatea Walles România, Centrul de Cercetări, Resurse şi Studii Europene,
Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare, Inspectoratul Școlar
al Sectorului 6, ISMB
◄ participare la conferința internațională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul între realitate şi provocări – 19-20 aprilie 2016, organizată de Colegiul Tehnic de
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Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, cu lucrarea Rolul proiectelor umanitare în
dezvoltarea și consolidarea unui comportament prosocial, 20 aprilie 2016
◄ Forumul Educațional Magister – mai 2016
◄ participare la conferința internațională EINA, organizată de Universitatea “Spiru Haret”, cu
lucrarea Curriculum și dimensiune interculturală în învățământul actual, 13 mai 2016
◄ participare la simpozionul municipal De vorbă prin Univers, organizat de Colegiul Tehnic
“Gh.Airinei” în parteneriat cu CCD, cu lucrarea Universul literelor, 18 mai 2016
◄ participare la cercul metodic …ESCU în literature română, organizat de Colegiul Tehnic
“Gh.Airinei” în parteneriat cu CCD și ANBRO, 19 mai 2016
◄ participare la simpozionul municipal Protecția consumatorului în economia de piață,
organizat de Colegiul Tehnic “Gh.Airinei” în parteneriat cu CCD, cu lucrarea Decalogul
alimentației sănătoase, 25 mai 2016
◄organizator și participant la sesiunea de comunicări Ziua Iei, destinată elevilor și profesorilor,
organizată de Colegiul Tehnic “Gh.Airinei” în parteneriat cu CDI, cu lucrarea Cusături
românești, 24 iunie 2016
◄ participare la conferința organizată de Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare
Durabilă – Agenda 21”, ca reprezentant al liceului, iulie 2016
◄ colaborator la revista școlii
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
prof. Manta
Educatie media/cinematografica (vizionare de film si dezbatere)
Timpul mitic romanesc (obiceiuri de primavara)
Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii
„Bucurestiul, toamna !” Expozitie de fotografie
Cerc de lectura- « Portret al cititorului in adolescenta »/Lectura adolescentilor
Revista scolara „Note...” cu ISSN (coord)- participare la Festivalul International-Concurs
Anelisse de filme , fotografii si reviste scolare, Premiul I
Revista scolara „Note...” cu ISSN (coord)-participare la Concursul interjudetean de reviste
scolare ,,Aripi”-premiul pentru originalitate
prof. Bondoc
Educatie media/cinematografica (vizionare de film si dezbatere)
Timpul mitic romanesc (obiceiuri de primavara)
Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii
„Bucurestiul, toamna !” Expozitie de fotografie
Cerc de lectura- « Portret al cititorului in adolescenta »/Lectura adolescentilor
Revista scolara „Note...” cu ISSN (coord)- participare la Festivalul International-Concurs
Anelisse de filme , fotografii si reviste scolare, Premiul I
Revista scolara „Note...” cu ISSN (coord)-participare la Concursul interjudetean de reviste
scolare ,,Aripi”-premiul pentru originalitate
prof. Chitu
- Educatie media/cinematografica (vizionare de film si dezbatere)
- Timpul mitic romanesc (obiceiuri de primavara)
- Revista „Note...” (documentare, elaborare si selectarea materiale)
- Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii
- „Bucurestiul, toamna !” Expozitie de fotografie
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- Cerc de lectura- « Portret al cititorului in adolescenta »/Lectura adolescentilor
prof. Ivan
- Participarea la Activitatile creative de Craciun, organizate de Col. Tehn. Gh. Asachi, 14
dec 2016
- Organizator si participant la Targul Caritabil de Craciun, alaturi de elevi si profesori ai
Col. Tehn. de Posta si Telecomunicatii Gh. Airinei, 15 dec 2016
- Activitati in saptamana Scoala Altfel:
o 22 nov 2016 – vizionarea piesei de teatru Balul hotilor de la Teatrul de pe
Lipscani
o 23 nov 2016 – vizitarea expozitiei „Peisaje franceze in arta romaneasca moderna”
de la Muzeul National de Arta Bucuresti
prof. Mitran
• Bookland Evolution- Conferintele practice pentru tineri, editia a-3-a 2016- ASE
Bucuresti-Adeverinta -22.09.2016
• Ziua europeana a limbilor straine-Centrul de limbi straine A-Best- Certificat 157/29
septembrie 2016
• Meseriile in gastronomie-Institutul Francez-Attestation si PV 3449-23.09.2016
• Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viata –OLAV- faza pe scoala -Adeverinta 423728.10.2016
• Vizionare piesa de teatru,, Balul Hotilor’’-Teatrul de pe Lipscani-PV 4335-08.11.2016
• Vizita Muzeul Cotroceni-PV 4523-25.11.2016
• Vizita Muzeul National de Arta Bucuresti-PV 4426-16.11.2016
• Vizionare film ,,Paris je t’aime’’-PV 4456-18.11.2016
• Concurs limba franceza-Germana-PV4457-18.11.2016
• Targ caritabil de Craciun -15.12.2016
• Imbratiseaza cultura orasului tau-Adeverinta-01.03.2017
• Bookland Evolution- Conferintele practice pentru tineri, editia a-4-a 2017- Facultatea de
Drept Bucuresti-Proces Verbal- 891-09.03.2017
• CDI -CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Cutia experientelor –Kaufland Bucuresti- PV 02.04.2014
• Vizita Gradina Zoologica Bucuresti-Proces Verbal 1162-07.04.2017
• Promovarea ofertei educationale PV /18.05.2017
prof. Simion
Parteneriate:
- Asociația MAIE – proiectul Casele vii și cursul de fotografie destinat elevilor
Am continuat parteneriatele inițiate anul trecut și proiectele cu:
- AOLN România – partener în proiectul CIVITAS ( organizat de PROEDUS) ;organizarea
Târgului caritabil de Crăciun; participarea elevilor și profesorilor școlii la evenimentele
umanitare din proiectul CAEM “Dăruind, vei dobândi” organizate de Crăciun și de Paști.
- Active Watch – proiectul “Film Club”
- Asociația Macondo - CineEdu - proiectul “Filme pentru liceeni”
- Asociația Prais - proiectul “Suntem generația în mișcare”
- Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii claselor a X-a A și a X-a D la evenimentele din
seria Luna Bucureștilor)
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◄ participare și organizarea atelierului de bricolaj și a acțiunii umanitare din proiectul CIVITAS
- WorkPost - dezvoltarea abilităților de comunicare profesională în sectorul poştal, organizat
liceu în parteneriat cu PMB, 6 licee și școli generale din București, Poșta Română, PrioriPost,
AOLN România, Centrul Social “Sf. Cuv. Stelian” din Prahova
◄ coordonator în cadrul liceului al proiectului Film Club, organizat în parteneriat cu Active
Watch și ISMB ( februarie 2015 – februarie 2016)
◄participare la concursul Pașaport pentru cultură, organizat de editura Corint, cu elevii claselor
a IX-a D și a X-a A – 28-29 octombrie 2015 și 17-18 februarie 2016
◄coordonare la nivelul școlii al proiectului Case Vii - în perioada 29 februarie 2015 – 31
ianuarie 2016, asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană a implicat 30 de elevi
din liceul nostru în cadrul proiectului Case Vii. Diversitatea culturală a spaţiilor de locuit din
Bucureşti şi împrejurimi, implementat de Asociația Vira.
◄martie 2016 – coordonarea echipei de 30 de elevi participanți la cursul de fotografie
organizat de Asociația MAIE
◄ excursii foto în cadrul proiectului “Noile minorități din municipiul București”, 23 martie, 27
martie 2016
◄Forumului Diversității Culturale (14-15 aprilie 2016), ARCUB, expoziție de fotografie cu
elevii participanți la cursul de fotografie organizat de Asociația MAIE
◄expoziție foto cu lucrărrile elevilor la British Council (mai 2016)
◄ organizator al unor ateliere creative cu elevii liceului (decembrie 2015, februarie –martie
2016, martie –aprilie 2016)
◄ organizator și coordonator proiectului DAC în Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații
„Gheorghe Airinei” – organizat de AOLN în parteneriat cu liceul.
◄ participare la acțiunea umanitară de Crăciun de la Şcoala Gimnazială Specială “Constantin
Păunescu”, împreună cu catedrele de religie, chimie și geografie
◄ organizarea și coordonarea atelierelor și evenimentelor umanitare din seria “Dăruind, vei
dobândi”, în parteneriat cu AOLN România, care au constat în acțiuni umanitare destinate
copiilor și mamelor din Centrul “Sf Cuv. Stelian“ din Tătaru, jud Prahova( decembrie 2015,
aprilie 2016) și copiilor din comuna Murgeni, jud Vaslui ( decembrie 2015) și un târg umanitar
la care s-au prezentat obiecte confecționate de elevii liceului. Fondurile strânse la Târgul de Paști
au fost destinate copiilor și mamelor din Centrul “Sf Cuv. Stelian“ din Tătaru, jud Prahova
◄ participare cu echipa liceului și membru în juriul Concursul municipal “Marin Preda”
organizat de Liceul Teoretic Marin Preda, cu echipa clasei a IX-a D ( mențiune) – 20 aprilie
2016
◄ coordonator în cadrul liceului al proiectului Film Club, organizat în parteneriat cu Active
Watch și ISMB ( februarie 2015 –februarie 2016)
◄ organizator al unor ateliere creative cu elevii liceului (Crăciun – noiembrie - decembrie
2015, Mărțișor – februarie - martie 2016 și Florii- martie - aprilie 2016)
◄ organizator și coordonator al taberei internaționale pentru studenți « Tinerețe și Speranță»,
Sâmbăta de Sus, Brașov – organizată de AOLN (edițiile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Ediția
2016 a avut loc în perioada 25-31 iulie 2016 (detalii pe www.aoln.ro). În aceasta tabără a
participat eleva Turenschi Maria Elena (clasa a XII-a D)
◄ organizator și coordonator al taberei internaționale pentru liceeni « Vara Adolescenților»,
Tismana, Gorj – organizată de AOLN în cadrul proiectului DAC (edițiile 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016). Ediția 20165 va avea loc în perioada 22-27 august 2016 (detalii pe
www.aoln.ro).
◄ activități în Săptămâna Școala Altfel (menționate în lista redactată de consilierul educativ al
școlii și de șeful de catedră)
◄consilier educativ din 2016
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◄prezentarea ofertei educaționale la Școala Generală nr 193
◄ participant și coordonator al unei echipe de 10 elevi elevi la concursul ecologist “Zona Liberă
de Indiferență”, 15-17 iunie 2016, organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană,
condusă de către realizatoarea Realitatea TV Lavinia Șandru și Asociația Pro Familia, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București
◄ participarea la proiectul Luna Bucureștilor, organizat de Fundația Calea Victoriei și Cercul
Militar Național, cu elevii claselor a X-a A și a IX-a D ( vizionarea piesei Momente și schițe în
interpretarea studențiolor la teatru)
◄ voluntar al Fundației Calea Victoriei din 2012
◄ reporter și fotograf voluntar la Ziarul Metropolis din 2013
◄ septembrie 2011- prezent – organizator/coordonator « Dialoguri pentru credință » - proiect
pentru tineri al AOLN România (detalii pe www.aoln.ro)
◄ voluntar AOLN România, membru al Fondacio Chretiens Pour Le Monde (din septembrie
2008- prezent)
◄ din septembrie 2013-prezent - vicepreședinte AOLN România, parte a Fondacio Chretiens
pour le monde; (detalii pe www.aoln.ro)
◄ din octombrie 2014-prezent - vicepreședinte al Departamentul pentru Tineret din Comitetul
Parohial Sf Fanurie – Parohia Mihai Bravu, sector 3, București

CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA
Responsabil: GABRIELA ILIE
♣ Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
x Integral
□ Partial
♣ Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
- Nu exista
♣ Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
x Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣ Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati
cadrele didactice).
- Nu a fost necesar
♣ Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora( daca au existat ).
- Nu au existat
♣ Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii
catedrei.
- fisa de evaluare
- proba orala (joc de rol, dialog, intrebari-raspunsuri)
- proba scrisa (test, proiect, referat, portofoliu, tema pentru acasa)
- chestionare, observatia
- interevaluare
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- autoevaluare
♣ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in
dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
- lucrul diferentiat potrivit stilului de invatare si nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
- stimularea imaginatiei si creativitatii
- invatarea prin implicarea elevilor in procesul de instruire
- utilizarea unui limbaj adecvat in procesul didactic
- asigurarea unui cadru emotional pentru incurajarea afirmarii si dezvoltarii
personalitatii
- material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicatii internet etc.)
- utilizarea materialeor postate pe site-ul scolii si cel al Ministerului
- sustinere, indrumare si evaluare personalizata
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
♣ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute:
- Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual si la clasa
- Indrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai
buna autocunoastere, pentru o corecta orientarea profesionala ulterioara
- Sarcini de lucru/Teme diferentiate
- Pregatire suplimentara pentru concursurile scolare (3 elevi promovati la olimpiada de
limba engleza pentru faza pe sector)
♣ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
- Pregatire suplimentara pentru examenele de sfarsit de ciclu
- Consiliere cu privire la pregatirea pentru examene
- Consiliere cu privire la alegerea carierei
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema:
- Comunicare formala si informala cu profesorii diriginti
- Consilierea parintilor, participare la sedinte cu parintii
- Consultatii cu parintii elevilor
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, profesor-elev (daca
a fost cazul):
• Indrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenta specializata
• Colaborarea cu psihologul scolar in vederea solicitarii recomandarilor in cazul unor
elevi
• Comunicare sistematica cu dirigintii si elevii, fie individual, fie impreuna
• Discutii individuale cu elevii claselor
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati
titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a) a se instrui
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- Participarea la activitatile catedrei, sedinte de planificare, organizare si coordonare a
activitatii, sedinte de diseminare a informatiilor cu privire la evenimente, examene si
concursuri scoalare si extrascolare: toti membrii catedrei
b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
- Studierea si dezbaterea articolelor din publicatiile de specialitate: toti membrii
catedrei.
- Elaborarea documentelor portofoliului individual, pregatirea materiei, teste
predictive/sumative: toti membrii catedrei.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
- Simpozionul National “Copilul cu cerinte educationale speciale si integrarea sa in scoala
de masa”, octombrie 2016, Gabriela Ilie
- Festivalul International Anelisse, Premiul I pentru Revista Note... , noiembrie 2016,
Gabriela Ilie
- Preparing Students for FCE, decembrie 2016, Ana-Maria Vasile, Adriana Radulescu
- Preparing Students for CAE, februarie 2017, Ana-Maria Vasile, Adriana Radulescu
- Pregatire pentru gradul I: Rodica Ionas
- Perfectionari traduceri si subtitrari: Rodica Ionas
- Workshop „Utilizarea platformelor e-learning in activitatea didactice”, ianuarie 2017:
Gabriela Ilie
- Conferința Cambridge Day, feb. 2017: Gabriela Ilie, Rodica Ionas, Adriana Radulescu,
Ana-Maria Vasile
- Conferinta Oxford Day, martie 2017: Rodica Ionas, Adriana Radulescu
- Activitate Metodica „Stimularea inteligentei emotionale”, aprilie 2017: Gabriela Ilie
- Forumul Educational Magister Bucuresti, iunie 2017: Gabriela Ilie
- Managementul Clasei: Adriana Radulescu
- IREI, martie-aprilie 2017: Ana-Maria Vasile
- Curs de Formator, februarie 2017: Ana-Maria Vasile
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul
activităţii):
- Ziua limbilor europene (septembrie 2016): Rodica Ionas, Gabriela Ilie, Ana-Maria
Vasile.
- Consfatuirea profesorilor de limba engleza (septembrie 2016): Radulescu Adriana
- Programul national Scoala Altfel (noiembrie 2016): toti membrii catedrei
- Festivalul International Anelisse, Premiul I Revista Note (noiembrie 2016): Gabriela Ilie,
Rodica Ionas
- Serbarile toamnei (noiembrie 2016): Ana-Maria Vasile
- Targul de Craciun (decembrie 2016): Ana-Maria Vasile
- Serbarea Martisorului (martie 2017): Ana-Maria Vasile
- America On-Screen (aprilie 2017): Ana-Maria Vasile
- Targul de Paste (aprilie 2017): Ana-Maria Vasile
- Vizionare film cu clasa 12 As: Rodica Ionas
- Discussion “How to maintain your health” cu clasele 9A, 9B: Laura Carlan
- Olimpiada de limba engleza, faza pe scoala, ianuarie 2017: toti membrii catedrei
- Revista NOTE... (aprilie 2017): Rodica Ionas, Gabriela Ilie
- Festivalul Scolar National Inovafest (aprilie 2017): Gabriela Ilie, Rodica Ionas
- Concursul Interjudetean de Reviste Scolare „Aripi” (iunie 2017): Gabriela Ilie, Rodica
Ionas
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- Conferinta “Dezvolatarea Profesionala a Cadrelor Didactice”: Adriana Radulescu

