
COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 1 

Nr. înregistrare: 900/08.03.2017 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 
An școlar: 2016 – 2017 SEMESTRUL I 

 
♣ Predarea programei școlare s-a realizat: 

x Integral 
□ Parțial 

♣ Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse.  
         Nu este cazul 

♣ Parcurgerea materiei s-a realizat: 
            x Ritmic pentru majoritatea catedrelor 
            x Prin reorganizarea materiei: catedrele de Matematică și  Fizică – Chimie – 
Biologie 

♣ Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei (nominalizați 
cadrele didactice). 
Fizică – Chimie – Biologie 

Absenteismul, randamentul lent de învățare, un bagaj scăzut de cunoștințe 
la începutul sem.(clasele a 9-a zi, a 10-zi, a 10 profesională, a 11- zi;a12-zi și 
clasele de seral) 

♣ Evaluare 
          Notarea elevilor s-a realizat: 
            x Ritmic 
            x Aleator: Fizică – Chimie – Biologie 

 ♣ Enumerați cauzele ce au determinat  notarea aleatorie și acțiunile întreprinse pentru  
înlăturarea  acestora( dacă au existat ). 
Fizică – Chimie – Biologie 

★ absenteismul nemotivat și cel motivat: problemele de sănătate, 
cantonamente sportive, situații materiale precare precum și unele situații 
familiale speciale. 

Acțiuni întreprinse 
★ dialogul profesor – elev  /profesor - părinte - creșterea  încrederii în sine și 

în școală a elevului și o legătură mai strânsă cu familia. 

 ♣ Precizați modalitățile și intrumentele de evaluare care au fost folosite:  
– în funcție de specificul fiecărei discipline/ profilului și specializării 

 Teste de evaluare inițiale, formative, sumative, fișe de lucru, proiecte, 
portofolii, joc de rol, dialog  

 Tehnice/Economice de specialitate 
o Lucrarea practică idividuală şi în echipă 
o Realizarea de proiecte individuale sau în echipă 
o Evaluarea în condiţii reale de lucru la agenţii economici cu care avem 

parteneriate sau derulăm proiecte pe practica elevilor 
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 ♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 
dobândirea    cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor. 
 
★ tratarea diferențiată a elevilor; 
★ realizarea testelor ținând cont de ritmul lent de învățare, astfel încât 

rezolvarea itemilor care se adresează tuturor elevilor să fie punctată cu 
maxim 7 (șapte) 

★ îndrumare și evaluare personalizată 
★ stimularea imaginației și creativității 
★ învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 
★ utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii 

elevilor cu CES 
★ încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz 
★ încurajarea autoevaluării 

 
Matematică 
★ Prescripții cu sarcini de lucru date progresiv; 
★ Fișe de lucru cu noțiunile de bază 

Socio umane 
★ 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 

Informatică 
★ Utilizarea platformei EDMODO pentru antrenarea elevilor în activități de 

învățare interactive. 
★ Realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca 

dificultate, care să permită elevilor învățarea în ritm propriu 
★ Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare 

dobândirii competențelor disciplinei 
★ Folosirea platformei MOODLE la Informatică, pentru ca elevii să poată învăța 

în ritm propriu, la clasele de Informatică și cele de postliceală 
★ Utilizarea platformelor WIKISPACES ca spațiu colaborativ de lucru pentru 

elevi 
Discipline tehnice 
★ promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului  
★ material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, 

etc.) 
★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii/ manualul interactiv de 

Electronică digitală http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html 

♣ Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase). 
 
 

http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html
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Matematică: 
Profil tehnic-75; 
Seral-33 
Fr-25 
  
 ♣ Elevi corigenți (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase ) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematică: 
Profil tehnic-34 
Profil științe ale naturii 10 

Clasa Rom Franc 
/germ 

Engl Fiz/bio/ 
chim 

Geo TIC Info Ed.antr Teh 

Cls. a 9-a 20 1  teh 
4 poștă 
2turism 

5 22 teh 
20 poștă 
9 turism 
15 st.nat 
11 sport 
2 prof 

 1 -   

Cls. a 10-
a 

23 
Prof 2 
Seral 5 

 

1  teh 
1 șt.nat 

1 26 teh 
8 poștă 
1 turim 
1 sp. 
1 prof 

 2 5 15  

Cls. a 11-
a 

20   2 teh 
6 st.nat 
4 prof 

 - -  ED 
seral 5 

Cls. a 12-
a 

42 
Seral 6 

  3 teh 12 - -   

Clasa Rom Franc 
/germ 

Engl. Fiz/bio/ 
chim 

Geo TIC Info  

Cls. a 9-a 25 14  teh 
3 poșt 
7 turis 

18 49 teh 
16 poștă 
27 turism 
6 st.nat 
9 sport 
19 prof 
38 fr 

15 28 -  

Cls. a 10-
a 

37 16 - 
teh 

13 50 teh 
9 poștă 
5 st.nat 
11 sp. 
7 prof 
17 seral 
22 fr 

38 19 1  

Cls. a 11-
a 

10  7 6 teh 
5 prof 
3 seral 

14 - -  

Cls. a 12-
a 

20  9 29 teh 
10 info 
9 seral 
6fr 

19 - 5  
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♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute. 