CATEDRA GERMANA-FRANCEZA
Responsabil STOICA IULIA
♣Predarea programei scolare s-a realizat:
x Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic
Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati ).
Nu este cazul
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatore si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora( daca au existat ).
Nu este cazul
♣Precizati modalitati si instrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
Metode traditionale si complementare
-evaluarea initiala ( investigatia, chestionarul, testele)
-evaluarea formativa (fise de lucru, examinari orale, probe de autoevaluare)
-evaluarea sumativa (examinari orale, lucrari scrise, portofoliul, proiectul)
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in
dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
-tratarea diferentiata a elevilor
-reluare materiei punand accentul pe notiunile greu de inteles si retinut, pornind de la simplu la
complex
-realizarea testelor tinand cont de ritmul lent astfel incat rezolvarea itemilor care se adreseaza
tuturor elevilor sa fie punctata cu maxim 7 (sapte) – pentru incurajarea elevilor cu aceste
probleme;
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
Nu este cazul
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
Nu este cazul
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
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- activitati suplimentare – pregatirea lor in afara orelor de curs, prezentarea unor materiale, si
realizarea unor proiecte
-aprofundarea materiei in vederea participarii la concursuri extrascolare si olimpiade
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
-prezentarea programelor de Bac. Germana- Franceza
-planificarea orelor de pregatire
-pregatirea efectiva a elevilor
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema.
-colaborare permanenta –un dialog permanent
-participarea profesorilor la sedintele cu parintii
-informare telefonica, electronica (e-mail)
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, professor-elev
(daca a fost cazul).
-o comunicare permanenta intre profesor, diriginte si elev
-apelarea la psihologul colegiului, prezenta acestuia la orele de dirigentie
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati
nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
>Stoica Iulia
>Perieteanu Doina
>Bustiuc Antoneta
>Racof Mihaela
>Mitran Mimi
>Stratila Andreea
- participarea la consfatuirile cadrelor didactice
- elaborarea de analize SWOT
- stabilirea unui program de pregatire a elevilor in vederea participarii lor la concursurile
scolare.
- stabilirea unui orar al consultatiilor pentru elevii claselor terminale
- intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare in vigoare si
predarea lor la
termenul stabilit
- stabilirea continuturilor ce urmeaza a fi predate in fiecare an de studiu pentru invatamantul
seral si fara
frecventa
- realizarea testelor initiale si a baremelor, testelor pentru examenele de corigenta si situatii
neincheiate.
- analiza testelor initiale
- procurarea variantelor bac.
ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENTIEI REMEDIALE
a. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
b. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
c. Imbunatatirea atentiei
d. Imbunatatirea perceptiei
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e. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
f. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.

b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
Elaborarea documentelor portofoliului individual.
Elaborarea de subiecte pentru Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala, pentru incheierea
situatiei scolare si examenele de corigenta.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati de dovezi)
- participarea profesorilor la activitati realizate de IFB, Goethe si Universitatea Bucuresti.
- Participarea la Conferinta Nationala “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul între realitate şi provocări”
- Participare curs de formare “Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și
abordarea comportamentelor problematice”
STRATILA ANDREEA LAVINIA
Activitate la catedra de ZIUA EUROPEANA A LIMBILOR
Activitate in catedra “”Noel et les fetes d,hiver”” Cabinet de franceza
Olimpiada de lb. Fr. pe scoala
Vizionarea de film la sala Elvira Popesco cls.10 si 11 de zi
Participare in echipa de promovare a liceului.
“Teatrul pe Lipscani”- participare cu elevii.
Consfatuiri- Liceul Miguel de Cervantes
La journee.Cle International Bucuresti-Liceul Miguel de Cervantes
Meseriile in gastronomie-Institutul Francez din Bucuresti
Centrul de Limbi Straine A-Best,, Modern Teaching workshop jocuri si activitati interactive’’
Vizita Muzeul National de Arta din Bucuresti
- Film ,,Paris je t’aime’’
- Concurs de limba franceza-germana
- Intalnire politia rutiera
- Targ caritabil de Craciun
RACOF MIHAELA
“”Ziua Europeana a limbilor ‘ cab.fr.
“”Noel et les fetes d’hiver”” act. In catedra
Olimpiada de lb. fr. Etapa pe scoala
Participare in calitate de profesor examinator si evaluator la examenul de Bacalaureat 2017.
Parteneriat cu Colegiul Tehnic Viceamiral “Ioan Balanescu” Giurgiu.
Participare in echipa de promovare a liceului.
“Teatrul pe Lipscani”- participare cu elevii.
Consfatuiri- Liceul Miguel de Cervantes
Targul de Craciun
La journee.Cle International Bucuresti-Liceul Miguel de Cervantes
Activitati desfasurate in sapt. Scoala altfel: Intalnire politia rutiera
Vizita Muzeul de Arta- expozitie de pictura franceza
Vizita muzeul Cotroceni
Film “Paris, je t`aime”
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Concurs de limba franceza-germana

PERIETEANU DOINITA
“Ziua Europeana a Lb.Straine “ cabinetul de fr.
Vizionarea film sala Elvira Popesco in cadrul proiectului “Film pentru liceeni”
Excursie la Busteni –Predeal –Brasov cls.a9 a si a12 a
Olimpiada de lb.fr. etapa pe scoala
“Noel et les fetes d”hiver” in cadrul scolii
Participare in echipa de promovare a liceului.
“Teatrul pe Lipscani”- participare cu elevii.
Conferinta practica pentru tineret “Booklande Evolution”-ASE
Fête de la gastronomie et des Rencontres franco-roumaines du tourisme
Festivalul international –concurs “Anelisse” de filme, fotografii si reviste scolare.
Activitati desfasurate in sapt. Scoala altfel: Intalnire politia rutiera
Vizita Muzeul de Arta- expozitie de pictura franceza
Vizita muzeul Cotroceni
Film “Paris, je t`aime”
Concurs de limba franceza-germana
Targul de Craciun
BUSTIUC ANTONETA
Zilele francofoniei
Scoala Altfel
Olimpiada de economie, faza pe scoala- supraveghere
,,Scoala mea- A doua Casa’’- Activitate de infrumusetare a clasei, de stimulare, a implicarii in
economia generala a desfasurarii orelor de curs.
Olimpiada de lb.fr. etapa pe scoala
Concurs de limba franceza-germana

MITRAN MIMI VIORICA
Consfatuiri- Liceul Miguel de Cervantes
La journee.Cle International Bucuresti-Liceul Miguel de Cervantes
Meseriile in gastronomie-Institutul Francez din Bucuresti
Limba romana pe agenda expatilor-Hotel Cismigiu-Centrul de Limbi Straine A-Best
Olimpiada de lectura ca abilitate de viata(OLAV)-CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’
Centrul de Limbi Straine A-Best,, Modern Teaching workshop jocuri si activitati interactive’’
-Vizionare piesa de teatru ,,Balul Hotilor’’-Teatrul de pe Lipscani
- Vizita Muzeul National de Arta din Bucuresti
- Film ,,Paris je t’aime’’
- Concurs de limba franceza-germana
- Intalnire politia rutiera
- Olimpiada de limba franceza- faza pe scoala
Targ caritabil de Craciun
Ianuarie 2017- Integrarea mijloacelor TIC in predarea limbii romana- Liceul Eugen Lovinescu
Dezbatere Evaluarea Nationala/Bac 2017-Colegiul Mihai Viteazul
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Burse pentu elevi / profesori in Franta-Institul Francez din Bucuresti
STOICA IULIA
A participat la:
Activitati lunare la Institutul Goethe pe diverse teme:
Weihnachtszeit und Lichterzeit
Krimivormittag –Lektur
Olimpiada pe sector la lic.Caragiale –contestari
Ziua Europeana a Limbilor –Cabinetul de fr. –germ.
Inspectie de definitivat la sc.gen.Waldorf
Concurs de limba franceza-germana
Targ caritabil de Craciun
Participare la consfatuiri la Liceul Caragiale

CATEDRA DE ISTORIE-SOCIO-UMANE
Responsabil: MARICA MARCELA
♣Predarea programei școlare de către membrii catedrei s-a realizat: integral.
♣Evaluare: notarea elevilor s-a realizat ritmic.
♣Modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei:
 evaluare initială, de progres si sumativă,
 evaluarea formativă, evaluarea continuă,
 observarea curentă,
 dezbaterea, conversatia euristică,
 verificarea temei pentru acasă,
 autoevaluarea,
 evaluare scrisă şi orală,
 fise de lucru, teste de evaluare, portofolii, referate,
 aplicatii.
♣ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea
cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
 acţiune de predare-invăţare suplimentară pentru elevii cu dificultăţi de receptare a
materiei/reluarea secventelor neînțelese sau neînsușite la timp;
 pentru elevii înregistrați ca având un ritm mai lent de învățare și/sau care au lipsit mai
mult de la disciplina psihologie, a fost elaborat un subiect suplimentar de tipul eseului
psihologic ”Cine sunt eu?”, pe baza căruia elevii au putut să utilizeze cunoștințele
achiziționate pe parcursul semestrului I, precum și fișe de lucru, pe baza cărora elevii au
putut să-și dezvolte abilitățile cognitive achiziționate la psihologie pe parcursul anului
școlar.
 lucrul pe grupe;
 consultaţii;
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 schematizarea si restructurarea continuturilor.
♣ Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute:
 stimularea continuă a dezvoltarii motivatiei pentru invatare;
 pregatire suplimentara pentru elevii cu un nivel mai ridicat de pregatire și mplicarea în
activități /programe, proiecte educaționale, concursuri scolare;
 sarcini de invatare diferentiate, cu grad de dificultate mai ridicat.
 pentru elevii capabili de performanță la disciplina psihologie, au fost derulate activități
extracurriculare și li s-au recomandat cărți din domeniul psihologiei aplicate.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
-pregatire cu elevii care au susținut examenul de bacalaureat la disciplina istorie (clasa a
XII-a S)
♣Modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor cu
probleme.
 participarea la sedinte și lectorate cu parintii, consiliile profesorale ale clasei;
 discutii 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 pentru învățarea la disciplinele predate.
 Protocol de colaborare incheiat de profesorii diriginți cu Cabinetul de Consiliere Scolara
si Asistenta Psihopedagogica-profesor consilier școlar, Drăghici Daniela;
 colaborarea profesorului consilier școlar cu profesorii diriginti care au solicitat-o, pentru
consilierea unor elevi cu risc de eșec scolar.
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor-diriginte, profesor-elev (daca a fost
cazul).
 proiectarea si derularea activitatilor de predare-invatare-evaluare astfel incat sa genereze
relatii de comunicare asertiva, eficiente, in vederea atingerii obiectivelor educationale
propuse;
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii, la a caror
realizare ati contribut:
a) ca instruire
 participarea la sedintele de catedra;
 colaborarea intre membrii catedrei;
 activitate metodică-workshop ,,Utilizarea platformelor e-learning in activitatea
didactica”, în cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema ”Computerul – mediator al
cunoașterii secolului XXI”, în colaborare cu profesorii din catedra de informatică și cu
Casa Corpului Didactic din București; activitate destinată informării profesorilor
coordonatori ai ariilor curriculare din cadrul Colegiului cu privire la cele mai noi
rezultate ale cercetărilor în domeniul neuroștiinței și al psihologiei învățării; realizarea și
susținerea prezentării ”Exploatarea optimă a resurselor tip internet pentru exersarea
gândirii critice și a motivației pentru studiu” de către prof. Drăghici Daniela; profesori
participanți din catedră: Marica Marcela, Marica Adrian, Ioniță Paula.(25.01.2017);
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 activitate metodică, ”Stimularea inteligentei emotionale”, organizată împreuna cu Casa
Corpului Didactic din București și destinată informării unui numar de 22 de profesori din
cadrul Colegiului nostru, cu privire la cele mai noi rezultate ale cercetărilor în domeniul
dezvoltarii inteligentei emotionale.(12.04.2017) organizator/coordonator prof. Drăghici
Daniela;
 participarea ca profesor supraveghetor și evaluator și la Olimpiada de Științe SocioUmane, etapa pe sector (Romulus Ecaterina Carmen).
b)cu materiale realizate personal
 elaborarea planificarilor calendaristice/ proiectelor unitatilor de invatare (membrii
comisiei metodice)
 evaluarea initiala-eleborarea modelelor de subiecte pe discipline si ani de studiu (membrii
comisiei metodice)
 modele proiecte didactice, fise de lucru, fise de evaluare (membrii comisiei metodice)
 completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul catedrei
(responsabil comisie-Marica Marcela)
 realizarea și susținerea prezentarii (ppt) “Exploatarea optimă a resurselor tip internet
pentru exersarea gândirii critice și a motivației pentru studiu.” (Drăghici Daniela)
25.01.2017
 realizarea și susținerea prezentarii (ppt) ”Stimularea inteligentei emotionale” (Drăghici
Daniela) 12.04.2017
♣
ACTIVITATI
STIINTIFICE
SI
DE
PERFECTIONARE/
CURSURI
DE
FORMARE/PERFECȚIONARE:
-participare cu lucrarea ,,Pagini din istoria românilor–Domnia lui Carol I” la Simpozionul
Naţional „Paginile de istorie și literatură națională-emblema poporului român dintotdeauna”,
Brăila, 29 ianuarie 2017; publicare în volum cu I.S.B.N.
(Marica Marcela, Marica Adrian)
-participare la activitatea metodică-workshop ,,Utilizarea platformelor e-learning in activitatea
didactica”, în cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema ”Computerul – mediator al
cunoașterii secolului XXI” prof.coordonatori C.Stan, S.Toma, N.Oltean; 25 ianuarie 2017.
(Marica Marcela, Marica Adrian)
-participare la workshop online ,,Adobe Apps for Education”, sesiunea 6, în cadrul Centrului de
Resurse Educationale ,,Event Zone”, în perioada 23-01-17.02.2017, pe platforma elearning a
CCD Bucuresti. (Marica Marcela, Marica Adrian)
-participare la cursul de formare ,,Managementul clasei-activitățile de disciplinare pozitivă și
abordarea comportamentelor problematice” , în perioada 30-31 mai 2017. (Marica Marcela,
Marica Adrian)
-participare cu lucrarea ,, Abordări moderne în învățarea istoriei prin intermediul noilor
tehnologii” la Conferinţa Naţională ,,Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Învăţământul între realitate şi provocări”, editia a III-a, 2017 organizată de Colegiul Tehnic de
Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” alături de Casa Corpului Didactic București,
Fundaţia pentru Promovarea Ỉnvăţământului European Universitatea Walles România și Centrul
de Cercetări, Resurse şi Studii Europene, Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în
Educaţie şi Cercetare, cu susținerea ISMB și ISE 6. (Marica Marcela, Marica Adrian)
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-Activități metodice derulate conform Planificării activității de consiliere psihopedagogică pe
semestrul I și Raportului de activitate al Cabinetului de Asistență Psihopedagogică pe semestrul
I. (Draghici Daniela)
-25.11.2017 - Seminar de evaluare și diseminare a rezultatelor organizat în cadrul Proiectului
Erasmus+ ,,Show your own Gold”-proiect European de creare a unui cadru de reflecție asupra
biografiei profesionale proprii, folosind instrumente digitale multimedia” (Draghici Daniela)
-consfătuirea anuală a profesorilor de științe socio umane – C. Matei Basarab, 5 Septembrie 2016
(Romulus Ecaterina Carmen)
-Instruirea profesorilor de științe socio-umane - Facultatea de Filosofie, 14 octombrie 2016
(Romulus Ecaterina Carmen)
-participare la Conferinţa Naţională ,,Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Învăţământul între realitate şi provocări”, editia a III-a, 2017 organizată de Colegiul Tehnic de
Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” alături de Casa Corpului Didactic București,
Fundaţia pentru Promovarea Ỉnvăţământului European Universitatea Walles România și Centrul
de Cercetări, Resurse şi Studii Europene, Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în
Educaţie şi Cercetare, cu susținerea ISMB și ISE 6 (Draghici Daniela, Romulus Ecaterina
Carmen)
-participare curs formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea
comportamentelor problematice”, curs blended learning, 18 ore . (Marica Marcela, Marica
Adrian, Romulus Ecaterina Carmen)
-”Utilizarea platformelor e-learning in activitatea didactica”, prof.coordonatori C.Stan,
S.Toma,N.Oltean. (Ioniță Paula)
-“Exploatarea optima a resurselor tip Internet pentru exersarea gandirii critice si a motivatiei
pentru studiu”, prof.coordonator Dana Draghici; (Ioniță Paula)
♣

ACTIVITATI EXTRASCOLARE
➢ ISTORIE
-participare la evenimentul ,,9 Mai, Ziua Europei. De zece ani împreună în Uniunea Europeană”
organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România. (Marica Adrian)
-participare la proiectul ,,Dezvoltarea capacității familiei de a face față în situații de dezastre”, în
baza Protocolului de colaborare Nr. 586/14.02.2017 cu Societatea Națională de Cruce Roșie din
România Filiala Sector 6 (Marica Adrian, Marica Marcela)
-participare la Campionatul Național Școlar de Șah ,,Elisabeta Polihroniade”, Editia a V-a,
2017.Rezultate: Premiul III Gulbenghian Adrinee Ioana, clasa a IX-a G. (Marica Marcela)
-participare la atelierul de folosire a filmului domentar ca instrument didactic, în cadrul
programului One World România la Școală - Asociația One World România. (Marica Adrian,
Marica Marcela)
- Acord de Parteneriat Educațional nr. 2173/25.05.2017, în cadrul proiectului „Povestiri din
trecut”; Partener: Școala Gimnazială Nr. 84 cu sediul în București, Calea Vitan nr. 135, sector 3
(Marica Adrian, Marica Marcela)
-Încheierea acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement România;
desfasurarea programelor ,,Educație pentru sanatate-Sport, nutritie, prevenție”-clasa a XI-a C
(Marica Adrian) și ,,Economia și succesul”- clasa a IX-a G (Marica Marcela), în cadrul
parteneriatului cu Junior Achievement România.
-Încheierea acordului de parteneriat educațional cu C.A.P.P- prof. consilier școlar Drăghici
Daniela. (Marica Adrian, Marica Marcela)
-membru în echipa de implementare a Acordului de colaborare pentru anul școlar 2016-2017
dintre Comisia Dirigintilor si C.A.P.P. - Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta
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Educationala, reprezentat de prof. consilier școlar Drăghici Daniela. (Marica Adrian, Marica
Marcela)
-Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2016. (Marica Adrian, Marica
Marcela)
-înscriere pe baza acordului de participare la Proiectul Naţional „Istoria noastră văzută prin ochii
cititorilor români”, Brăila, 2016-2017 (Marica Adrian, Marica Marcela)
-participare la activitatea educativă ,,Sănătatea emoțională a beneficiarilor și modalități practice
de apreciere a acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”, pentru informarea
profesorilor diriginți cu privire la reperele comportamentale cele mai semnificative pentru
sănătatea emoțională a elevilor și care sunt ușor de observat în relația profesor-elev-părinte.
(Noiembrie 2016) (Marica Adrian, Marica Marcela)
-activitate educativă ,,Necesitatea unor abordări educaționale diferențiate și rolul lor în
stimularea rezilienței profesionale a cadrelor didactice”, împreună cu profesorul consilier școlar,
doamna Daniela Drăghici; Analizarea punctelor forte și a punctelor slabe ale abordărilor
educaționale diferențiate, actuale și a impactului utilizării acestora asupra nivelului de dezvoltare
al rezilienței profesionale a cadrelor didactice. (Noiembrie 2016) (Marica Adrian, Marica
Marcela)
-coordonarea activității ,,Haihui prin marile orase ale lumii”- calatorie virtuala prin marile orase
ale lumii vizând antrenarea elevilor în activităţi care să contribuie la descoperirea lumii
inconjuratoare, a frumusetilor si specificitatilor marilor orase ale lumii. (Noiembrie 2016)
(Marica Adrian, Marica Marcela)
- activitatea ,,Migratia în lumea contemporana!”- masă rotunda având ca obiectiv întelegerea de
catre elevi a fenomenului migratiei in lumea contemporana si a cauzelor acestuia. (Noiembrie
2016) (Marica Adrian, Marica Marcela)
- activitatea ,,Atelier de creație” în vederea integrării valorilor tradiționale în dezvoltarea
personalității proprii și pentru dezvoltarea abilităților de exprimare în domeniul educației
artistice. (Noiembrie 2016) (Marica Adrian, Marica Marcela)
- activitatea ”Rețeta științifică a IUBIRII” vizând dezvoltarea abilităților emoționale, integrarea
valorilor (familie, iubire, morală) în viața personală a elevilor, promovarea valorilor sociale
(familie, iubire, morală) pentru o viață emoțională sănătoasă; în parteneriat cu CAPPprof.consilier școlar, Daniela Drăghici; (Noiembrie 2016) (Marica Adrian, Marica Marcela)
- activitatea ,,Vizionare film cu caracter istoric” în vederea dezvoltării abilităţilor de lectură a
discursului cinematografic, pentru descoperirea lumii înconjurătoare și a specificului evoluției
istorice în anumite zone ale lumii (Noiembrie 2016) (Marica Adrian, Marica Marcela)
-activitati dedicate zilei de 1 DECEMBRIE, Ziua Nationala a României. (Marica Adrian, Marica
Marcela)
-Concursul regional cu participare națională antidrog „Iubeşte-ţi viaţa” organizat de Palatul
Copiilor Vaslui, activitate cuprinsă în CAERI–2017. Rezultate: Premiul II Radu Andrei, clasa a
IX-a G (Marica Marcela) și Peliu Alexandra, clasa a X-a F (Marica Adrian).
SOCIO UMANE
-,,Sănătatea emoțională a beneficiarilor și modalități practice de apreciere a acesteia în vederea
adaptării procesului instructiv-educativ”-Coordonatorii activităţii:psiholog Daniela Drăghici,
coord. Comisia diriginților Adrian Marica (Noiembrie 2016)
-,,Necesitatea unor abordări educaționale diferențiate și rolul lor în stimularea rezilienței
profesionale a cadrelor didactice”- Analizarea punctelor forte și a punctelor slabe ale abordărilor
educaționale diferențiate. Analizarea impactului abordărilor diferențiate asupra nivelului de
reziliență profesională a cadrelor didactice. (Noiembrie 2016) (Draghici Daniela)
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-,,Dezvoltarea simțului estetic al elevilor”-având ca obiective receptarea de mesaje conținute în
stilul vestimentar personal, adaptarea vestimentației la scopuri, contexte și personalitatea proprie,
conștientizarea aspectului social al marketingului de imagine. (Noiembrie 2016) (Draghici
Daniela)
-,,Dezvoltarea inteligenței financiare a elevilor” având ca obiective identificarea nivelului de
dezvoltare a inteligenței financiare a elevilor. (Noiembrie 2016) (Draghici Daniela)
-,,Rețeta științifică a IUBIRII” vizând dezvoltarea abilităților emoționale, integrarea valorilor
(familie, iubire, morală) în viața personală a elevilor, promovarea valorilor sociale (familie,
iubire, morală) pentru o viață emoțională sănătoasă. (Noiembrie 2016) (Draghici Daniela)
-,,Educatie pentru sanatate!” – proiect educational in parteneriat cu Agentia Nationala Antidrog –
Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, sect. 6, avand ca obiectiv cunoasterea si
constientizarea riscurilor consumului de droguri in randul adolescentilor; La realizarea
activitatilor au participat elevi din clasele IX- XII; (Ionita Paula)
-„Responsabilitate individuala, prevenire HIV/SIDA” – proiect educational cu sprijinul
medicinei de familie:dr.F.Multescu . Participantii vor fi instruiti in vederea: insusirii de
informatii dar si abilitati necesare adoptarii unui comportament responsabil in sexualitate in
scopul a prevenirii infectarii/transmiterii virusului HIV/SIDA,adoptarii unor atitudini nondiscriminatorii in relatie cu populatiile vulnerabile, constientizarii importantei implicarii lor
active in demersurile mai sus mentionate. La realizarea activitatilor au participat elevi din
clasele IX- XII; (Ionita Paula)
-“Ziua internationala a diabetului” - activitate educativa desfasurata in data de 14.11.2016 cu
ocazia “Zilei Internationale a diabetului”,cu elevii clasei a XII-a E, avand ca obiectiv
constientizarea de catre elevi a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei
maladii; (Ionita Paula)
-Participarea elevilor la activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de iarna, realizarea de
donatii copiilor cu nevoi speciale, formarea si dezvoltarea unor relatii interpersonale intre acestia
si elevii nostri, dezvoltarea comportamentelor prosociale, de intrajutorare si integrare sociala;
(Ionita Paula)
- “Scoala altfel” in saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”–activitati educative desfasurate
in perioada 21-25.11.2016, conform planului de activitati propus special pentru aceasta
saptamana: vizionare de filme educative la CINEMA PLAZA, sesiuni de referate si comunicari
stiintifice, activitati in cadrul cercului interdisciplinar, concurs interdisciplinar cu tema:“Viata
este o competitie”.Au participat elevi din toate clasele existente in incadrare; (Ionita Paula)
-”Drogurile intre mit si realitate”- activitate educativa in cadrul proiectului educational de
prevenire a consumului de tutun in mediul scolar, cu elevii clasei a XI-a F; (Ionita Paula)
-Vizionarea unui film la CINEMA CITI , in data de 24.01.2017, cu elevii clasei a XII-a E;
(Ionita Paula)
-Participare cu elevii clasei a X-a E la Conferința ,,Beauty of Entrepreneurship”, parteneriat A
Woman’s World, Asociația Națională a Antreprenorilor. (Noiembrie 2016) (Romulus Carmen)
-Masa rotunda pe tema ,,Drepturile omului si ale copilului” promovarea si apărarea drepturilor
omului si ale copilului în acord cu documentele internationale in vigoare. (Noiembrie 2016)
(Romulus Carmen)
-Sesiune de referate/pp pe tema ,,Protectia Consumatorului’’, vizând cunoasterea drepturilor
consumatorilor si a institutiilor abilitate in vederea protejarii drepturilor consumatorilor.
(Noiembrie 2016) (Romulus Carmen)
-Masa rotunda pe tema ,,Implicarea scolii in formarea gandirii economice’’, vizând conturarea
unei imagini de ansamblu asupra ceea ce reprezinta educatia centrata pe elev in formarea gandirii
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economice și identificarea unor strategii de predare-invatare-evaluare centrate pe elev, adecvate
educatiei economice. (Noiembrie 2016) (Romulus Carmen)
-Workshop pe tema ,,Planuri pentru o cariera de succes’’, vizând stimularea atitudinii proactive a
elevilor in vederea pregatirii pentru o cariera de succes. (Noiembrie 2016) (Romulus Carmen)
-Masa rotunda pe tema ,,Drepturile omului si ale copilului”, vizând promovarea si apărarea
drepturilor omului si ale copilului în acord cu documentele internationale in vigoare. (Noiembrie
2016) (Bezdadea Florin)
-Masa rotunda pe tema ,,Implicarea scolii in formarea gandirii economice’’, vizând conturarea
unei imagini de ansamblu asupra ceea ce reprezinta educatia centrata pe elev in formarea gandirii
economice și identificarea unor strategii de predare-invatare-evaluare centrate pe elev, adecvate
educatiei economice. (Noiembrie 2016) (Bezdadea Florin)
-Sesiune de referate/pp pe tema ,,Protectia Consumatorului’’ vizând cunoasterea drepturilor
consumatorilor si a institutiilor abilitate in vederea protejarii drepturilor consumatorilor.
(Noiembrie 2016) (Alexandrescu Iulian)
CATEDRA DE GEOGRAFIE – EDUCAŢIE FIZICĂ – RELIGIE
Responsabil ANDRONACHE BOGDAN
Activitatea catedrei de Geografie-Religie-Educaţie fizică s-a concentrat pe asigurarea
calităţii serviciilor educaţionale şi pe creşterea atractivităţii formulelor de predare-învăţareevaluare.
Andronache Bogdan
Vizitare Muzeu de Geologie (21.11.2016)
Vizionare filme de scurt metraj (CDI, 24.11.2016)
Strângerea şi ȋnmânarea de ajutoare pentru copiii Şcolii speciale nr. 11 Bucureşti şi a Şcolii
Speciale de Surzi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă (Coordonator: Radu Cătălin)
Proiect GREEN: Gastronomie Românească – Exerciţiu de Educaţie şi Nutriţie, 31.10-18.11.2016
Diseminare proiect utilizare platforma educaţională Edmodo
Corector la Olimpiada de Geografie faza pe sector
Participare la act Difuzarea ofertei educaţionale la şcolile generale nr. 172 (Sf. Andrei), nr. 205
(Adrian Păunescu), Antim Ivireanu
Curs „Managementul clasei: activităţi de disciplinare pozitivă şi abordarea comportamentelor
problematice”
Curs „Stimularea inteligenţei emoţionale” (CDI)
Articol „Meseria de profesor” ȋn revista Tribuna Ȋnvăţământului
Articol „Culegere de probleme stranii pentru liceu” pe site-ul revistei Dilema Veche (5 martie
2017)
Vladu Claudia
Participare la Cupa Liceelor - baschet băieţi
Olimpics Day - cros ȋn Parcul Tineretului
„Mens sana in corpore sano” - proiect Colegiul Tehnic PTc „Gheorghe Airinei” ȋmpreuna cu
clubul Steaua Bucureşti
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- Dezbatere pe tema „Alimentaţia sănătoasă”
- Acţiune sportivă pe terenurile şcolii
Arseni Florin
Participare la faza pe sector la Olimpiada Sportului Şcolar la cros, fotbal, handbal şi la faza
municipală la cros. S-a obţinut cu echipa de handbal fete locul 2 la faza pe sector a Olimpiadei
Naţionale a Sportului Şcolar.
Participare la Crosul Loteriei.
Participare la activităţile din ”Şcoala Altfel”: vizită la Muzeul Sportului cu elevi ai clasei 12S,
participare cu echipa de baschet şi şah (ȋmpreună cu profesorii catedrei de educatie fizică) la
concursurile de la Olimpiada Sportului Şcolar.
Participarea la cupa Coca Cola la fotbal
Participarea la festivalul sportului Proedus cu echipa de fotbal si handbal fete, unde s-a reuşit
clasarea ȋn primele 8 locuri la handbal fete.
Participarea la crosul Ziua Olimpică unde s-a obţinut locul 2 prin elevul Bălăşoiu Mădălin (10B)
Participarea la organizarea activităţii „Mens sana in corpore sana” (Stil de viaţă sănătos)

Enache Adrian
Participare ONSS (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar) faza municipiu, loc 4.
Participare PROEDUS (handbal băieţi) loc 4.
Participare tabăra Proedus.

Radu Cătălin
Participare cu elevii la sfintele slujbe ale bisericii
Strângerea şi ȋnmânarea de ajutoare pentru copiii Şcolii speciale nr. 11 Bucuresti şi a Şcolii
Speciale de Surzi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă (activităţi ȋntreprinse ȋn cadrul proiectului
SNAC)
Organizarea Olimpiadei de religie (faza pe şcoală)
Organizarea activităţilor privind Sărbătoarea Naşterii Domnului
Participare ȋn cadrul Festivalului Internaţional - Concursul Anelisse de film, fotografii şi reviste
şcolare
Protocol de colaborare ȋntre Colegiul PTC Gh. Airinei şi Parohia Ȋnălţarea Domnului (Proiectul
A FI sau A NU FI) - tema „Libertate şi responsabilitate ȋn lumina credinţei” (+ facilitarea
donaţiei a 20 de cărţi noi către biblioteca şcolii)
Participare la activităţi ȋn Programul „Protecţia Consumatorului ȋn economia de piaţă” cu tema
Piramida alimentara
Curs „Managementul clasei: activităţi de disciplinare pozitivă şi abordarea comportamentelor
problematice”
Curs „Stimularea inteligenţei emoţionale” (CDI)
Participarea in calitate de profesor ȋndrumator ȋn cadrul Proiectului educational regional
„Credintă şi Literatură exprimate prin pictură”
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Organizarea Expoziţiei de pictură
Participare la Workshopul „Utilizarea Platformelor E-Learning ȋn activitatea didactică
Premiul III Matei Ana Maria - Olimpiada de religie (faza pe sector)

CATEDRA DE MATEMATICA
Responsabil MARIN CORINA
♣Predarea programei scolare s-a realizat:
□ Integral de catre toti membrii catedrei
□ Partial ♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
nu este cazul
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
□ Ritmic de catre toti membrii catedrei
□ Prin reorganizarea materiei:
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati ).
• Absenteism la clasele de la seral si nu numai;
• Elevi cu ritm lent de invatare;
• Cunostintele dobandite in scoala generala lacunare;
• Dezinteres pentru dobandirea competentelor disciplinei ce se perpetueaza din anii
anteriori;
• Indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la nevoile
colectivelor de elevi;
• Nerespectarea succesiunii unitatilor de invatare, stabilita de comun accord in cadrul
catedrei.
• Colaborarea cu prof. diriginti si parinti ineficienta ;
• Indisponibilitate pentru initierea practicii reflective, in cadrul catedrei.
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
□Ritmic
□ Aleator- anumiti elevi
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatore si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora( daca au existat ).
• Absenteism la clasele de la seral si nu numai;
• Colaborarea cu prof. diriginti si parinti ineficienta.
♣Precizati modalitati si intrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
• Tete initiale,summative, adaptate la stilurile de invatare ale elevilor;
• Chestionarea evaluatoare;
• Observarea evaluatoare;
• Portofoliul;
• Monitorizarea activitatii independente desfasurata de elevi la indicatia profesorului
sau din proprie initiativa;
• Fise de lucru, cu prescriptii pentru recuperare sau pentru formarea de priceperi si
deprinderi.

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

25

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in
dobindirea
cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
• Consultatii pentru elevii cu ritm lent de invatare si pentru cei cu abilitati deosebite de
catre prof.Sandu, Marin, Ionescu, Popa;
• Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobandirii
competentelor disciplinei;
• Intocmirea caietelor de recuperare, mape cu fise recapitulative, ore suplimentare;
• Proiectarea de planuri de imbunatatire a activitatii de comun accord cu elevi si parinti.
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
Total 67 elevii prezenti promovati în sesiunea august –septembrie
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
Total 61 elevii promovati în sesiunea august –septembrie
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
• Pregatire suplimentara
• Indicarea de bibliografie si stabilirea unui program de pregatire individual.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
• Consultatii organizate de prof. Marin, Ionescu, Popa, Sandu, Chirita.
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema.
• Participarea la sedinte cu parintii prof.Marin,Ionescu, Sandu C, Chirita.
• Discutii cu dirigitii si parintii, prof.Sandu, Popa, Marin, Ionescu,Chirita, Bercea.
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei professor- diriginte, professor-elev
(daca a fost cazul).
• Participarea la sedinte cu parintii;
• Discutii cu dirigitii si parintii;
• Aplicarea de chestionare de satisfactie;
• Colaborare cu psihologul scolii :prof. Marin, Ionescu,Sandu, Popa, Chirita.
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati
nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
• Sandu, Marin, Ionescu.
b)a prezentat experiente valoroase sau produse proprii.
• Au elaborat subiecte pentru testele initiale de catre majoritatea profesorilor Analize
SWOT ale claselor Chirita,Ionescu, Sandu, Marin, Popa.
• Prezentarea de bune practici in pregatirea bacalaureatului, Marin , Ionescu , Popa,
Sandu.
• Elaborarea planificarii recapitularii pt. Bac M1-M2 insotita de instrumente necesareIonescu , Sandu,Marin , Popa, Chirita;
• Intocmirea de portofolii cu materiale recapitulative : prof. Marin, Sandu, Ionescu.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi)
MARIN CORINA
1. Titlul lucrării: Matematica.Bacalaureat 2017 .Filiera tehnologica. Ghid
Editura: Campion (ISBN:978-606-8323-65-7)
Anul apariției: Noiembrie 2016.
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2. Matematica probleme si ex cls.a IX-A auxiliar ISBN 978-606-8323-93-0 editura
Campion.
3. Participare la conferinta Forum educational MAGISTER, organizat de editura
Niculescu si ISMB, ICR, UNIV. Bucuresti martie 2017.
4. Participare workshop”Scoala incluziva” Slovacia si Croatia, organizat de CCD
Bucuresti.
IONESCU SIMONA
1. Participare la conferinta Forum educational MAGISTER, organizat de editura
Niculescu si ISMB, ICR, UNIV. Bucuresti martie 2017.
2. Titlul lucrării: Matematica.Bacalaureat 2016 .Filiera tehnologica. Ghid
Editura: Campion (ISBN:978-606-8323-65-7)
Anul apariției: Noiembrie 2015.
3. Participare la masa rotunda-Sanatatea si securitatea la locul de munca-Craiova,
4. Curs CCD-Instrumente utile in crearea resurselor educationale interactive
5. Simpozion national-Activitatile extrascolare-provocari, actualitati si perspectiveColegiul Gh. Asachi-Bucuresti
6. Participare la conferinta internationala PDT-Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice. Invatamantul intre realitate si provocari-Bucuresti
7. Implementarea programului international Educatie pentru sanatate: sport-JARomania
8. Participare workshop”Scoala incluziva” Slovacia si Croatia, organizat de CCD
Bucuresti.