Română 
★ elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste)  
★ încurajarea și pregătirea elevii pentru etapa pe școala a OLAV 
★ consultarea unor surse cat mai variate pentru realizarea de proiecte tematice 

Franceză/Germană/Engleză 
★ Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual și la clasă 
★ Pregătire suplimentară pentru concursurile școlare (3 elevi promovați la 

olimpiada de limba engleză pentru faza pe sector) 

Geografie/religie/ed.fizică 
★ Participarea la olimpiade și concursuri: Olimpiada  de religie (Premiul  I faza 

pe sector Matei Ana Maria Premiu cls.XI F), competiții sportive și Olimpiada 
Națională a Sportului Școlar 

★ Echipa de handbal fete a obţinut locul 2 la faza pe sector a Olimpiadei 
Naţionale a Sportului Şcolar 

★ Olimpiada Sportului Şcolar, baschet băieţi, locul 4 faza pe sector 
★ Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, şah, loc 3 băieţi, Veştemeanu Ionuţ 

(clasa 12S) şi calificarea la faza municipală 
★ Promovarea elevilor cu calități sportive în echipele reprezentative  sportive 

ale liceului  

Informatică/Fizică 
★ Pregătire pentru olimpiadă și concursuri,  
★ Probleme și teste suplimentare,  
★ Concursuri online 

Tehnice 
★ sarcini de lucru diferenţiate 
★ teme conexe la alegerea elevului 
★ fişe de lucru cu grad sporit de dificultate 
★ ore suplimentare de pregătire pentru concursuri şcolare 
★ ore suplimentare de pregătire în cadrul Cercului de Electronică ,,Calea spre 

performanţă” (Prof.ing. Ion Paul) 
★ pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a pentru participarea la Olimpiada 

Tehnică faza pe şcoală şi faza pe municipiu (Prof.ing. Zloteanu Dana, Prof.ing. 
Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul) 

Economice de specialitate 
★ Acțiuni de pregătire suplimentară  în parteneriat cu Junior Achievement 
★ Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate în cadrul 

proiectului educațional (inclus în Proiectul Educațional ,, ALIMENTAȚIA  
SĂNĂTOASĂ’’ ) - ,,Obținerea Preparatelor Specifice Altor Popoare’’ –  

★ Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul 
proiectului ,,CIVITAS’’ - ,,Obținerea Preparatelor din carne de pasăre” - 
(Centrul Școlar nr.3, Colegiul Economic „Viilor’’ ) 

♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 
 
Română/Franceză-germană/Fizică, Chimie, Biologie/Engleză/Matematică/Istorie 
★ prezentarea subiectelor tip bac; 
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★ planificarea orelor de pregătire; 
★ pregătire suplimentară 
★ elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste) 

 
Informatică 
★ Ore suplimentare de pregătire a examenului de Atestare profesională, 

Competențe digitale și de Bacalaureat 
★ Organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de 

Competențe digitale 
★ îndrumarea elevilor  anul II şcoală postliceală  în vederea elaborării lucrărilor 

de specialitate şi susţinerea examenului de absolvire, specializarea 
Administrator rețele locale și de comunicație. 

Economice de specialitate 
★ pregătirea examenului de absolvire la școala postliceală specializarea 

Operator Economic _ Diriginte Oficiu Poștal  
★ Organizarea la agentul economic ,, J.W. MARRIOTT ‘’ ,  a unui interviu , în 

vederea obținerii unui loc de muncă . Vizați elevii claselor  , XI E , XII D 
★ Organizarea unui interviu  la agentul economic ,, IBIS  NORD ’’, în vederea 

obținerii unui loc de muncă . Vizați elevii claselor  : X F, XI E , XII D 

Tehnice 
★ 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  anul II şcoală 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) 

 
♣ Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginți și cu 
familiile elevilor  problemă. 
 

Telefonic, participarea la ședințe cu părințiielevilor din clasele avute în 
încadrare, întâlniri la școală, email, site-ul școlii 

Socio umane 

★ Colaborarea profesorilor de Istorie și Socio-Umane cu profesorii diriginți ai 
claselor din încadrare, în vederea identificării celor mai potrivite strategii și 
metode didactice pentru stimularea motivației elevilor pentru învățarea la 
disciplinele predate. 

★ Protocol de colaborare încheiat de către profesorii diriginți cu Cabinetul de 
Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică – profesor consilier școlar, 
Drăghici Daniela; 

★ Colaborarea profesorului consilier școlar cu  profesorii diriginți care au 
solicitat-o, pentru consilierea unor elevi cu risc de eșec școlar. 

♣ Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesor-elev 
(dacă a fost cazul). 
 
★ Participarea la ședințe cu părinții; 
★ Discuții cu diriginții și părinții; 
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★ Aplicarea de chestionare; 
★ Colaborare cu psihologul școlii. 

Tehnice 
★ grupul de comunicare creat pe Edmodo cu elevii aflaţi în încadrare la clasele 

de postliceal (Prof. Oltean Nina, Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia) 

♣ Activități metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calității. Precizați 
titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru : 

a) a se  instrui  
Română 
Bondoc Mădălina         
★ lecție deschisă clasa a X-a S (monitorizare internă) 

Matematică 
★ Instruire în vederea folosirii de platforme exitente online și utilizate pe scară 

largă în țară și străinatate – Ionescu Simona, Marin Corina 
Franceză/Germană 
★ analiza SWOT pe baza testelor inițiale 
★ participarea la consfătuirile cadrelor didactice  

Fizică – Chimie – Biologie 
★ analiza testelor inițiale ACTIVITĂŢI POSIBILE PENTRU REALIZAREA 

PLANULUI  REMEDIAL 
Socio-umane 
★ activitate metodică, în colaborare cu profesorii din catedra de informatică și 

cu Casa Corpului Didactic din București, 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: ”Computerul – mediator al cunoașterii secolului XXI”, 
prof.coordonator Drăghici Daniela; profesori participanți din catedră: Marica 
Marcela, Marica Adrian, Ioniță Paula 

Economice de specialitate  
★ Diseminarea  Proiectului  POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în 

domeniul evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al 
contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768 – Constantin  Gheorghe 

Tehnice 

★ participarea la consfătuirile cadrelor didactice 
★ stabilirea unui program de pregătire a elevilor în vederea participării lor la 

concursurile şcolare şi la Olimpiada Tehnică 
★ stabilirea unui orar al consultaţiilor pentru elevii claselor terminale în 

vederea susţinerii Examenului de Certificare a Competenţelor profesionale 
★ întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele 

şcolare în vigoare şi predarea lor la termenul stabilit 
★ întocmirea proiectelor unităţilor de învăţare 
★ 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) 
★ realizarea testelor iniţiale şi a baremelor de corectare şi notare 
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b) a prezenta experiențe valoroase sau produse proprii. 
Română 
Bondoc Mădălina         
★ organizare și corectura OLLR, faza pe școală 
★ organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viață (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

Chițu Georgiana 
★  organizare și corectură OLLR, faza pe școală 
★  subiecte și organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viață (OLAV)”  
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

Ivan Violeta  
★ corectura OLLR, faza pe școală 
★ corectură olimpiada “Lectura ca abilitate de viață (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

Manta Mara 
★ Comunicare date privind planificările calendaristice (cf. Consfătuire limba și 

literatura română) 
★ organizare și corectură OLLR, faza pe școală 
★ organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viata (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fise de lucru 
★ membru în echipa de scriere Proiect R.O.S.E.  

Simion Elena 
★ redactare subiecte examen de diferențe 
★ redactare programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă și seral 
★ corectura OLLR, faza pe școală 
★ corectură olimpiada “Lectura ca abilitate de viață (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

 
Franceză-germană/Fizică – Chimie - Biologie  
★ stabilirea conținuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru 

învățământul seral și fără frecvență; 
★ realizarea testelor inițiale și a baremelor, precum și a subiectelor pentru 

olimpiadă; 
Socio – umane 
★ prezentarea (ppt-ul) “Exploatarea optimă a resurselor tip internet pentru 

exersarea gândirii critice și a motivației pentru studiu.” (Drăghici Daniela) 

Informatică 
★ Elaborarea subiectelor pentru testele inițiale, formative și sumative de către 

toți profesorii 
★ coordonarea practicii pedagogice (Dir. Popa Octavian Lucian, prof. Stan 

Claudia, prof. Toma Simona) 
★ organizarea Cercului Pedagogic Municipal cu tema “Susţinerea învăţării şi 

progresului şcolar prin Platforma online EDMODO” , noiembrie 2016 (Dir. 
Popa Octavian Lucian, prof. Stan Claudia) 

★ Administrarea site-ului școlii (prof. Toma Simona) 
★ Participarea în echipa de scriere a proiectului ROSE (Dir. Popa Octavian 

Lucian, prof. Stan Claudia) 
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Economice de specialitate 
★ metodist ISMB, participări la seminarii,conferinte,monitorizare 

proiecte.(Popescu Costinela, Popescu Adrian) 
 
Tehnice 

★ 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 (Dir. Popa Octavian Lucian, prof. Stan 
Claudia,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) 

★ 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) 

★ întocmirea documentaţiei necesare pentru Proiectul municipal “De vorbă 
prin Univers” în parteneriat cu CCD Bucureşti 