SANDU CARMEN
1. Titlul lucrării: Matematica.Bacalaureat 2017 .Filiera tehnologica. Ghid
2. Editura: Campion (ISBN:978-606-8323-65-7)
Anul apariției: Noiembrie 2016.
3. Elemente de deontologie a evaluarii in contextul cresterii calitatii actului educationalsesiune interjudeteana, desfasurata la Col. Teh. Gh. Asachi 7 dec. 2017.
4. Matematica probleme si ex cls.a IX-A auxiliar ISBN 978-606-8323-93-0 editura
Campion.
5. Participare la conferinta Forum educational MAGISTER, organizat de editura
Niculescu si ISMB, ICR, UNIV. Bucuresti martie 2017.
CHIRIITA DANIELA
1. Titlul lucrării: Matematica.Bacalaureat 2017 .Filiera tehnologica. Ghid
Editura: Campion (ISBN:978-606-8323-65-7)
Anul apariției: Noiembrie 2016.
2. Participare la conferinta Forum educational MAGISTER, organizat de editura Niculescu
si ISMB, ICR, UNIV. Bucuresti martie 2017.
3. Curs CCD-Instrumente utile in crearea resurselor educationale interactive
BERCEA ROXANA
1. Participare la conferinta Forum educational MAGISTER, organizat de editura Niculescu
si ISMB, ICR, UNIV. Bucuresti martie 2017.
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♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati):
1. Prof Marin- participare ca expert in asigurarea calitatii, la vizitele de validare R.A. si
vizitele de monitorizare –actiune ISMB.
2. Prof. Sandu a desfasurat activitati in calitate de prof. Metodist ISMB.
3. Prof. Ionescu
Participare la simpozionul municipal De vorba prin Univers-Colegiul Gh. Airinei
Organizarea proiect Civitas-WORKPOST
Organizarea Targului caritabil de Florii-Colegiul Gh. Airinei-Bucuresti
Coordonarea proiectului Mens sana in corpore sano-Stil de viata sanatos
Participare la proiectul CCD-Civitas-Dezvoltarea competentelor transversale ale
personalului din invatamantul preuniversitar prin activitati nonformal.

FIZICA - CHIMIE – BIOLOGIE
Responsabil TANASE MARIA
♣Predarea programei scolare s-a realizat:
x Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic
x Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati ).
-Absenteismul, randamentul lent de invatare, pentru mai buna fixare a cunostintelor, un bagaj
scazut de cunostinte la inceputul sem.(clasele a 9-a zi, a 10-zi, a 10 profesionala, a 11- zi;a12-zi
si clasele de seral)
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
x Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatore si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora( daca au existat ).
-absenteismul nemotivat si cel motivat: problemele de sanatate, cantonamente sportive, situatii
materiale precare precum si unele situatii familiale speciale.
Actiuni intreprinse
-dialogul dintre profesor –elev - incurajarea elevului pentru ca acesta sa dobandeasca incredere
in sine si incredere in scoala si o legatura mai stransa cu familia.
-dialogul dintre profesor si parinte
♣Precizati modalitati si instrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
Metode traditionale si complementare
-evaluarea initiala ( investigatia, chestionarul, testele)
-evaluarea formativa (fise de lucru, examinari orale, probe de autoevaluare)
-evaluarea sumativa (examinari orale, lucrari scrise, portofoliul, proiectul)
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in
dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
-tratarea diferentiata a elevilor
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reluare materiei punand accentul pe notiunile greu de inteles si retinut, pornind de la simplu la
complex
-utilizarea unei diversitati de materiale si mijloace didactice utile in explicarea si intelegerea
continuturilor sau completarea informatiilor lacunare (prezentarile in Power Point, filme
didactice, experiente simple, lecturi pe calculator, lectii AEL – prezentari de experimente
virtuale.
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta:
Fizica
Total 70 - promovati 26
Chimie
Total 69 – promovati 45
Biologie
Total 27- promovati 1
♣Elevi Corigenti:
Fizica
Total 7- promovati 7
Chimie
Total 16 – promovati 15
Biologie
Total 14 – promovati 14
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
- activitati suplimentare – pregatirea lor in afara orelor de curs, prezentarea unor materiale, si
realizarea unor proiecte care sa le dezvolte capacitatile intelectuale- stimularea activitatii in
directia "aparitiei noului" (creativitatea ca proces) aprofundarea materiei in vederea participarii la
concursuri extrascolare
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
-prezentarea programelor de Bac. FIZICA- CHIMIE – BIOLOGIE
-achizitionarea culegerilor cu variante BAC
-planificarea orelor de pregatire
-pregatirea efectiva a elevilor
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema.
-colaborare permanenta –un dialog permanent
-participarea profesorilor la sedintele cu parintii
-informare telefonica, electronica (e-mail)
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, professor-elev
(daca a fost cazul).
-o comunicare permanenta intre profesor, diriginte si elev
-apelarea la psihologul colegiului, Dana Dragici -prezenta acestuia la orele de dirigentie
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati
nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
➢ Ciocoi Veronica – prof. Biologie
➢ Stanescu Alexandra – prof. Biologie
➢ Popescu Castanela – prof. Chimie
➢ Ionita Paula– prof. Chimie
➢ Enea Mihaela – prof. Fizica
➢ Necula Mihaela – prof. Fizica
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➢ Tanase Maria – prof. Fizica
- participarea la consfatuirile cadrelor didactice;
- stabilirea unui program de pregatire a elevilor in vederea participarii lor la concursurile
scolare;
- stabilirea unui orar al consultatiilor pentru elevii claselor terminale;
- intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare in vigoare si
predarea lor la termenul
stabilit;
- stabilirea continuturilor ce urmeaza a fi predate in fiecare an de studiu pentru invatamantul
seral si fara frecventa;
- realizarea testelor initiale si a baremelor;
- analiza testelor initiale ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA
INTERVENTIEI REMEDIALE
g. Recuperarea cunostintelor / competentelor fundamentale
h. Dezvoltarea unui limbaj stiintific corespunzator
i. Imbunatatirea atentiei
j. Imbunatatirea perceptiei
k. Imbunatatirea capacitatii de a reliza corelatii
l. Dezvoltarea abilitatilor de invatare.
- procurarea variantelor bac. 2016;
- participare profesorilor de fizica, chimie si biologie ca evaluatori la examenele de situatii
neincheiate,corigente si diferente,
b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal)
Profesorii din catedra au participat la cursurile:
1)”Utilizarea platformelor e-learning in activitatea didactica”, prof.coordonatori C.Stan,
S.Toma,N.Oltean;
2)“Exploatarea optima a resurselor tip Internet pentru exersarea gandirii critice si a motivatiei
pentru studiu”, prof.coordonator Dana Draghici;
3) Protectia consumatorului- Alimentatie sanatoasa/activitate metodico –stiintifica / CCD si Col.
Th. P. Tc. ”Gh. Airinei” Bucuresti; - Ionita Paula si Enea Mihaela
4) Managementul clasei/ curs formare / Col. Th. P. Tc. ”Gh.Airinei” Bucuresti; din data de
30.05.2017; -Ionita Paula
Profesor Popescu Castanela a participat la conferinte, simpozioane, sesiuni de informari si
cursuri:
1. Conferinta “Dezvoltarea programelor de tip ucenicie in formarea profesionala in Romania”27.09.2016
2. Simpozionul National “ Mentoratul in practica pedagogica. Bune practici si perspective de
optimizare”- 29.09.2016
3. Seminarul “Holocaustul- formare pentru profesorii romani”, The International School for
Holocaust Studies Yad Vashem, Israel, 26.10.2016
4. Workshop “Sustinerea invatarii si progresului scolar prin platforma online EDMODO”
5. Sesiunea Nationala de Informare cu tema “ Bune practici pentru cresterea atractivitatii in
invatamantul profesional si tehnic”, in cadrul programului european “ European Vocational
Skills Week 2016- Discover your talent”, 5.12.2016
6. Curs “ Comunicarea si negocierea conflictelor in managementul educational”, dec.2016ian.2017, 15 credite
7. “Parinti mai buni, copii mai buni!”- Curs Civitas 16 ore/2017
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8. “Scoala Bucuresteana”- Civitas 15 ore/2017
9. “Scrierea si implementarea proiectelor Civitas” -15 ore/2017
♣ Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati):
In perioada 01.09.2016 – 13.02.2017, profesorii din catedra Ionita Paula, Enea Mihaela, Ciocoi
Veronica, Necula Mihaela, Popescu Castanela, Tanase Maria au participat la realizarea de
activitati educative si proiecte educationale, dupa cum urmeaza:
1 “Educatie pentru sanatate!” – proiect educational in parteneriat cu Agentia Nationala Antidrog
– Centru de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog, sect. 6, avand ca obiectiv cunoasterea si
constientizarea riscurilor consumului de droguri in randul adolescentilor; La realizarea
activitatilor au participat elevi din clasele IX- XII- coordonator Ionita Paula, Mihaela Enea
2) „Responsabilitate individuala, prevenire HIV/SIDA” – proiect educational cu sprijinul
medicinei de familie:dr.F.Multescu .Participantii vor fi instruiti in vederea:insusirii de informatii
dar si abilitati necesare adoptarii unui comportament responsabil in sexualitate in scopul a
prevenirii infectarii/transmiterii virusului HIV/SIDA;adoptarii unor atitudini non-discriminatorii
in relatie cu populatiile vulnerabile; constientizarii importantei implicarii lor active in
demersurile mai sus mentionate. La realizarea activitatilor au participat elevii din clasele IX-XII;
coordonator Ionita Paula, Ciocoi Veronica, Enea Mihaela
3)“Ziua internationala a diabetului” - activitate educativa desfasurata in data de 14.11.2016 cu
ocazia “Zilei Internationale a diabetului”, cu elevii clasi a XII-a E, avand ca obiectiv
constientizarea de catre elevi a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei
maladii; -coordonator Ionita Paula
4)Participarea elevilor la activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de iarna, realizarea de
donatii copiilor cu nevoi speciale, formarea si dezvoltarea unor relatii interpersonale intre acestia
si elevii nostri, dezvoltarea comportamentelor prosociale, de intrajutorare si integrare sociala;
5) “Scoala altfel” in saptamana “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”–activitati educative
desfasurate in perioada 21-25.11.2016, conform planului de activitati propus special pentru
aceasta saptamana: vizionare de filme educative la CINEMA PLAZA, sesiuni de referate si
comunicari stiintifice, activitati in cadrul cercului interdisciplinar, concurs interdisciplinar cu
tema:“Viata este o competitie”, cu participarea elevilor din toate clasele existente in incadrare;
6)”Drogurile intre mit si realitate”- activitate educativa in cadrul proiectului educational de
prevenire a consumului de tutun in mediul scolar, cu elevii clasei a XI-a F; - coordonator Ionita
Paula
7)Vizionarea unui film la CINEMA CITI , in data de 24.01.2017, cu elevii clasei a XII-a
E;diriginte Ionita Paula
8) Vizita la Muzeul National de Arta –profesor Necula Mihaela
9) Vizita la Cotroceni- profesor Necula Mihaela

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

31

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
10)Participarea d-nei profesor Ionita Paula la implementarea Concursului „Mesajul meu
antidrog”, initiat de Agentia Nationala Antidrog, unde elevele Percu Verginica si Mirea Miruna
din clasa a X-a A au obtinut o Diploma de participare si un Premiul III.
Profesor Popescu Castanela a participat la urmatoarele activitati:
1. Proiectul ” MAIASTRA-Festival concurs de dans, muzica si creatie artistica”,
PROEDUS- Centrul de Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret
Bucuresti 1-18.11.2016, coordonator
Elevii nostri au participat la urmatoarele sectiuni: muzica usoara, muzica instrumentala,
modelaj, confectionare de bijuterii. S-a castigat locul I la modelaj cu lucrarea “ Casa
bunicilor”
2. Proiectul educational “ Ne informam, constientizam si protejam” pentru anul scolar
2016-2017, proiect derulat in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia
de Mediu. In data de 23.11.2016 a avut loc activitatea practica de plantare in Parcul
Tineretului, activitate la care au participat 60 de elevi din clasele 9-12 si 8 cadre
didactice.
3. Activitatile specifice din saptamana “ Scoala Altfel”: vizionare film, educatie rutiera,
vizita muzeu, sesiune de referate si prezentari power point cu tema ” Rolul CHIMIEI in
contextul economic mondial”, clasele 9-12.
Profesorii- mentori, Popescu Castanela si Ionita Paula au indrumat si evaluat 25 de studenti de
la Facultatea de Chimie din cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti,Departamentul pentru
Cariera Didactica si Stiinte Socio – Umane asigurand:
o
planificarea activitatilor instructiv-educative inscrise in programele de practica;
o
repartizarea saptamanala a studentilor la activitatile didactice pe care le desfasoara profesoriimentori;
o
indrumarea stiintifica de specialitate si didactica a studentilor pentru categoriile si tipurile de
activitati practice ce se realizeaza, pe toata durata practicii pedagogice;
o
analizarea, aprecierea si evaluarea rezultatelor obtinute de studenti la practica pedagogica.

CATEDRA DE INFORMATICA
Responsabil TOMA SIMONA MARIA
★

Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
X Integral de catre toti membrii catedrei
□ Partial

★

Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul

★

Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
X Ritmic - de catre toti membrii catedrei
□ Prin reorganizarea materiei.

★

Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati
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cadrele didactice).
★

Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
X Ritmic
□ Aleator

★

Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru
inlaturarea acestora (daca au existat).

★

Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii
catedrei.
Teste de evaluare initiale, formative, sumative, fise de lucru, proiecte

★

Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in
dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
• Realizarea de materiale de invatare printabile si online, diferentiate ca dificultate,
care sa permita elevilor invatarea in ritm propriu
• Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobandirii
competentelor disciplinei
• Folosirea platformei MOODLE la Informatica, pentru ca elevii sa poata invata in
ritm propriu, la clasele de Informatica si cele de postliceala
• Utilizarea platformelor WIKISPACES ca spatiu colaborativ de lucru pentru elevi
• Utilizarea platformei EDMODO pentru antrenarea elevilor in activitati de invatare
interactive.

★

Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele
obtinute.
- Pregatire pentru olimpiada si concursuri, Probleme si teste suplimentare, Concursuri
online

★

Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
o Ore suplimentare de pregatire a examenului de Atestare profesionala si
Competente digitale
o Organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de
Competente digitale

★

Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si
cu familiile elevilor problema.
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Telefonic, sedinte cu parintii, intalniri la scoala, email, site-ul scolii
★

Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor - diriginte, profesor - elev
(daca a fost cazul).
•
•
•
•

★

Participarea la sedinte cu parintii;
Discutii cu dirigintii si parintii;
Aplicarea de chestionare;
Colaborare cu psihologul scolii.

Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii.
a)
a se instrui
Participarea la activitatile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare
imbunatatirii calitatii.
b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
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

★

Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)

Toma Simona
• Formator ECDL
• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii Politehnice
Bucuresti
• Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a
absolventilor din invatamantul postliceal
• Secretar in comisia de Atestat a absolventilor claselor de matematica-informatica
• Membru in comisia de simulare a examenului de bacalaureat – sesiunea martie
• Membru in Comisia de evaluare a competentelor digitale – sesiunea iunie-iulie,
• Evaluator in Comisia de evaluare a competentelor digitale – sesiunile iunie-iulie, augustseptembrie
• Secretar si persoana de contact in comisia de bacalaureat din cadrul Cze “Gheorghe
Asachi”
• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente
• Participare la programe de formare: Adobe apps for education, Matematica prietena
chimie (pe platforma CCD), Creating Java Programs with Greenfoot
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Simpozionul De vorba prin Univers,
o Conferinta internationala „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.
Invatamantul intre realitate si provocari”,
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o Conferinta nationala „Teaching The Google Generation”,
o Simpozionul national „Noile educatii raspunsuri la imperativele lumii
contemporane”,
o Simpozionul national „Protectia consumatorului in economia de piata”.
o Simpozionul International “Strategii pentru educatie”
o Concursul Interjudetean “Creativitate in Stiinta si Tehnologie - CICREST”
o Simpozionul International Fereastra catre stele,
o Concursul International Orasul meu de suflet,
o Concursul Magia Zoom,
o Simpozionul regional cu participare internationala Cu poluarea nu-i de joaca
o Cerc pedagogic municipal – Computerul – mediator al cunoasterii in secolul
21 – organizator
o Concursul de grafica si Tehnoredactare „Planeta Albastra”, - colaborator
o Festivalul scolar national „INOVAFEST” - coordonator sectiunea Expozitie de
machete functionale si prezentare de produse multimedia
o Simpozionul International – Sanatatea mediului, sanatatea noastra –
colaborator
• Parteneriate edicationale cu:
o Parteneriat cu Sc. Gimnaziala Virgil Iovanas– Sofronea- 1894/11.05.2017
o Parteneriat cu Col. Stefan Odobleja Craiova – 4225/27.10.2016
o Parteneriat cu Col. Stefan Odobleja Craiova – 1506/02.05.2017
o Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Transilvania” – Baia Mare – 2002/16.05.2017
o Parteneriat Palatul National al Copiilor – Bucuresti – 1117/04.04.2017
o Parteneriat cu Sc.Gimnaziala „Rares Voda” – Ploiesti – 1896/11.05.2017
o Parteneriat cu Asociatia Cultural-Stiintifica „Pleiadis” – Iasi – 4094/18.10.2016
o Parteneriat cu Clubul Copiilor Targul Neamt – 1895/11.05.2017
o Parteneriat cu Clubul Copiilor Husi – 1105/03.04.2017
o Parteneriat cu Asociatia Cultural-Stiintifica „Pleiadis” – Iasi – 868/02.03.2017
PROIECTE
o Proiectul "Kids in Teach", fondarea și susținerea clubului de tehnologie format
din elevi dornici să invețe bazele programării folosind materiale și platforme
interactive, 2016-2017
Stan Claudia
• Formator ECDL
• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii Politehnice
Bucuresti
• Membru evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a
absolventilor din invatamantul si ai claselor de matematica-informatica
• Secretar in comisia de simulare a Examenului de Bacalaureat
• Secretar in comisia de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sesiunea iunie-iulie
• Evaluator in Comisia de evaluare a competentelor digitale – sesiunile iunie-iulie, august
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• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente
• Secretar si persoana de contact in comisia de evalaure national din cadrul Cze “Scoala
311”
• Formator CCD – curs Instrumente utile in crearea softurilor edicationale
• Participare la programe de formare: Adobe apps for education, Matematica prietena
chimiei (pe platforma CCD), Creating Java Programs with Greenfoot
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Simpozionul De vorba prin Univers,
o Simpozionul International, conferinta internationala „Dezvoltarea profesionala a
cadrelor didactice. Invatamantul intre realitate si provocari”,
o Conferinta nationala „Teaching The Google Generation”,
o Simpozionul national „Noile educatii raspunsuri la imperativele lumii
contemporane”,
o Simpozionul national „Protectia consumatorului in economia de piata”,
o Simpozionul International Fereastra catre stele,
o Webinarul Ziua Interantionala de constientizare a autismului,
o workshop-ul si concursul de programare a robotilor IE-ROBOT 2017,
o Masa rotunda la nivel national Sanatate si securitate la locul de munca,
• Parteneriate educationale cu:
o Parteneriat cu Kids in Tech - 1099/03.04.2017
o Parteneriat cu Col. Stefan Odobleja Craiova – 443/02.02.2016
o Parteneriat cu JA Romania
PROIECTE
o Coordonarea și organizarea proiectului CIVITAS "Green”
o Proiectul "Kids in Teach", fondarea și susținerea clubului de tehnologie format
din elevi dornici să invețe bazele programării folosind materiale și platforme
interactive, 2016-2017
Emciuc Natalia
• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neincheiate, corigente, diferente
• Evaluator in Comisia de evaluare a competentelor digitale sesiunea iunie-iulie 2017,
august 2017
• Membru in Comisia de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sesiunea august
• Membru evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a
absolventilor din invatamantul postliceal
• Membru evaluator in Comisia pentru examenul de Atestat al absolventilor claselor de
matematica-informatica
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Worksopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema „Sustinerea
invatarii si progresului scolar prin platforma online edmodo”,
o Masa rotunda la nivel national „Sanatatea si securitatea la locul de munca”,
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o Forumul Educational Magister – editia a V-a.
o Simpozionul Municipal „De vorba prin Univers”
Pavel Mariuta
• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neincheiate, corigente, diferente
• Secretar in comisia de Examen de certificare a competentelor profesionale nivel 5,
sesiunea februarie 2017
• Secretar in Comisia de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sesiunea august
• Evaluator in Comisia de evaluare a competentelor digitale sesiunea iunie-iulie, august
2017
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
o Simpozionul “Alimentatie sanatoasa”
• Parteneriate educationale cu:
o Parteneriat cu Liceul Tehnologic Special nr.2
o Promovarea ofertei educationale la scoala 172

CATEDRA TEHNICĂ
Responsabil GEORGESCU OTILIA
♣Predarea programei şcolare s-a realizat:
x Integral
□ Parţial
♣Menţionaţi profesorul, clasa şi temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei
♣Menţionaţi cauzele pentru care a fost necesară reorganizarea materiei (nominalizaţi).
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
□ Aleator
♣ Enumeraţi cauzele ce au determinat notarea aleatore şi acţiunile întreprinse pentru
înlăturarea acestora (dacă au existat).
♣Precizaţi modalităţi şi instrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
Metode tradiţionale şi complementare
• evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele)
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• evaluarea formativă (fişe de lucru, examinări orale, probe de autoevaluare,
interevaluarea)
• sumativă (examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, portofoliul, referatul, proiectul)
♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu dificultăţi în
dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor.
• lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
• stimularea imaginaţiei şi a creativităţii
• învăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
• utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
• asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării personalităţii
• stabilirea unui ritm şi a unui parcurs propriu de învăţare, încurajarea învăţării prin
cooperare, consiliere personală.
• stimularea spiritului de cooperare
• jocuri de rol
• promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului
• identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru dezvoltarea stimei
de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de disciplinele/modulele
predate
• material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.)
• utilizarea materialelor postate pe site-ul scolii/ manualul interactiv de Electronică digitală
http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html

♣ Elevi cu situaţia şcolară neîncheietă:
♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă şi rezultatele obţinute:
• 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.
Elevul Grama Alexandru a obținut Premiul I pe municipiu. (Prof.ing. Zloteanu Dana,
Prof.ing. Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul)
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♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali:
• îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate (prof.ing.
Trifu Adriana, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Miclea Denisia,
prof.ing. Voicu Marin)
• îndrumarea elevilor anului II Școală postliceală în vederea elaborării lucrărilor de
specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing.
Mihai Monica, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Drăghici Maia)
♣ Menţionaţi modalităţi de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu
familiile elevilor problemă
• informare telefonică, electronică (e-mail)
• colaborare permanentă – un dialog permanent
• participarea profesorilor la şedinţele cu părinţii
• comunicarea cu profesorii – formal şi informal
♣ Acţiuni întreprinse în vederea optimizării relaţiei profesor-diriginte, profesor-elev (dacă
a fost cazul):
• menţinerea unui climat de colaborare, identificarea elementelor generatoare de conflict şi
a modalităţilor de remediere a acestora
• colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială şi protecţia
copilului
• comunicare permanentă între profesor, diriginte şi elev
• aplicarea de chestionare în vederea obţinerii de feed back de la elevi, părinţi, profesori
diriginţi
• îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenţă specializată
• solicitarea recomandărilor psihologului scolar în cazul unor elevi
• discutii individuale cu elevii claselor
• grupul de comunicare creat pe Edmodo cu elevii aflaţi în încadrare la clasele de postliceal
(Prof. Oltean Nina, Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia)
♣Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calităţii. Precizaţi
nominal membrii catedrei ce au participat pentru:
a) a se instrui
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 - domeniile: Electrotehnica,
Electromecanica, Energetica, Electronica, Automatica, Telecomunicaţii
• participare la activitățile desfășurate în cadrul Cercurilor pedagogice desfășurate la nivel
de municipiu
• analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, programelor şcolare
pentru CN şi CDL
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• participarea la prezentarea informaţiilor obţinute ca urmare a activităţii de documentare
în vederea înfiinţării unor Firme de exerciţiu pe domeniu tehnic
• prezentarea lucrărilor realizate în cadrul Cercului de Electronică „Calea spre
performanţă”
• stabilirea și prezentarea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de competenţă
profesională nivel 4 și nivel 5
• participarea la activitatea de prezentare susținută de firma KNH din Taiwan cu privire la
diverse echipamente de telecomunicații și platforme educaționale
• prezentarea de bune practici/ implicarea ca formator/organizator în cadrul workshopurilor
municipale organizate la nivelul Colegiului PTc în colaborare cu CCD București:
“Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma online Edmodo”; “Aplicații
matematice în Informatică. Grafică 2D și 3D”; “Utilizarea platformelor e-learning în
activitatea didactică” (Prof. Oltean Nina)
• diseminarea de bune practici în cadrul workshopului municipal organizat la nivelul
Liceului Pallady (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ingTrifu Adriana, Prof. Mîndrilă
Florina, Prof. Coman Alina, Prof. Oltean Nina, Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia)
b)a prezenta experienţe valoroase sau produse proprii.
• organizarea și coordonarea activităților desfășurate în cadrul Festivalului Național
INOVAFEST 2017 (prof.ing. Zloteanu Dana, prof. ing. Ion Paul, prof.ing. Mîndrilă
Florina, prof.ing. Radu Violeta, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Georgescu Otilia)
• elaborarea CDL-urilor pentru anul școlar 2017-2018, clasele a IX-a și a X-a liceu zi și
clasele a IX-a și a X-a școala profesională (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu
Adriana, prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela, prof. ing. Drăghici Maia)
• organizarea Olimpiadei Discipline Tehnologice - Domeniul: Electronică, automatizări,
telecomunicaţii și Domeniul: Electric, Electrotehnic, Electromecanic
(membrii Catedrei Tehnice)
• elaborarea de subiecte pentru Olimpiada Discipline Tehnologice - Domeniul:
Electronică, automatizări, telecomunicaţii și Domeniul: Electric, Electrotehnic,
Electromecanic (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing.
Georgescu Otilia, prof.ing. Coman Alina)
• elaborarea de subiecte pentru Examenul național de definitivare și Examenul național
de titularizare în învățământ (prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Mîndrilă Florina,
prof.ing. Georgescu Otilia,)
• organizarea Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea învăţării şi progresului
şcolar prin Platforma online EDMODO”, noiembrie 2016 (prof.ing. Oltean Nina,
prof.ing. Trifu Adriana, prof.ing. Zloteanu Dana)
• coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu Adriana,
prof.ing.Sandu Veronica, prof.ing. Radu Violeta, prof.ing. Poenaru Cristyna, prof.ing.
Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela, prof. Oltean Nina)
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• actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ingTrifu Adriana,
Prof. Lie Mirela)
• participare la Cercul Pedagogic la nivel de municipiu Bucureşti cu tema “Identificarea
de strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii învăţământului
profesional şi tehnic” desfăşurat la Liceul Tehnologic “Theodor Pallady” (prof.ing.
Zloteanu Dana, prof.ing. Oltean Nina, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Mîndrilă Florina,
prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Coman Alina)
• organizarea activităților desfășurate în cadrul Proiectului municipal “De vorbă prin
Univers” în parteneriat cu CCD Bucureşti (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu
Adriana, prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela)
• participare cu lucrări de specialitate la Conferinţa Internaţională ”Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări”–
București, 2017 (membrii Catedrei Tehnice)
• 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. Oltean Nina)
• actualizarea blogului catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi informaţii
♣Activităţi ştiinţifice şi de perfecţionare (nominal):
Prof. ing. Zloteanu Dana
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participare la lucrările proiectului ”Valențe culturale ale securității și sănătății în
muncă”, realizat de către ISM București, în parteneriat cu Inspectoratul Teritorial de
Muncă București
• prezentarea unei lucrări la Cercul pedagogic la nivel de municipiu – „Identificarea de
strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii IPT” desfăşurat la
Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”
• participare la Masa Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”,
Craiova
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, Craiova
• participare la Conferinţa Internaţională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Învăţământul între realitate şi provocări”– București
• participare la webinarul ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• formator în programul de instruire: ”Evaluator de competențe pentru titularizare”
• organizator al Festivalului Școlar Național ”INOVAFEST”, 2017
• organizator al Simpozionului Municipal ”De vorbă prin Univers”
• organizator al Simpozionului Municipal ”Protecția consumatorului în economia de
piață”
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• participare cu lucrarea ”Alimentația sănătoasă” la Simpozionului Municipal ”Protecția
consumatorului în economia de piață”
• participare la Simpozionul Internațional ”Pledoarie pentru tehnică”, cu lucrarea
“Formarea echilibrată a competențelor cheie- beneficiu pentru individ și pentru
societate”
• participare la Simpozionul Național IPO-TEH cu lucrarea ”Măsurarea câmpului
ultrasonic al traductoarelor piezoelectrice”
• organizator al Cercului pedagogic Municipal cu tema ”Computerul- mediator al
cunoașterii în secolul 21”
• organizator al Workshopul-lui din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema
“Susţinerea învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”,
desfăşurat la Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• coordonator al activității metodice cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” - CCD
București
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Trifu Adriana
• prezentarea unei lucrări la Cercul pedagogic la nivel de municipiu – „Identificarea de
strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii IPT” desfăşurat la
Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”
• participare la Conferința Naţională „Teaching the Google Generation/Predareaînvăţarea pentru Generaţia Google” – „De la cretă şi burete la miracolul internet-ului
în instruire”
• participare la Simpozion Naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane” - „Ştiu de ce învăţ: învăţ şi câştig!”
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participare la Masa Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă” „Dezvoltarea rezilienței psihologice prin autocontrolul propriilor emoții”
• participare la Simpozion Național IPO-TECH – “Perspective tehnice și tehnologice Priorități și demersuri în contextul european” – „ Împreună putem rezolva puzzle-ul
cunoașterii....” - Tg. Neamț
• participare la Simpozion Internațional – „Fereastră către stele” – „La început a fost
atomul…” - Iași
• participare la Conferinţa Internaţională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Învăţământul între realitate şi provocări”– București
• participarea la Festivalul Internaţional - Concurs „ANELISSE” de filme, fotografii şi
reviste şcolare - Iași
• organizator al Workshopul-lui din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema
“Susţinerea învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”,
desfăşurat la Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
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• organizator al Simpozionului Municipal ”De vorbă prin Univers”
• organizator al Simpozionului Municipal ”Protecția consumatorului în economia de
piață”
• organizator al Cercului pedagogic Municipal cu tema ”Computerul- mediator al
cunoașterii în secolul 21”
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” -CCD
București
• participare la următoarele Cursuri de formare continuă/ perfecționare/instruire:
- “Adobe Apps for Education” – CCD București
- “Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea
comportamentelor problematice”
- WORKSHOP – “Susținerea învățării și progresului școlar prin plaforma
online EDMODO” - CCD București
- Curs “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Georgescu Otilia
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participare la completarea anexelor centralizatorului modulelor/disciplinelor care se
predau în învăţământul profesional şi tehnic, septembrie 2016
• participare la Sesiunea Naţională de informare cu tema “Bune practice pentru creştere
atractivităţii în învăţământul professional şi ethnic (IPT)” desfăşurată în cadrul
Proiectului internaţional ERASMUS+ “Support to European Quality Assurance in
Vocational Education and Training (EQAVET) National reference pointss”, proiect
derulat de CNDIPT, din cadrul MEN
• participare la “Promoting European cultural values and traditions through
educational activities” Spojená Skola Svätej Rodiny, Bratislava, Slovakia
• participarea la Simpozionul Naţional “Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la români!
Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii”, proiect realizat de
Editura D`Art în parteneriat cu Revista “Educaţia face diferenţa”
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune practici
şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la Programul Educaţional-Soft Educaţional “Evaluarea în învăţământul
preuniversitar!”, în calitate de evaluator şi publicarea unui articol de specialitate “Test
de evaluare iniiţială” în revista şcolară Esenţial Proiect Educaţional
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• participare la Proiectul municipal “Resurse educaţionale pentru profesori într-o şcoală
nouă”, organizat de CCD Bucureşti
• participare la Cercul Pedagogic la nivel de municipiu Bucureşti cu tema “Identificarea
de strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii învăţământului
profesional şi tehnic” desfăşurat la Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”
• publicarea articolului “Sunt cel mai rapid şi precis” în revista “Reviste educaţionale
pentru activităţi integrate” publicat de Editura Atelier Didactic
• participare la Programul de formare continuă “Rezolvarea alternativă a conflictelor în
unitățile de învățământ”, avizat MEN, în cadrul proiectului municipal Dezvoltarea
competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul
preuniversitar
• participarea la Simpozionul Municipal din cadrul Programului ”Protecția
consumatorului în economia de piață”
• organizarea Simpozionului Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Masa rotundă Națională ”Sănătate și securitate la locul de muncă”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participarea la Conferința municipală ”Neconvențional în sistem convențional”
• participarea la cursul de formare ”Managementul clasei - activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”De ce eLearning (importanță,
impact, surse de inovație)”
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”Explorăm Planificarea vs
Improvizația sau cum să transformi un curs offline într-unul online”
• participare la Webinariile eLSo despre eLearning ”Interacțiunea umană intr-un curs
online sau cum să umanizezi un curs derulat în mediul virtual”
• participare la Webinarul ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• participare la Webinarul ”Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”
• participare la Webinarul eLSo despre eLearning ”Cum să faci un curs learning
eficient”
• participarea la a III- a ediție a Simpozionului „Integrarea elevilor cu CES”, proiect
inclus în CAER
• participarea la seminarul online de formare ,,Utilizarea aplicațiilor Google în predarea
STEM"
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” -CCD
București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Sandu Veronica
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COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participarea la Simpozionul Municipal din cadrul Programului ”Protecția
consumatorului în economia de piață”
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Masa rotundă Națională ”Sănătate și securitate la locul de muncă”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participarea la cursul de formare ”Managementul clasei - activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”
• participarea la activitatea metodică CCD București cu lucrarea ”Cabluri din fibră optică
utilizate în telecomunicații”
• participarea la Conferința municipală ”Neconvențional în sistem convențional”
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”De ce eLearning (importanță,
impact, surse de inovație)”
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”Explorăm Planificarea vs
Improvizația sau cum să transformi un curs offline într-unul online”
• participare la Webinariile eLSo despre eLearning ”Interacțiunea umană intr-un curs
online sau cum să umanizezi un curs derulat în mediul virtual”
• participare la Webinarul ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• participare la Webinarul ”Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”
• participare la Webinarul eLSo despre eLearning ”Cum să faci un curs learning
eficient”
• participarea la a III- a ediție a Simpozionului „Integrarea elevilor cu CES”, proiect
regional, inclus în CAER
• participarea la seminarul online de formare ,,Utilizarea aplicațiilor Google în predarea
STEM"
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” -CCD
București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST”
• responsabil comisia de burse
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Lie Mirela
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• prezentarea unei lucrări la Cercul pedagogic la nivel de municipiu – „Identificarea de
strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii IPT” desfăşurat la
Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”
• participare la Conferința Naţională „Teaching the Google Generation/Predareaînvăţarea pentru Generaţia Google” – „De la cretă şi burete la miracolul internet-ului
în instruire”
• participare la Simpozion Naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane” - „Ştiu de ce învăţ: învăţ şi câştig!”
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participare la Masa Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă” „Dezvoltarea rezilienței psihologice prin autocontrolul propriilor emoții”
• participare la Simpozion Național IPO-TECH – “Perspective tehnice și tehnologice Priorități și demersuri în contextul european” – „ Împreună putem rezolva puzzle-ul
cunoașterii....” - Tg. Neamț
• participare la Simpozion Internațional – „Fereastră către stele” – „La început a fost
atomul…” - Iași
• participare la Conferinţa Internaţională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Învăţământul între realitate şi provocări”– București
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers” - Istoria
telecomunicațiilor – București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST”
• participarea la Festivalul Internaţional - Concurs „ANELISSE” de filme, fotografii şi
reviste şcolare - Iași
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participare la Sesiunea Naţională de informare cu tema “Bune practice pentru creştere
atractivităţii în învăţământul professional şi ethnic (IPT)” desfăşurată în cadrul
Proiectului internaţional ERASMUS+ “Support to European Quality Assurance in
Vocational Education and Training (EQAVET) National reference pointss”, proiect
derulat de CNDIPT, din cadrul MEN
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” Colegiul Tehnic PTc, CCD București
• participare la următoarele Cursuri de formare continuă/ perfecționare/instruire:
- “Adobe Apps for Education” – CCD București
- “Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea
comportamentelor problematice”
- WORKSHOP – “Susținerea învățării și progresului școlar prin plaforma
online EDMODO” - CCD București
- Curs vocațional de Protecția consumatorului
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- Workshop „Dezvoltarea de curriculum pentru învațamântul profesional și
tehnic în vederea adaptării formării profesionale inițiale la cerințele pieței
muncii și ale ECVET” - MEN, CNDIPT
- Curs “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
- participarea la seminarul online de formare ,,Utilizarea aplicațiilor Google în
predarea STEM"
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Oltean Nina
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• Forumul educaţional MAGISTER, Ediția aV-a, Oxford Bookshow. Tema: “Școală și
familie Nevoia de comuniune”
• participare la Cercul pedagogic municipal cu tema: “Identificarea de strategii de
comunicare eficiente pentru creșterea actractivității învățământului profesional și
tehnic” - Liceul Tehnologic Theodor Pallady
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” Colegiul Tehnic PTc, CCD București
• participare la masa rotundă “Rolul programelor de studii de limbi moderne aplicate
pe o piață globalizată a muncii “, Facultatea de Relații Economice Internaționale
• participare la masa rotundă „Sănătate și securitate la locul de muncă” - Craiova, Dolj
• participare la masa rotundă „Mentoratul și tânăra generație”
• participare la
seminarul “Modelarea organizațiilor cu ajutorul aplicațiilor
informatice de Business Process Modelling pentru implementrea cerințelor OSGG
400/2015 și a cerințelor ISO9000 și ISO 14000”, Asociația Avanterra, București
• participare la Workshopuri:
• “Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma online EDMODO”,
Colegiul PTc.
• “Aplicații matematice în Informatică. Grafică 2D și 3D” (în cadrul Cercului
Pedagogic municipal cu tema: COMPUTERUL – MEDIATOR AL
CUNOAȘTERII ÎN SECOLUL 21) Colegiul PTc.
• “Utilizarea platformelor e-learning în activitatea didactică” (în cadrul
Cercului Pedagogic municipal cu tema: COMPUTERUL – MEDIATOR AL
CUNOAȘTERII ÎN SECOLUL 21) Colegiul PTc.
• IE ROBOT 2017 organizat de Facultatea de Inginerie Electrică UPB București
• participare la următoarele Cursuri de formare continuă/ perfecționare/instruire:
• Programul de formare continuă “Rezolvarea alternativă a conflictelor în
unitățile de învățământ” (17 martie-25 martie 2017), avizat MEN nr.
26994/7.03.2017, în cadrul proiectului municipal Dezvoltarea competențelor de
negociere și rezolvare alternativă a conflictelor în învățământul preuniversitar
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• “Evaluator de competențe pentru titularizare” (CCD București, 13.06.2017) 24 ore
• participare la Webinarii:
• “Data Analytics - Scenarii de business avansate”, 6 aprilie 2017, Power
BI/Microsoft
• “Modernizarea aplicațiilor, factor de creștere în business”, 11 aprilie 2017,
Power BI/Microsoft
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Ion Paul
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participarea la proiectul GREEN: Gastronomie Românească-Exerciţiu de Educaţie şi
Nutriţie în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educaţie CIVITAS
• raport Stiinţific nr.4 “Stand experimental pentru determinarea câmpului acustic al
traductoarelor US” – SDETTIB- UPB
• participare la activitate metodică “Stimularea inteligentei emotionale”- CCD București
• participare la Festivalul național INOVAFEST 2017 cu lucrare prezentată la sesiunea
de comunicări ștințifice cu tema “Inovație, creativitate, interdisciplinaritate în activitatea
didactică”
• coordonarea activității secțiunii: ”Concurs de produse ale elevilor cu tema
“Inovație, creativitate, competitivitate”” din cadrul Festivalul național INOVAFEST
2017
• participare la Simpozionul Ipo-tech 2017 cu lucrarea “Măsurarea câmpului ultrasonic al
traductoarelor piezoelectrice”
• participare la Cercul pedagogic municipal “Computerul-mediator al cunoașterii în
secolul XXI”- Colegiul Airinei
• participare la Masa Rotundă Națională- “Sănătate și securitate la locul de muncă” Colegiul Stefan Odobleja Craiova - Valorizare de bune practice din cadrul proiectului
OHSAS/TS 18001:Improving The Occupational Competencies Of The New Workers,
2013-1-TR-LEO05-47589 derulat în 2013-2015- participare cu lucrarea “Managementul
factorilor de risc în unităţile şcolare cu profil tehnic”
• participare la Simpozionul Internaţional „Dinamica lumii moderne”, Iaşi, Asociaţia
Cultural – Științifică “Vasile Pogor”, cu lucrarea “Traductoare piezoceramice de
ultrasunete”—Premiu I şi Premiu de Excelență
• participare la Simpozion Naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane” - Craiova, cu lucrarea „Dimensiunea tehnologică a educației”