★ întocmirea documentaţiei necesare pentru Concursul Municipal “De vorbă 
prin Univers” activitate în CAEM-2017 

 
 ♣Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați  dovezi şi titlul activităţii) 
Română 
Bondoc Mădălina   

★ Cerc metodic –Integrarea mijloacelor Tic în cadrul orelor de limba și literature 
română, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” 

★ Cerc pedagogic: “UTILIZAREA PLATFORMELOR E-LEARNING ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ”, Colegiul Tehnic P. Tc. “Gh. Airinei 

★ Cerc metodic, Colegiul Național „Elena Cuza” 
Chițu Georgiana 

★ Cerc pedagogic: “UTILIZAREA PLATFORMELOR E-LEARNING ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ”, Colegiul Tehnic P. Tc. “Gh. Airinei” 

★ Precizări privind modele de subiecte-EN (întâlnire la nivelul sectorului),  Colegiul 
Național “Elena Cuza” 

Ivan Violeta  
★ Cerc metodic –Integrarea mijloacelor Tic în cadrul orelor de limba și literature 

română, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” 
Manta Mara 

★ Cerc metodic –Integrarea mijloacelor Tic în cadrul orelor de limba și literature 
română, Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” 

★ Cerc pedagogic: “UTILIZAREA PLATFORMELOR E-LEARNING ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ”, Colegiul Tehnic P. Tc. “Gh. Airinei 

★ Recenzie VASILE BAHNARU, Calvarul limbii române în timpul dominaţiei sovietice 
(studiu şi documente de arhivă), Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
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Institutul de Filologie, 2015, 403 p., în Limba română  nr. 3/2016, Editura 
Academiei Române (în curs de publicare) 

★ Recenzie IONUŢ GEANĂ, Construcţii verbale prepoziţionale în limba română, 
Editura Universităţii din Bucureşti, 2013, 264 p., în Limba română  nr. 3/2016, 
Editura Academiei Române (în curs de publicare) 

 Simion Elena 
★ Curs Managementul riscurilor de corupție în educație – februarie-martie 2017 
★ Curs Dezvoltarea competențelor didactice de evaluare a învățării prin examene 

naționale, la disciplinele din programele naționale, CCD București , 16 -21 
decembrie 2016/ 16 ore 

Franceză-germană  
Mitran Viorica, Strătilă Andreea Liliana 

★  La journee.Cle International Bucuresti-Liceul Miguel de Cervantes 
★ Meseriile în gastronomie-Institutul Francez din București 
★ Limba română pe agenda expaților-Hotel Cișmigiu-Centrul de Limbi  Străine A-

Best 
★ Integrarea mijloacelor TIC în predarea limbii române- Liceul Eugen Lovinescu 
★ Dezbatere Evaluarea Națională/Bac 2017-Colegiul Mihai Viteazul 

Periețeanu Doinița, Racof Mihaela 
★ Conferința practica pentru tineret “Booklande Evolution”-ASE 
★ Fête de la gastronomie et des Rencontres franco-roumaines du tourisme 

Stoica Iulia 
★ Activități lunare la Institutul Goethe pe diverse teme: Weihnachtszeit und 

Lichterzeit, Krimivormittag –Lektur 
 
Engleză 

★ Simpozionul Național “Copilul cu cerințe educaționale speciale și integrarea sa în 
școala de masă”,  Gabriela Ilie 

★ Festivalul Internațional Anelisse, Premiul I pentru Revista Note... , Gabriela Ilie 
★ Preparing Students for FCE, Ana-Maria Vasile 
★ Preparing Students for CAE, Ana-Maria Vasile 
★ Perfecționări traduceri și subtitrări: Rodica Ionaș 

 
Matematică 

★ WORKSHOP CCD “DEZVOLTAREA PRACTICILOR INCLUZIVE ÎN ŞCOLILE 
EUROPENE” Bratislava,30 noi- 4 dec 2016. Ionescu Simona, MarinCorina 

Fizică – Chimie – Biologie 
Popescu Castanela  

★ Conferința “Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională în 
România”- 27.09.2016 

★ Simpozionul Național “ Mentoratul în practica pedagogică. Bune practici și 
perspective de optimizare”- 29.09.2016 

★ Seminarul  “Holocaustul- formare pentru profesorii români”, The International 
School for Holocaust Studies Yad Vashem, Israel, 26.10.2016 

★ Workshop “Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma online 
EDMODO” 
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★ Sesiunea Națională de Informare  cu tema “ Bune practici pentru creșterea 
atractivității în învățământul profesional și tehnic”,  în cadrul programului european 
“ European Vocational Skills Week 2016- Discover your talent”, 5.12.2016 

★ Curs “ Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional”, 
dec.2016-ian.2017 

Socio – umane 
Marica Marcela, Marica Adrian: 

★ 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. 

★ participare la activitatea metodică: ,,Utilizarea platformelor e-learning in activitatea 
didactica”, prof.coordonatori C.Stan, S.Toma, N.Oltean și ”Computerul – mediator 
al cunoașterii secolului XXI”-,,Exploatarea optima a resurselor tip Internet pentru 
exersarea gandirii critice si a motivatiei pentru studiu”, prof.coordonator 
D.Draghici;  25 ianuarie 2017 

Drăghici Daniela 
★ Activități metodice derulate conform Planificării activității de consiliere 

psihopedagogică pe semestrul I și Raportului de activitate al Cabinetului de 
Asistență Psihopedagogică pe semestrul I. 

★ 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” 

Romulus Ecaterina Carmen 
★ Instruirea profesorilor de științe socio-umane - Facultatea de Filosofie, 14 

octombrie 2016 
Ioniță Paula 
★ ”Utilizarea platformelor e-learning in activitatea didactica”, prof.coordonatori 

C.Stan, S.Toma,N.Oltean; 
★ “Exploatarea optima a resurselor tip Internet pentru exersarea gandirii critice si a 

motivatiei pentru studiu”, prof.coordonator Dana Draghici; 
★ Curs Management și leadership educațional,  CCD București - septembrie-

noiembrie 2016/ 102 ore/ 30 CPT 
 
Geografie/religie/ed.fizică 
★ Articol „Meseria de profesor” ȋn revista Tribuna Ȋnvăţământului – Andronache 

Bogdan 
 
Informatică 
Toma Simona, Stan Claudia 
★ Formator ECDL 
★ Participare la următoarele conferințe, simpozioane și concursuri: 
★ Conferința naționala ”Teaching the google generation” – 14.11.2016 
★ Simpozionul național ”Noile educații răspunsuri la imperativele lumii 

contemporane” – 18.11.2016 
★ Simpozionul national ”Mentoratul în practica pedagogică. Bune practici și 

persective de optimizare”-29.09.2016 
★ Concursul internațional ”Orașul meu de suflet” – 30.10.2016 
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★ Cercul pedagogic municipal ”Susținerea învățării și progresului școlar prin 
platforma Edmodo” 

★ Cercul pedagogic municipal “COMPUTERUL – Mediator al cunoașterii în secolul 
21”- organizator 

★ Cursuri și wokshop-uri: Adobe Apps for Education, Matematica prietena chimiei 
Economice 
★ cursul,,Îmbunătățirea continuă a calității educației și formării la standarde 

europene’’ . (Babarada Dan, Matrosenco Steluța, Popescu Costinela, Popescu 
Adrian,Oprea Stelian, Ionescu Catalin, Raducanu Eusebiu, Pirvu Aritina) 

★ “Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma - EDMODO”, Noiembrie 
2016, CCD Bucuresti si Colegiul Tehnic PTc. “Gheorghe Airinei” ( Popescu 
Costinela, Popescu Adrian) 

★ Membru Consiliul Consultativ ISMB pentru proiecte și programe educaționale 
( Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Metodist al Inspectoratul Ṣcolar al Municipiului București  - Proiecte educaționale; 
(Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

 
Tehnice 
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 iniţială” în revista şcolară Esenţial Proiect 
Educaţional 

★ participare la Proiectul municipal “Resurse educaţionale pentru profesori într-o 
şcoală nouă”, organizat de CCD Bucureşti  
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★ 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 

Prof. ing. Sandu Veronica 
★ 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 

Prof. ing. Lie  Mirela 
★ 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” 

★ simpozion Naţional „Teaching the Google Generation/Predarea-învăţarea 
pentru Generaţia Google” – „De la cretă  şi burete la miracolul internet-ului în 
instruire” 

★ 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 Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele 
lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 

★ participarea la Festivalul Internaţional-Concurs „ANELISSE” de filme, fotografii şi 
reviste şcolare 

★ 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 

Prof. ing. Oltean Nina 
★ participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune 

practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica 
din Bucureşti 

★ 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” 

★ seminar cu tema: “Mentorat şi tânăra generaţie”/Metoda Perach 
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Prof. ing. Mîndrilă Florina 
★ participare la Proiectul municipal “Resurse educaţionale pentru profesori într-o 

şcoală nouă”, organizat de CCD Bucureşti  
★ cursul "Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare şi colaborare în 

proiectele eTwinning” 
★ 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” 

★ publicarea articolului “Sunt cel mai rapid şi precis” în revista “Reviste 
educaţionale pentru activităţi integrate” publicat de Editura Atelier Didactic 

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 

★ 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 

★ participare la Simpozionul Naţional “Mentoratul în practica pedagogică. Bune 
practici şi perspective de optimizare”, organizat de Universitatea Politehnica 
din Bucureşti 

★ membru în comisia orar 
Prof. ing. Coman Alina 

★ 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 
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★ 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. 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 

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” 