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

48

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
• participare la Simpozion Internațional “Fereastră către stele” - Asociaţia CulturalȘtiințifică “Pleiadis” Iași, Premiul al II-lea cu lucrarea “Comunicații radio la mare
distanță- punte între civilizații”
• participare la cctivitate metodică-simpozion „De vorbă prin Univers”- organizator prezentare „Comunicații TV prin sateliți”
• participare la Cerc Pedagogic Municipal “Protecția Consumatorului- Alimentația
Sănătoasă”, cu lucrarea “Siguranța consumatorului rațional”
• participare la Conferinţa Naţională “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Învăţământul între realitate şi provocări 2017” - cu lucrarea „Educația tehnologică
într–o nouă dimensiune”- diploma
• participare la Conferința “Neconvențional în system convențional” -Asociația pentru
Educație și Știință “Kleine Schule”
• curs de formare „Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și
abordarea comportamentelor problematice”
• curs “Evaluator de competențe pentru titularizare” – CCD București
• curs online Protecţia Consumatorului organizat de InfoCons
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Mîndrilă Florina
• participare la Proiectul municipal “Resurse educaţionale pentru profesori într-o şcoală
nouă”, organizat de CCD Bucureşti
• participare la Programul de formare continuă “Rezolvarea alternativă a conflictelor în
unitățile de învățământ”, avizat MEN nr. 26994/7.03.2017, în cadrul proiectului
municipal Dezvoltarea competențelor de negociere și rezolvare alternativă a conflictelor
în învățământul preuniversitar
• cursul "Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare şi colaborare în
proiectele eTwinning”
• participare la cursul “Colaborarea în clasa digitală”
• participare la cursul „Părinți mai buni, copii mai buni”
• participare la cursul „Adobe Apps for Education”
• participare la cursul „Integrarea elevilor cu ADHD” - CCD București
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Cercul Pedagogic la nivel de municipiu Bucureşti cu tema “Identificarea
de strategii de comunicare eficiente pentru creşterea atractivităţii învăţământului
profesional şi tehnic” desfăşurat la Liceul Tehnologic “Theodor Pallady”
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” Colegiul Tehnic PTc, CCD București
• publicarea articolului “Sunt cel mai rapid şi precis” în revista “Reviste educaţionale
pentru activităţi integrate” publicat de Editura Atelier Didactic
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• participare la Webinariile eLSo despre eLearning ”Interacțiunea umană intr-un curs
online sau cum să umanizezi un curs derulat în mediul virtual”
• participare la Webinarul ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• participare la Webinarul ”Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”
• participare la Webinarul eLSo despre eLearning ”Cum să faci un curs learning
eficient”
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers” București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST” 2017
• participare la Conferinţa Internaţională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. Învăţământul între realitate şi provocări”– București
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Poenaru Cristyna
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participarea la Simpozionul Municipal din cadrul Programului ”Protecția
consumatorului în economia de piață”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” Colegiul Tehnic PTc, CCD București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST”
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• actualizarea portofoliului profesional
• membru Consiliu Consultativ ISMB
• responsabil comisia orar
Prof. ing. Radu Violeta
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
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• participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica din
Bucureşti
• participarea la Simpozionul Municipal din cadrul Programului ”Protecția
consumatorului în economia de piață”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
• didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participare la activitatea metodică cu tema „Stimularea inteligenței emoționale” Colegiul Tehnic PTc, CCD București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST”
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• participarea la cursul de formare ”Managementul clasei - activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”
• participarea la Conferința municipală ”Neconvențional în sistem convențional”
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”De ce eLearning (importanță,
impact, surse de inovație)”
• participarea la Webinarul eLSo despre eLearning ”Explorăm Planificarea vs
Improvizația sau cum să transformi un curs offline într-unul online”
• participare la Webinariile eLSo despre eLearning ”Interacțiunea umană intr-un curs
online sau cum să umanizezi un curs derulat în mediul virtual”
• participare la Webinarul ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• participare la Webinarul ”Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”
• participare la Webinarul eLSo despre eLearning ”Cum să faci un curs learning
eficient”
• metodist ISMB
• actualizarea portofoliului profesional
• membru în comisia orar
Prof. ing. Coman Alina
• participarea la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema
”Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma online EDMODO”
• participarea la seminarul cu tema ”Identificarea de strategii de comunicare eficiente
pentru creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic”
• participarea la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”
• participarea la seminarul ”Identificarea de strategii de comunicare eficiente pentru
creșterea atractivității învățământului profesional și tehnic”
• participarea la cursul „Portofoliul electronic” în cadrul Centrului de Resurse
Educaționale ”Event Zone”
• participarea la Festivalului Național Școlar INOVAFEST, București
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Masa rotundă Națională ”Sănătate și securitate la locul de muncă”
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• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participarea la cursul de formare ”Managementul clasei - activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”
• participarea la activitatea metodică CCD București cu lucrarea ”Sinteză asupra
sistemelor de detecție a radiațiilor cosmice”
• participarea la Conferința ”Neconvenționa în sistem convențional”
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning ”De ce eLearning (importanță,
impact, surse de inovație”
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning ”Explorăm Planificarea vs
improvizația sau cum să transformi un curs offline într-unul online”
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning ”Interacțiunea umană intr-un curs
online sau cum să umanizezi un curs derulat în mediul virtual”
• participarea la Webinar ”Integrarea copiilor cu autism în școli”
• participarea la Webinar ”Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului”
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning ”Cum să faci un curs learning
eficient”
• participarea la activitatea de voluntariat în cadrul asociației ”Viața fără violență”,
• participarea la a III-a editie a simpozionului “Integrarea elevilor cu CES”, proiect
CAER.
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Mihai Monica
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participarea la Festivalului Național Școlar INOVAFEST, București
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Masa rotundă Națională ”Sănătate și securitate la locul de muncă”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participare la cursul “Evaluator de competențe pentru titularizare” - CCD București
• participarea la Festivalul Școlar Național ”INOVAFEST” 2017
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Voicu Marin
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
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• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova, cu lucrarea
“Tehnologia circuitelor integrate în laboratorul şcolar – liceal”
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări” cu lucrarea “Managementul
Educațional: o cale și o speranță pentru o educație de calitate în România”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”, ȋn 12.05.2017 “Hidromelul – prezentare, utilizare pentru
calitățile și beneficiile sale terapeutice, istoric și un mod clasic de obținere”
• prezentarea făcută de firma KNH din Taiwan privind „Echipamente de
telecomunicații”
• actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Miclea Denisia
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participare la Simpozionului Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de
piață-alimentația sănătoasa”, ȋn 12.05.2017 cu lucrarea „Comorile stupului”.
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova, cu lucrarea
“Tehnologia circuitelor integrate în laboratorul şcolar – liceal”
• participare la Simpozionul Municipal „De vorbă prin Univers”- ediția a IV-a, ȋn
17.05.2017 cu lucrările „Acei romȃni creativi și invențiile lor uimitoare” și „Astronomi
romȃni și descoperirile lor”.
• participare la Conferinței Naționale „Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și provocări 2017”, organizată la Colegiul
„Gh.Airinei” ȋn 30.05.2017 cu lucrarea „Managementul educațional: o cale și o speranță
pentru o educație de calitate ȋn Romȃnia”
• participare la Festivalul școlar național „INOVAFST”, ȋn perioada 6-7 aprilie 2017 și
la sesiunea de comunicări științifice cu tema „Inovație, creativitate, interdisciplinaritate
ȋn activitatea didactică”
• cursul de formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare pozitivă și
abordarea comportamentelor problematice”, ȋn cadrul Conferinței Naționale
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„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și provocări
2017”, organizată la Colegiul „Gh.Airinei”
• Programul de instruire „Evaluator de competențe pentru titularizare” –CCD București
• participare la activitatea de prezentare a firmei KNH din Taiwan privind „Echipamente
de telecomunicații”
• participare la activitatea „Stimularea inteligenței emoționale” –CCD București
• participare la activitatea „Fenomenul psihopedagogic al fericirii ȋn școală”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Sănduc Tatiana
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participarea la Conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”
• participare la Festivalul școlar național „INOVAFST”, ȋn perioada 6-7 aprilie 2017 și
la sesiunea de comunicări științifice cu tema „Inovație, creativitate, interdisciplinaritate
ȋn activitatea didactică”
• cursul de formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare pozitivă și
abordarea comportamentelor problematice”, ȋn cadrul Conferinței Naționale
„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și provocări
2017”, organizată la Colegiul „Gh.Airinei”
• participare la activitatea de prezentare a firmei KNH din Taiwan privind „Echipamente
de telecomunicații”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
• curs CCD – Portofoliu Electronic (PE)
• curs CCD – “Aplicaţiile Google în Educaţie - Începători” (Edu Apps)
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
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• participarea la Masa rotundă Națională ”Sănătate și securitate la locul de muncă” cu
lucrarea “Combaterea cancerului, o prioritate specifică a Comisiei Europene în
domeniul securității și al sănătății în muncă”
• participare la activitatea ”Stimularea inteligenței emoționale” CCD București
• participare la la Festivalul școlar național „INOVAFST”, ȋn perioada 6-7 aprilie 2017
și la sesiunea de comunicări științifice cu tema „Inovație, creativitate, interdisciplinaritate
ȋn activitatea didactică” cu lucrarea “Design Thinking”
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers” cu lucrarea
“Învățământul la distantă”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”, ȋn 12.05.2017, cu lucrarea ”Fii un consumator sanatos! Tu
alegi!”
• participare la activitatea de prezentare a firmei KNH din Taiwan privind „Echipamente
de telecomunicații
• pregătirea elevilor claselor a IX-a B și a X-a B în vederea participării la concursul de
specialitate desfășurat în cadrul Proiectului “De vorbă prin Univers” CAEM 2017
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Butuşină Gabriela
• curs vocaţional în domeniul Protectiei Consumatorilor, InfoCons 2017
• curs vocaţional în domeniul Financiar Bancar, InfoCons 2017
• participare la Cercul Pedagogic ”Computerul – Mediator al cunoaşterii în secolul 21”
• participare la Simpozionul International “Dinamica Lumii”
• participarea cu lucrari la Simpozionul International “Disponibilitati Creative in Lume”
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”
• participarea la Masa Rotundă la nivel Național „Sănătatea și securitatea la locul de
muncă”
• participarea la Conferința ”Neconvențional în system convențional”
• participare la activitatea ”Stimularea inteligenței emoționale” CCD București
• participare la la Festivalul școlar național „INOVAFEST”
• participare la cursul de formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”, ȋn cadrul Conferinței
Naționale „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și
provocări 2017”, organizată la Colegiul „Gh.Airinei” ȋn 30.05.2017
• participare la Forumul Educațional Magister ed.a V-a cu tema ”Școala și Familia-Nevoia
de Comuniune”
• participare la curs vocațional “Protecția Consumatorilor în domeniul Financiar
Bancar” (curs oferit de Asociația InfoCons sub egida Federației Asociațiilor de
Consumatori)
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