★ 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” 

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” 

★ 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” 

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 

Prof. ing. Damaşcan Steluţa 
★ curs CCD – Portofoliu Electronic (PE) 
★ curs CCD – “Aplicaţiile Google în Educaţie - Începători” (Edu Apps)   
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★ 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” 

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, -10.12.2016 - Calificativ “Foarte bine”-
30CPT 

★ curs online Protecţia Consumatorului organizat de InfoCons 
Prof. Butuşină Gabriela 

★ curs vocaţional în domeniul Protectiei Consumatorilor şi în domeniul Financiar 
Bancar organizate de InfoCons  

★ participare la Cercul Pedagogic ”Computerul – Mediator al cunoaşterii în 
secolul 21” 

★ participare la Simpozionul International “Dinamica Lumii” 
 
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 

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” 

★ actualizarea portofoliului profesional 
 
Economice de specialitate 

★ Au absolvit  cursul  .Activitate  desfășurată în cadrul parteneriatului educațional și 
proiectului de cercetare: ,,Îmbunătățirea continuă a calității educației și formării la 
standarde europene’’ . (Constantin Gh, Cernea Valentin)   

★ ,,Reglementări Europene Pentru Sănătate și Securitatea în Muncă ’’din cadrul 
cursurilor derulate în proiectul ,,Manageri profesioniști pentru turism, hoteluri și 
restaurante’’( Cernea Valentin) 

★ Consfătuire în cadrul catedrei coordonate de către domnul profesor Constantin 
Gheorghe . Teme : ,,COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ ” ;  ,, COD DE ETICĂ 
PENTRU PROFESORI ’’ 
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♣Activități extrașcolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi titlul 
activităţii): 
Română 
Bondoc Mădălina 

★ Premiul I Revista școlară „Note...” cu ISSN (coord)- participare la Festivalul 
Internațional-Concurs Anelisse de filme , fotografii și reviste școlare, Iași 2016 

★ Participant la proiectul CIVITAS – Gastronomie Românească – Exercițiu de 
educație și nutriție, 31 oct – 18 nov 2016 

★ participant la Târgul Caritabil de Crăciun, Col. Tehn. de P Tc Gh. Airinei 
★ Educație media/cinematografică (vizionare de film și dezbatere) 
★ Timpul mitic românesc (obiceiuri de primăvara) 
★ Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii 
★ „Bucurestiul, toamna !” Expoziție de fotografie 
★ Cerc de lectură - « Portret al cititorului în adolescență »/Lectura adolescenților 

Chițu Georgiana 
★ Dezbatere: opera filmică/opera literară;  
★ Timpul mitic românesc,  
★ Colaborare – revista “Note…”; 
★ “Bucureștiul, toamna!”- expoziție de fotografie, 
★ “Portret al cititorului în adolescență”- cerc de lectură;  

Ivan Violeta 
★ Organizator și participant la proiectul CIVITAS – Gastronomie Românească – 

Exercitiu de educație și nutriție, 31 oct – 18 nov 2016 
★ Participarea la Activitățile creative de Crăciun, organizate de Col. Tehn. Gh. 

Asachi, 14 dec 2016 
★ Organizator și participant la Târgul Caritabil de Crăciun, Col. Tehn. de P Tc Gh. 

Airinei  
★ 23 nov 2016 – vizitarea expoziției „Peisaje franceze în arta românească modernă” 

de la Muzeul Național de Artă București 
★ 24 nov 2016 – vizitarea Muzeului Cotroceni 
★ participarea la repetiția corului Madrigal de la Sala Palatului, 28 nov 2016 

Manta Mara 
★ Premiul I Revista școlară „Note...” cu ISSN (coord)- participare la Festivalul 

Internațional-Concurs Anelisse de filme , fotografii și reviste școlare, Iași 2016 
★ vizitarea expoziției Țiriac Collection, 5 dec 2016 
★ participant la Târgul Caritabil de Crăciun, Col. Tehn. PTc. Gh. Airinei, 15 dec 2016 

(coordonare eleva Bozorina Alexandra) 
★ Educatie media/cinematografică (vizionare de film și dezbatere) 
★ Timpul mitic românesc (obiceiuri de primăvară) 
★ Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii 
★ „Bucureștiul, toamna !” Expoziție de fotografie 
★ “Portret al cititorului în adolescență”- cerc de lectură  

 
Simion Elena 

★ manager executiv și membru în echipa de implementare a proiectului GREEN - 
Civitas (31 octombrie - 18 noiembrie 2016, Primăria Municipiului București - 
PROEDUS)  

★ coordonator al proiectului CAER Dăruind, vei dobândi – an școlar 2016-2017 
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★ coordonator la nivelul liceului al proiectelor Digital Parents ( Active Watch, ISMB), 
Filme pentru liceeni (Asociația Macondo), “Suntem generația în mișcare” 
(Asociația PRAIS), Patrula de reciclare (Batrel) 

★ Conferințele BookLand – septembrie 2016 
★ Festivalul de Film Ecologist Eco Fest – Pentru sănătatea Pământului – 10-13 

octombrie 2016 – Secțiunea Film la minut ( filmul Spune adio gunoaielor, realizat 
de eleva Mihalache Eliza) 

★ Madrigalul Altfel – noiembrie 2016 
★ vizionare piesa de teatru cu elevii clasei a IX-a G – Balul Hoților - Teatrului Vienez 

pentru copii– noiembrie 2016 
★ Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă – noiembrie 2016– 

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  
★ vizita la Țiriac Collection – 6 decembrie 2016 
★ participant la Târgul Caritabil de Crăciun  
★ Activități creative de Crăciun – 14 decembrie 2016 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” 
★ Creativitate în sprijinul comunității, organizat de CCD București în parteneriat cu 

Asociația Speranță pentru tine  - 19 decembrie 2016. 
★ Sărbătorile de iarnă. Sf Antim Ivireanu ( sesiune de referate și serbare) – 22 

decembrie 2016– Colegiul Tehnologic „Antim Ivireanu” 
★ 24 Ianuarie în istorie – 3.02. 2017 – Școala nr 162 

 
Parteneriate: 

★ Proiect de parteneriat încheiat între Asociația cultural-științifică “Vasile-Pogor”Iași 
și Colegiul Tehnic Ptc “Gh.Airinei” în calitate de coordonatori activități din proiect 

★ Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii la evenimentele organizate de 
fundație, premii pentru elevi)  

★ AOLN România – partener în proiectul CIVITAS - GREEN, activități în Săptămâna 
Școala Altfel, participarea elevilor și profesorilor școlii la evenimentele umanitare 
din seria “Dăruind vei dobândi” organizate de Crăciun  

★ Active Watch – proiectul Digital Parents 
★ Asociația Macondo - proiectul Filme pentru liceeni 
★ Asociația PRAIS – proiectul Suntem generația în mișcare 
★ Baterel - proiectul Patrula de reciclare 
★ Christine Valmy – activități profesionale demonstrative 

 
Franceză-germană  
Buștiuc Antoaneta 

★ ,,Școala mea- A doua Casă’’- Activitate de înfrumusețare a clasei, de stimulare a 
implicării în economia generală a desfășurării orelor de curs. 

STRATILĂ ANDREEA LILIANA 
★ Meseriile în gastronomie - Institutul Francez din București 
★  Centrul de Limbi Săine A-Best,, Modern Teaching  workshop jocuri și activități 

interactive’’  
★ ÎIntâlnire poliția rutieră 

★ participant la Târgul Caritabil de Crăciun  
Engleză 

★ Ziua limbilor europene): Rodica Ionaș, Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile. 
★ Serbările toamnei: Ana-Maria Vasile 
★ Târgul de Crăciun: Ana-Maria Vasile 
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★ Discussion “How to maintain your health” cu clasele 9A, 9B: Laura Cârlan 
Matematică  

★ Sunt antreprenor-concurs – toți membrii catedrei; 
★ Concurs de logică matematică – toți membrii catedrei 

Fizică – Chimie - Biologie 
★ “Educație pentru sănătate!” – proiect educational în parteneriat cu Agentia 

Națională Antidrog – Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sect. 6 
– Ioniță Paula, Mihaela Enea 

★ Responsabilitate individuală, prevenire HIV/SIDA” – proiect educațional cu sprijinul 
medicinei de familie:dr.F.Mulțescu  - Ioniță Paula, Ciocoi Veronica, Enea Mihaela 

★ “Ziua internațională a diabetului” – Ioniță Paula 
Popescu Castanela 
★ Proiectul  ” MĂIASTRA-Festival concurs de dans, muzică și creație artistică”, 

PROEDUS- Centrul de Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret  
București, S-a câștigat locul I la modelaj cu lucrarea “ Casa bunicilor” 

★ Proiectul educațional “ Ne informăm, conștientizăm și protejăm” derulat în 
parteneriat cu Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu.  

Socio - umane  
Marica Adrian, Marica Marcela 

★  Încheierea acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior 
Achievement România. 

★ Desfășurarea programelor ,,Educație pentru sănătate-Sport, nutriție, prevenție”-
clasa a XI-a C, ,,Economia și succesul”- clasa a IX-a G, în cadrul parteneriatului 
cu Junior Achievement. 