55

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”
• participare la cursul vocațional „Protecției Consumatorilor” (organizat de InfoCons)
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Ionaş Ovidiu
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participarea la activităţile teoretice şi practice de informare şi formare din cadrul
atelierelor de lucru susţinute de Asociaţia pentru Formare la Casa Experimentelor –
Romanian Science Centre, cu monitorizare din partea CCD Bucureşti
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii
contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la Simpozionul Municipal ”De vorbă prin Univers”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”
• participarea la Conferința ”Neconvențional în system convențional”
• participare la activitatea ”Stimularea inteligenței emoționale” CCD București
• participare la la Festivalul școlar național „INOVAFEST” 2017
• participare la cursul de formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”, ȋn cadrul Conferinței
Naționale „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și
provocări 2017”, organizată la Colegiul „Gh.Airinei”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Bărbieru Dan
• participare la Workshopul din cadrul Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea
învăţării şi progresului şcolar prin Platforma online EDMODO”, desfăşurat la
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
• participare la Simpozionul Municipal „Protecția consumatorului ȋn economia de piațăalimentația sănătoasa”
• participare la cursul de formare „Managementul clasei-activitățile de disciplinare
pozitivă și abordarea comportamentelor problematice”, ȋn cadrul Conferinței
Naționale „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Ȋnvățămȃntul ȋntre realitate și
provocări 2017”, organizată la Colegiul „Gh.Airinei”
• actualizarea portofoliului profesional

♣ Activităţi extraşcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activităţi):
Prof. ing. Zloteanu Dana
• participarea la Târgul de ofertă educațională (realizarea standului, planificarea participării
cadrelor didactice)
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• participarea la expoziția organizată la Centrul de informare și promovare a
învățământului profesional, din cadrul Colegiului Tehnic Mihai Bravu
• participarea împreună cu elevii la Concursul INOVAFEST – București. S-a obținut:
- Mențiune - Jărcălău Andrei, Nedelcu Andreea, David Elena, Tatu Marius
• pregătirea elevilor participanți la Concursul „Știu și aplic”, faza pe municipiu. S-au
obținut:
- Premiul I - Bazavan Alin Alexandru și Dumitru Ana Maria
- Premiul II - Ghiurca Alex Cătălin și Băjenaru Marius
- Premiul III - Uță Ionuț Cătălin și Preda Andreea Alexandra
Prof. ing. Trifu Adriana
• implementarea activităților specifice din cadrul progamul international Junior
Achievement “Educație financiară”
• participarea împreună cu elevii la Concursul “Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi
Tehnologie” – CICREST – Craiova. S-a obținut:
Premiul III – Petcu Florin
• participarea împreună cu elevii la Concursul INOVAFEST – București. S-a obținut:
Premiul II – David Ioana și Nedelcu Andreea
• participare cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea Telecomunicații
– CAEM 2017. S-a obținut:
Premiul I – Petcu Florin
Prof. ing. Georgescu Otilia
• participarea împreună cu elevii la Concursul regional “Călători prin Univers” –
2016, organizat de Şcoala Gimnazială nr 3 Lupeni, în calitate de coordonator al
lucrărilor elevilor. S-a obţinut:
- Menţiune - Glogojeanu Mihai, clasa a X-a A
• participarea împreună cu elevii la Concursul Național de șah “Elisabeta Polihroniade”. Sa obținut Premiul III cu echipa formată din următorii elevi:
Grama Alexandru
Ciobanu Alexandru
Dascălu Ioan
Gulbenghian Adrinne
• participarea împreună cu elevii la Concursul “Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi
Tehnologie” – CICREST – Craiova. S-au obţinut:
- Premiul I - Grama Alexandru
- Premiul II - Pricină George
- Premiul III - Ionașcu Alin
• participarea împreună cu elevii la Concursul Municipal “Primăvară dulce europeană”. S-a
obţinut:
- Mențiune – Mirea Miruna
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• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-au obţinut:
- Premiul I - David Ioana
- Premiul III - Boanță Radu
- Mențiune - Mirea Miruna
• participarea împreună cu elevii clasei a XII-a A la Campania de plantare “Capitala
creşte verde” iniţiată de Direcţia de mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului –
noiembrie 2016
• implementarea activităților specifice din cadrul progamul international Junior
Achievement - Fii antreprenor / Compania Junior
• organizarea următoarelor activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
Vizita la TVH
”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”
“Cea mai frumoasă clasă”
• coordonarea unei firme de exerciţiu clasa a X-a A
• prezentare ofertei educaţionale a şcolii noastre la: Școala Gimnazială “Sf.Voievozi”,
Școala Gimnazială Nr.27, Școala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Școala Gimnazială Nr.
167, Școala Gimnazială Nr.170 “Geo Bogza”
Prof. ing. Lie Mirela
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”
• progamul international Junior Achievement “Educație financiară”
• participarea împreună cu elevii la Concurs CICREST – Craiova. S-au obținut:
Premiul special – Frîncu Cristian
Premiul II – Dumitru Ana Maria
• participarea împreună cu elevii la Concursul INOVAFEST – București. S-au obținut:
Premiul II – David Ioana și Nedelcu Andreea
Mențiune – echipa colegiului
• participarea împreună cu elevii la Olimpiada interdisciplinară – faza pe municipiu. S-a
obținut:
Premiul I - Grama Alexandru
• participare la Cercul de electronică “Calea spre performanță” cu elevii Petcu Florin și
Spătărelu Marius
• coordonarea activităților în cadrul Simpozionului municipal „De vorbă prin Univers” și a
Festivalului național INOVAFEST
• coordonarea unei firme de exerciţiu clasa a X-a C
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Prof. ing. Oltean Nina
• proiectarea și derularea următoarele activități în cadrul săptămânii “Să știi mai multe, să
fii mai bun!”:
Sănătatea emoțională a beneficiarilor și modalități practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ
Prevenirea și eliminarea violenței, Promovarea interculturalității
Dezvoltarea simțului estetic al elevilor
Promovarea unui stil de viață sănătos
Necesitatea unor abordări educaționale diferențiate și rolul lor în stimularea
rezilienței profesionale a cadrelor didactice
• implementarea activităților specifice din cadrul progamul internațional Junior
Achievement - Fii antreprenor / Compania Junior
• am proiectat gestionarea timpului liber al elevilor clasei aXII-a B prin angrenarea
acestora în activități extrașcolare și în cadrul Zilelor Ingineriei Electrice și participarea cu
elevii clasei aXII-aB la activitatea “O zi student” (în cadrul Zilelor Ingineriei Electrice)
• participare la Festivalul Școlar Național INOVAFEST, ediția a IX-a, 6-7 aprilie 2017,
în cadrul secțiunii Expoziție de machete funcționale și prezentare de produse multimedia
• implicarea în activitățile organizate de Inspectoratul General al Poliției Române/Serviciul
de Analiză și Prevenire a Criminalității: „Unde-i lege nu- tocmeală” și „Prevenirea
violenței în familie”
• membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței. Aplicarea și interpretarea
chestionarulor privind Comunicarea pe Facebook și despre Fericire.
• promovarea ofertei educaţionale în școlile: 119, 162, 308.
Prof. ing. Ion Paul
• participare la Conferinţele practice pentru tineri “BOOKLAND EVOLUTION”
• diseminarea proiectului CIVITAS GREEN
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
„Realizările Cercului de Electronică “Calea spre performanţă”
Igienizarea şi înfrumuseţarea clasei
• organizarea Festivalului Naţional “INOVAFEST” – UPB
• organizarea activităților desfășurate în cadrul Proiectului “GREEN-Gastronomie
Românească- Exercițiu de Educație și Nutriție”
• organizarea standului și a activității de promovare a ofertei educaționale 2017-2018 , în
cadrul Târgului de Ofertă Educațională – 14-19.mai 2017
• participare cu elevii la Concursul din cadrul Festivalului național INOVAFEST,. S-au
obținut:
- Menţiune cu lucrarea “Iluminare prin senzori de infraroşu” – David Ioana,
Nedelcu Andreea (10A). Jărcălău Andrei, Tatu Marius (9P)
- Premiul I- elevi David Ioana și Nedelcu Andreea
- Premiul I-elevi David Ioana și Glogojeanu Mihai
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- Premiul II –elevi Mirea Miruna și Nedelcu Andreea
• Participare cu elevii la Concursul “De vorbă prin Univers” secțiunea Telecomunicații Proiect avizat ISMB în CAEM, domeniul 8, cu numărul 122/05.01.2017, pag.21, poz8. Sa obținut:
- Premiul I - David Ioana
• participare cu elevii la Concursul Interjudețean de Cultură Tehnică Generală și
Abilități de Muncă “Henri- Coandă –un om înaintea timpului său” ed. A VI. S-a
obținut:
- Premiul II - Jărcălău Andrei cu lucrarea “Energii alternative- energia solară”
Prof. ing. Mîndrilă Florina
• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-a obţinut:
- Premiul III - Dudea Ionel
• organizarea Festivalului Naţional “INOVAFEST” – UPBucurești
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• promovarea ofertei educaționale a liceului în cadrul Târgului de Ofertă Educațională
• participare la promovarea Ofertei educaționale a liceului într-o serie de școli
Prof. ing. Sandu Veronica
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de
parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT- Educaţie
financiară
• participarea la activitatea organizată în colaborare cu Asociaţia Radioclubul României
• participarea împreună cu elevii clasei a X-a C la Campania de plantare “Capitala creşte
verde” iniţiată de Direcţia de mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului – noiembrie 2016
• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-a obţinut:
- Premiul II - Dumitrescu Ana Maria
• participarea împreună cu elevii la Concursul „Știu și aplic”, faza pe municipiu. S-a
obţinut:
- Premiul I - Dumitrescu Ana Maria, Bazavan Alin Alexandru
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
„Vizita la Muzeul Tehnic”
”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”
,,Ingineri români în conştiinţa elevilor”
„Jocurile minţii: rebus, sudoku, scrabble”
„Sport şi sănătate”
• responsabil comisia de burse
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Prof. ing. Poenaru Cristyna
• participare împreună cu elevii la Campania de plantare “Capitala creşte verde” iniţiată
de Direcţia de mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
„Vizita la Muzeul Tehnic”
Prof. ing. Radu Violeta
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de
parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT- Educaţie
financiară
• participare împreună cu elevii clasei a XII-a B la Campania de plantare “Capitala creşte
verde” iniţiată de Direcţia de mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”
,,Ingineri români în conştiinţa elevilor”
„Codul bunelor maniere”
„Vizita la Muzeul Tehnic”
Prof. ing. Coman Alina
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
Vizita la TVH
Igienizarea şi înfrumuseţarea clasei
• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-au obţinut:
- Premiul II - Sevastre Daniel
- Mențiune - Roșu Nicoleta
• participarea la activitatea de voluntariat în cadrul asociației ”Viața fără violență”
Prof. ing. Mihai Monica
• participare la Campania de plantare “Capitala creşte verde” iniţiată de Direcţia de
mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului
• activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
Vizita la TVH
”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de apreciere a
acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-educativ”
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Prof. ing. Damaşcan Steluţa
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
„Iniţiere în marketing”,
„Bunele maniere se învaţă”,
„Managementul stresului”,
„Dependenţa de calculator”,
„Paşii Pelerinului”
• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-a obţinut:
- Premiul I - Vacarciuc Diana
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre 16.05.2017 - Parcul Tineretului
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre: Școala Gimnazială “Sf.Voievozi”, Școala
Gimnazială Nr.27, Școala Gimnazială “Petre Ispirescu”, Școala Gimnazială Nr. 167, Școala
Gimnazială Nr.170 “Geo Bogza”

Prof. ing. Miclea Denisia
• organizarea de activităţi desfășurate în săptămâna „Şcoala altfel”:
Concluzii şi aprecieri legate de vizita la Târgul Gaudeamus 2017
„Şcoala şi familia: concurenţe, în colaborare sau complementarietate?”
„Ce aleg: o carieră pe care o doresc sau una impusă?”
„Succesul şcolar: te face mai bun?”
„Politeţe şi recunoştintă”
„Fac ce trebuie sau ce-mi place?”
Concurs Sudoku
Iniţiere în radioamatorism
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”
• vizită la “Music Film Festival”
• vizită la “Zilele Bucureştiului 2016 -557 ani”, Parcul Cişmigiu, Parcul Herăstrău, Piaţa
Constituţiei.
• vizită la noaptea de stiinţă 30 septembrie 2016 – “Noaptea cercetătorilor europeni” în
Piaţa Universităţii, esplanada cu statui
• participare împreună cu elevii la:
- Tȃrgul municipal al firmelor de exercițiu din 12-14 aprilie 2017;
- Festivalul Astrofest 2017 din 6 mai 2017;
- „Noaptea muzeelor deschise” din 20 mai 2017
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre - Liceul Bilingv Miguel de Cervantes
• promovarea ofertei educaționale în școlile gimnaziale: nr.80, nr.92, nr.200, nr.280,
„Gr.Tocilescu”, nr.114-“Principesa Margareta”, nr.79, nr.163.
Prof. ing. Voicu Marin
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
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Concluzii şi aprecieri legate de vizita la Târgul Gaudeamus 2017
„Şcoala şi familia: concurenţe, în colaborare sau complementarietate?”
„Ce aleg: o carieră pe care o doresc sau una impusă?”
„Succesul şcolar: te face mai bun?”
„Politeţe şi recunoştintă”
„Fac ce trebuie sau ce-mi place?”
Iniţiere în radioamatorism
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”
• vizită la “Music Film Festival”
• vizită la “Zilele Bucureştiului 2016-557 ani”, Parcul Cişmigiu, Parcul Herăstrău, Piaţa
Constituţiei.
• vizită la noaptea de stiinţă 30 septembrie 2016 – “Noaptea cercetătorilor europeni” în
Piaţa Universităţii, esplanada cu statui
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre - Liceul Bilingv Miguel de Cervantes
• promovarea ofertei educaţionale în școlile gimnaziale: nr.163, nr.280, nr.132, nr.114

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
„Şcoala şi familia: concurenţe, în colaborare sau complementarietate?”
Concurs Sudoku
„Politeţe şi recunoştintă”
Iniţiere în radioamatorism
Prof. ing. Sănduc Tatiana
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
Concluzii şi aprecieri legate de vizita la Târgul Gaudeamus 2017
„Şcoala şi familia: concurenţe, în colaborare sau complementarietate?”
„Ce aleg: o carieră pe care o doresc sau una impusă?”
„Succesul şcolar: te face mai bun?”
„Politeţe şi recunoştintă”
„Fac ce trebuie sau ce-mi place?”
Iniţiere în radioamatorism
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre - Liceul Bilingv Miguel de Cervantes
• participarea împreună cu elevii la Concursul „De vorbă prin Univers”, Secţiunea
Telecomunicații – CAEM 2017. S-au obţinut:
- Premiul II - Sevastre Daniel
- Mențiune - Roșu Nicoleta
Prof. ing. Bărbieru Dan
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
“Ziua Internaţională a Televiziunii”
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Iniţiere în radioamatorism
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre - Liceul Bilingv Miguel de Cervantes
Prof. ing. Butuşină Gabriela
• organizarea de activităţi desfășurate în săptamâna „Şcoala altfel”:
plimbare parcul Herăstrău – clasa a X-a profesională
vizită la Muzeul Satului – clasa a X-a profesională
vizionare film – Plazza Romania
vizita Editura Niculescu – clasa a X-a profesională
plimbare virtuală la muzeul Naţional de istorie naturală Grigore Antipa
• prezentare ofertă educaţională a şcolii noastre - Liceul Bilingv Miguel de Cervantes

CATEDRA DE DISCIPLINE ECONOMICE DE SPECIALITATE – SERVICII,
POȘTĂ INSTRUIRE PRACTICĂ
Responsabil CONSTANTIN GHEORGHE
♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
▪ Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
▪ Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele
didactice).
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
▪ Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat
inlaturarea acestora( daca au existat ).

notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru

♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
1. Evaluarea initiala
2. Lucrarea practică idividuală şi în echipă
3. Realizarea de proiecte individuale sau în echipă
4. Evaluarea în condiţii reale de lucru la agenţii economici cu care avem parteneriate sau
derulăm proiecte pe practica elevilor
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5. Aplicarea de chestionare cu itemi diverşi conform condiţiior de aplicabilitate şi în limita
variabilelor impuse de SPP pentru formarea de deprinderi pentru activităţi practice
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea
cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
1. Activitate suplimentara cu elevii cu CES
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
1. Disciplinele economice de specialitate se desfăşoară pe module, la filierele cu module
semestriale nu sunt cazuri
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
1. Disciplinele economice de specialitate se desfăşoară pe module , la filierele cu module
semestriale nu sunt cazuri
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
1. Actiuni de pregatire suplimentara in parteneriat cu Junior Achievement
( Constantin Gheorghe, Cernea Valentin).
2. Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul proiectului
educational (inclus in Proiectul Educational ,, ALIMENTATIA SANATOASA’’ ) ,
,,Obtinerea Preparatelor Specifice Altor Popoare’’ , 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 (Centrul Scolar nr.3, Colegiul Economic,Viilor’’ )
3. Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul proiectului
,,CIVITAS’’,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 ( Centrul Scolar nr.3, Colegiul
Economic ,,Viilor’’ ) ,dar si activitati incluse in proiectul educational ,, ALIMENTATIA
SANATOASA’’, tema ,,Obtinerea Preparatelor din carne de pasare’’
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
1. Participarea la pregătirea examenul de absolvire liceu –specializarea poștă și alimentație
publică prin alegerea temelor proiectelor de specialitate Nivel 4 (Constantin Gheorghe)
3. Participarea la pregătirea examenului de absolvire la școala postliceală specializarea Operator
Economic _ Diriginte Oficiu Poștal (Constantin Gheorghe)
4. Organizarea la agentul economic ,, J.W. MARRIOTT ‘’ , unui interviú , in vederea obtinerii
unui loc de munca . Vizati elevii claselor , XI E , XII D
5. Organizarea unui interviú la agentul economic ,, IBIS NORD ’’ , in vederea obtinerii unui
loc de munca . Vizati elevii claselor : X F, XI E , XII D.
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♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu
familiile elevilor problema.
1. Legatura permanentă cu diriginţii claselor la care au ore de specialitate pentru o
informare ritmică asupra evoluţiei elevilor la ceastă activitate
2. Atât în calitate de diriginţi cât şi de cadre didactice responsabile cu instruirea practică a
elevilor, s-a avut în vedere o legătură cu parinţii elevilor cu CES sau cu probleme de
neintegrare sau neadaptare în echipele de lucru atât în atelierul şcoală cât şi la oficiile
poştale sau unitatile de turism si alimentatie publica
3. Masuri de combatere a absenteismului scolar la formele de invatamant seral
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, profesor-elev (daca a fost
cazul).
1. Toate cursurile de formare profesională continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei,
masterate(Constantin Gh, Dicu Leonard, Cernea Valentin) , module de pedagogie, grade
didactice au dus la optimizarea acestor relaţii
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul
activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
1. Deseminarea Proiectului POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în domeniul
evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al contractului:
POSDRU/57/1.3/S/30768 – Constantin Gheorghe
2. Participa, impreuna cu elevii claselor la care activeaza, la activitatile Programului Junior
Achievement de educatie economica si consiliere pentru cariera : (Constantin Gh, Cernea
Valentin)
b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
1. Constantin Gheorghe a prezentat lucrările realizate pentru anul şcolar 2015-2016 CDL
“Tehnici de lucru in Oficiile Poștale” , “ Norme de Drept si legislatie utilizate in
activitatea postala” precum si “Programa pentru maistri posta pentru titularizare si grade
didactice” 2016 coautor Constantin Gheorghe
2. Constantin Gheorghe a prezentat Ghidul la care este autor
“Management postal”- ghid pentru realizarea practicii de specialitate la modulul
respectiv.Ghidul este aprobat de MEC/CNDIPT si realizat in programul PHARE
3. Consfatuire in cadrul catedrei coordonate de catre domnul profesor Constantin
Gheorghe . Teme : ,,COMBATEREA VIOLENTEI IN SCOALA ” ;
,, COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI ’’.
(Constantin Gh, Cernea Valentin, Dicu Leonard, Dicu Horațiu)
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
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1. Au absolvit cursul .Activitate desfasurata in cadrul parteneriatului educational si
proiectului de cercetare: ,,Imbunatatirea continua a calitatii educatiei si formarii la standarde
europene’’ . (Constantin Gh, Cernea Valentin)
•

,,Reglementari Europene Pentru Sanatate si Securitatea in Munca ’’din cadrul cursurilor
derulate inproiectul ,,Manageri profesionisti pentru turism , hoteluri si restaurante’’(
Cernea Valentin)
2. Consfatuire in cadrul catedrei coordonate de catre domnul profesor Constantin Gheorghe
. Teme : ,,COMBATEREA VIOLENTEI IN SCOALA ” ;
•
,, COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI ’’.
3. Participarea la Programele CCD in colaborare cu UPB privind Metode Noi in
Invatamantul tehnologic – Utilizarea Platformei Moodle CCD București

♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
1. Participarea la Programul CIVITAS al Primăriei Mun Bucuresti î colaborare cu PROEDU
și Federația SPIRU HARET avand ca temă „GREEN: Gastronomie Românească – Exercițiu
de Educație și Nutriție 31 octombrie – 18 noiembrie 2016 (Constantin Gh, Cernea Valentin)
1. Participarea, impreuna cu elevii claselor la care activeaza, la activitatile Programului
Junior Achievement de educatie economica si consiliere pentru cariera - modulele:
• Educație pentru sănătate
• Tehnici de comunicare
• Riscul și Asigurările
• Etica în afaceri
• Educație Antreprenorială
• Finanțele Personale
Constantin Gheorghe, Cernea Valentin
2. Activitaţi în colaborare cu Scoala nr 169 și preotul Mișu Constantin de la biserica Sf,
Antonie, la programul “Sărbătorile de iarnă la români ” Constantin Gheorghe, Cernea
Valentin)
3. Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului Colegiului “” în parteneriat cu
Parohiile Chiajna și “” activități de voluntariat desfășurate la Școala Specială nr 11
Constantin Păunescu : Constantin Gheorghe cu participarea prof. Ana Maria Vasile
4. Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale CCD.:
” PROTECŢIA CONSUMATORULUI – ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ editia a IIa”
Proiect aprobat de CCD 2016 în cadrul activității de Dezvoltare profesională
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5. Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale ISMB cu
Programul “Protecția consumatorului în economia de piață”, program aprobat de
MEN și Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative 2017
CAEM Nr. 122/05 01 2017 Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte
caritabile
6. Incheierea de conventii cadru cu agentii economici , in vederea efectuarii stagiilor de
instruire practica curenta si comasata ,pentru anul scolar 2016-2017 , in perioada
15.09.2016 - 15.10.2017:
• Casa Oamenilor de Stiinta -,,Clubul oamenilor de stiinta’’ ;
• 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 ‘’.
( Cernea Valentin )
• CNPR ( COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
• DRPB ( DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI)
(Constantin Gheorghe)

7. Activitatea cu tema Targul de Produse Traditionale - 31.10.2016
- Observarea organizarii unui stand de prezentare;
- Observarea desfasurarii activitatii unui stand de prezentare; ( Cernea Valentin )

8. Activitatea cu tema Targul de Produse Traditionale - 22.11.2016
- Observarea materialelor necesare desfasurarii activitatii unui stand de prezentare.
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial ( Cernea Valentin )

9. Targ de cadouri de Craciun, decoratiuni si suveniruri - 03-06.12.2016
- Observarea materialelor necesare organizarii evenimentelor- clasa a XII-a E
10 .ACTIVITATI EDUCATIVE incluse in proiectul educational ,,ALIMENTATIA
SANATOASA’’ , perioada desfasurare , NOIEMBRIE 2016 . ( Cernea Valentin )
•

La data de 14.XI.2016, a avut loc Informarea grupului privind continutul proiectului
si activitatea ,, Organizarea locului de munca’’ ,unde au participat elevi de la Centrul
Scolar nr.3 si Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii ,,Gheorghe Airinei ’’, fiind
insotiti de profesorii Fainita Elena si Cernea Emilian Valentin la agentul economic ;
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•
La data de 10.12.2016 , a avut loc activitatea ,, Obtinerea dulciurilor de bucatarie
SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA : Placintele de nea ’’ , unde au participat
elevi de la Centrul Scolar nr.3 si Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii
,,Gheorghe Airinei ;
•
La data de 04.02.2016 , a avut loc activitatea ,, Obtinerea dulciurilor de bucatarie
SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA : Fitosele de nea ’’ , unde au participat
elevi de la Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii ,,Gheorghe Airinei
.
11. Incheiat parteneriat de colaborare cu Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2016 –
2017 .Vizati elevii claselor 9E , 11D ,12 D .
•
•
•

Participare cu elevii clasei a X-a E la programul ,,COMPANIA ’’din cadrul Junior
Achievement Romania . ( Constantin Gheorghe )
Participare cu elevii clasei a XI-a D la programul ,,COMPANIA ’’din cadrul Junior
Achievement Romania . ( Cernea Valentin )
Participare cu elevii clasei a XII-a D la programul ,,COMPANIA ’’din cadrul Junior
Achievement Romania . ( Cernea Valentin )

12. Participare in calitate de profesor organizator la olimpiada de Turism si alimentatie , etapa
pe scoala , activitate desfasurata la data de 25.01.2017 , la COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI
TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”. ( Cernea Valentin )
13. La data de 04.12.2016 , a avut loc activitatea ,, Obtinerea
dulciurilor de bucatarie
SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA : Fitosele de nea ’’ , unde au participat elevi de la
Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii ,,Gheorghe Airinei .
( Cernea Valentin )
14. A inceput activitatea de implementare a unei Firme de Exercițiu, avand ca obiect de activitate
cateringul. Firma “OASSIS JUNIOR” ESTE IMPLEMENTATA DE Catedra Economică și
coordonată de profesorii: Pîrvu Aritina, Matrosenco Steluta și Cernea Valentin
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SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2016

BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI LA 31.12. 2016
CHELTUIELI DE PERSONAL:

5414000

BUNURI SI SERVICII:

1706000

REPARATII:

22000

OBIECTE DE INVENTAR:

42000

DEPLASARI,DETASARI:

4000

BURSE:

58000

MOBILIER,APARATURA SI ALTE MIJLOACE FIXE:

191000

PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2016
SALARII:

5279547

BUNURI SI SERVICII
din care:
Furnituri de birou
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)

1193742
43063
678242
134301
8615
325846

REPARATII:

0

OBIECTE DE INVENTAR:

3675

DEPLASARI:

0

BURSE:

57801

MIJLOACE FIXE (CALCULATOARE):

76180

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
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BUGETUL DE STAT (ISMB) DE CHELTUIELI LA 31.12. 2016
CHELTUIELI DE PERSONAL:

34395

ASISTENTA SOCIALA:

4005

BURSE:

68124
PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) LA 31.12.2016

SALARII (examene):

33461

ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini bursieri ai
statului roman)

2848

BURSE:

65886
BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA 31.12. 2016

VENITURI
din care:
Venituri din inchirieri
Taxe
Contributia elevilor pentru camine si cantine
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
Excedentul anului precedent

504000

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

504000

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

51000
78000
305000
33000
37000

32000
31000
27000
1000
1000
3000
73000
30000
50000
139000
1000
27000
5000
4000
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Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
Active fixe

4000
2000
2000
62000
10000

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA 31.12.2016
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat si forta motrica
Carburant
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,
servis copiatoare etc.)
Reparatii
Hrana
Obiecte de inventar (videoproiector, multifunctional,

17575
23920
15914
758
1299
60740
23886

50000
102808
23418

vesela, fete de masa pentru cantina, etc.)
Deplasari interne
Carti, publicatii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (actualizare sistem
informatic, taxe ECDL, taxa ARACIP, premii cros,
certificate digitale,materiale pentru targul de
oferta educationala,reparatii aere conditionate,
apa pentru examene,cataloage,carnete elev,
Active fixe

333
1366
46398

0

SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 30.06.2017
BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI LA 30.06.2017
CHELTUIELI DE PERSONAL:
BUNURI SI SERVICII:
REPARATII:
OBIECTE DE INVENTAR:
DEPLASARI,DETASARI:
AJUTOARE SOCIALE
BURSE:
MOBILIER,APARATURA SI ALTE MIJLOACE FIXE:
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

5521000
2998000
748000
42000
4000
10000
200000
113000
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PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA 30.06.2017
SALARII:

3166723

BUNURI SI SERVICII
din care:
Furnituri de birou
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)
REPARATII:
OBIECTE DE INVENTAR:
DEPLASARI:
AJUTOARE SOCIALE
BURSE:
MIJLOACE FIXE (CALCULATOARE):

492365
13299
299715
43452
2908
132991

443960
8856
539
730
94796
112669

BUGETUL DE STAT (ISMB) DE CHELTUIELI LA 30.06.2017
CHELTUIELI DE PERSONAL:
ASISTENTA SOCIALA:
BURSE:

0
736
28697

PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) LA 30.06.2017
SALARII (examene):
ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini bursieri ai
statului roman)
BURSE:

0
2848

65886
BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA 30.06.2017

VENITURI
din care:
Venituri din inchirieri
Taxe
Contributia elevilor pentru camine si cantine
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati
Excedentul anului precedent
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

504000
51000
78000
305000
33000
37000
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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
3000
3000
3000
70000
35000
50000
110000
7000
45000
10000
5000
15000
5000
3000
45000

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA 30.06.2017
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat si forta motrica
Carburant
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,
servis copiatoare etc.)
Reparatii
Hrana
Materiale sanitare
Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,
aparat de indosariat, multifunctional).
Deplasari interne
Carti, publicatii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,
bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem
informatic, taxe ECDL, premii cros,
certificate digitale,materiale pentru targul de
oferta educationala,reparatii aere conditionate,
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

8239
6013
5322
500
279
32230
9844

17301
38668
197
5098
352
274
20878
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apa pentru examene.
Active fixe
0
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Rezultate elevi

Nr.
Crt

CLASA

1

9A

2

9B

3

9C

4

9D

5

9E

6

9F

7
8

9G
9S

9

9Pprof.

10

10A

11

10B

FILIERA / PROFIL /
SPECIALIZARE
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii- intensiv engleza
tehnologică/ servicii/
economic/tehnician în activităţi de
poştă- intensiv franceza
tehnologică/ servicii/
economic/tehnician în activităţi de
poştă
tehnologică/ servicii/ turism si
alimentatie/ organizator banqueting
tehnologică/ servicii/ turism si
alimentatie/ tehnician in gastronomie
teoretica/real/stiinte ale naturii
vocationala/sportiv/instructor sportiv
electronica automatizari/electronist
retele de telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

FORMA DE
INVATAMAN
T

NR.
ELEVI NR.
inceput ELEVI
PROM.
an
RAMASI IUNIE SN

PROM.
CORIG. SEPT. REPET.

zi

26

18

13

4

1

18

zi

27

22

12

5

5

22

zi

27

23

18

5

23

zi

27

25

10

4

11

24

zi

28

23

17

5

1

23

zi

29

24

16

3

5

23

1

zi
zi

29
23

27
22

16
17

6
4

5
1

25
21

2
1

prof.

16

11

8

2

1

11

zi

22

20

20

zi

23

23

10

1

20
6

2

15

8
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telecomunicatii
12

13

14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii- intensiv engleza
tehnologică/ servicii/
10D
economic/tehnician în activităţi de
poştă- intensiv franceza
tehnologică/ servicii/
10E
economic/tehnician în activităţi de
poştă
tehnologică/ servicii/ turism si
10F
alimentatie/ organizator banqueting
10G
teoretica/real/stiinte ale naturii
10S
vocationala/sportiv/instructor sportiv
electronica automatizari/electronist
10P prof.
retele de telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
11A
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
11C
automatizari/tehnician de
telecomunicatii- intensiv engleza
tehnologică/ servicii/
11D
economic/tehnician în activităţi de
poştă
tehnologică/ servicii/ turism si
11E
alimentatie/ organizator banqueting
11F
teoretica/real/stiinte ale naturii
11S
vocationala/sportiv/instructor sportiv
tehnologică/ tehnic/ electronica
12A
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
10C
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zi

21

22

8

7

6

19

3

zi

25

24

18

5

1

24

zi

21

21

18

2

1

20

zi

23

23

18

1

4

23

zi
zi

26
19

26
20

18
10

1
9

6

24
19

2
1

zi

14

13

11

11

2

zi

25

22

15

5

1

20

1

zi

24

22

9

11

2

21

1

zi

19

17

11

2

4

16

1

zi

26

23

9

2

12

23

zi
zi

23
19

25
20

14
16

3
3

8
1

25
19

zi

25

22

2

12

8

22

1

1
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26

12B

27

12C

28

12D

29
30

12E
12S

31

10As

32

11As

33

11Bs(
prof.)

34

11Cs

35

12As

36

12Bs

37

13As

38

13Bs

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ servicii/
economic/tehnician în activităţi de
poştă
tehnologică/ servicii/ turism si
alimentatie/ organizator banqueting
teoretică/ real/ matematică-informatică
vocationala/sportiv/instructor sportiv
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/
economic/tehnician in activitati de
posta
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
tehnologică/ servicii/ turism si
alimentatie/ organizator banqueting
tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de
telecomunicatii
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zi

25

25

6

18

1

25

zi

26

26

11

10

5

26

zi

29

29

16

7

6

29

zi
zi

13
19

8
19

4
8

4
10

1

8
19

seral

30

25

24

1

24

1

seral

26

26

12

14

23

3

seral

26

24

12

12

12

12

seral

20

18

12

6

14

4

seral

27

25

18

7

25

seral

25

26

1

25

19

7

seral

26

25

12

13

23

2

seral

25

24

12

12

18

6
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39

I Apl

40

I Bpl

41

I Cpl

42

I Dpl

43

I Epl

44

II Apl

45

II Bpl

46

II Cpl

47

II Dpl

48

II Epl

49
50
51
52

9Afr
10Afr
12Afr
13Afr

Informatică - Administrator reţele
locale şi de comunicaţii
Informatică - Analist programatori
Informatică - tehnician infrastructura
retele telecomunicatii
Electronică automatizări - Tehnician
electronist telecomunicaţii
Economic - Operator economic
diriginte oficiu poştal
Informatică - Administrator reţele
locale şi de comunicaţii
Informatică - Administrator reţele
locale şi de comunicaţii
Electronică automatizări - Tehnician
electronist telecomunicaţii
Electronică automatizări - Tehnician
electronist telecomunicaţii
Economic - Operator economic
diriginte oficiu poştal
teoretica/real/stiinte ale naturii
teoretica/real/stiinte ale naturii
teoretică/ real/ matematică-informatică
teoretică/ real/ matematică-informatică
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pl

28

28

24

4

27

1

pl

28

21

17

4

17

4

pl

28

26

22

4

22

4

pl

28

28

28

28

pl

28

27

27

27

pl

25

25

22

pl

24

24

24

pl

28

26

25

1

25

1

pl

26

26

19

7

19

7

pl

27

27

27

fr
fr
fr
fr

20
22
23
20
1259

19
22
23
20
1180

8
11
17
12
765

3

22

3

24

27
11
11
6
8
300

104

10
16
18
18
1076

9
6
5
2
103
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