★ Activitate educativă ,,Comemorarea  Holocaustului’’, octombrie 2016. 
★ activitate 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) 

★ activitate educativă ,,Necesitatea unor abordări educaționale diferențiate și rolul 
lor în stimularea rezilienței profesionale a cadrelor didactice” 

★ coordonarea activității ,,Haihui prin marile orașe ale lumii”- călătorie virtuală prin 
marile orașe ale lumii (Noiembrie 2016) 

★ activitatea ,,Migrația în lumea contemporană!”- masă rotunda (Noiembrie 2016) 
★ 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) 

★ activitatea ”Rețeta științifică a IUBIRII” în parteneriat cu CAPP - prof.consilier 
școlar, Daniela Drăghici; (Noiembrie 2016) 

★ activitatea ,,Vizionare film cu caracter istoric” (Noiembrie 2016) 
★ activități dedicate zilei de 1 DECEMBRIE,  Ziua Națională a României 

 Drăghici Daniela 
★ 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 (Noiembrie 2016) 
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★ ,,Dezvoltarea simțului estetic al elevilor”- (Noiembrie 2016) 
★ ,,Dezvoltarea inteligenței financiare a elevilor” (Noiembrie 2016) 
★ ,,Rețeta științifică a IUBIRII” (Noiembrie 2016)         

 
Ionita Paula 

★ Participarea elevilor la activități de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
realizarea de donații copiilor cu nevoi speciale 

Romulus Carmen/ Bezdadea Florin/Alexandrescu Iulian 
 

★ Participare cu elevii clasei a X-a E la Conferința ,,Beauty of Entrepreneurship”, 
parteneriat A Woman’s World, Asociația Națională a Antreprenorilor. (Noiembrie 
2016)         

★ Masa rotunda  pe tema  ,,Drepturile omului și ale copilului” (Noiembrie 2016)         
★ Sesiune de referate/pp pe tema ,,Protecția Consumatorului’’, (Noiembrie 2016)         
★ Masa rotundă pe tema ,,Implicarea școlii în formarea gândirii economice’’ 

(Noiembrie 2016)         
★ Workshop pe tema ,,Planuri pentru o carieră de succes’’ (Noiembrie 2016)         

 

Geografie/religie/ed.fizică 
★ 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) 

★ Participare ȋn cadrul Festivalului Internaţional – Concursul Anelisse de film, 
fotografii şi reviste şcolare (Radu Cătălin) 

Arseni Florin 
★ Participare la Crosul Loteriei 
★ Ȋnceperea Campionatului la fotbal al liceului pentru clasele a IX-a 
★ Participarea la activităţile din „Şcoala Altfel”: vizită la Muzeul Sportului cu elevii 

clasei 12S, participare cu echipele de baschet şi şah (ȋmpreună cu ceilalţi profesori 
de educaţie fizică) la concursurile de la Olimpiada Sportului Şcolar la baschet şi 
şah 

Protocol de colaborare ȋntre Colegiul Tehnic „Gheorghe Airinei” şi Parohia Ȋnălţarea 
Domnului - ȋn cadrul proiectului „A fi sau a nu fi”. 
Economice 

★ Participarea la Programul CIVITAS al Primăriei Mun Bucuresti în colaborare cu 
PROEDU și Federația SPIRU HARET „GREEN: Gastronomie Românească – 
Exercițiu de   Educație și Nutriție 31 octombrie – 18 noiembrie 2016 
(Constantin Gh, Cernea Valentin, Raducanu Eusebiu, Pîrvu Aritina) 

★ Junior Achievement de educație economică și consiliere pentru carieră  - 
modulele: Succesul Profesional, Educație Antreprenorială     (Babarada Dan, 
Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Activităţi în colaborare cu Școala nr 169  și preotul Mișu Constantin de la biserica 
Sf, Antonie, la programul “Sărbătorile de iarnă la români ”  Constantin Gheorghe, 
Babarada Dan) 

★ Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul parteneriat cu Parohiile Chiajna și 
activități de voluntariat desfășurate la Școala Specială nr 11 Constantin 
Păunescu : Constantin Gheorghe, Babarada Dan cu participarea prof. Ana Maria 
Vasile) 
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★ Conceperea și înscrierea la  Programele de Activități anuale ale CCD.:  ” 
PROTECŢIA CONSUMATORULUI – ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ  editia a II a”     
Proiect aprobat de CCD 2016 în cadrul activității de Dezvoltare profesională 

★  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 ( Constantin Gheorghe, Babarada Dan) 

★ Încheierea de convenții cadru cu agenții economici, în vederea efectuării stagiilor 
de instruire practică  curentă și comasată: Casa Oamenilor de Știință, ,,Clubul 
oamenilor de știință’’; S.C. Continental S.A. – hotel ,,IBIS Nord’’; 

★ S.C. ROZS IMPEX S.R.L. restaurant ,,Cocoșulșroșu’’;Hotel – restaurant ,,Capitol’’; 
Hotel  Marshal ,, GARDEN’’; Restaurant ,,Saramontriel ‘’ Hotel – restaurant ,, 
Mercure ‘’ (  Cernea Valentin, Răducanu Eusebiu ) 

★  Activitatea cu tema  Târgul de Produse Tradiționale   - 31.10.2016 
 ( Răducanu Eusebiu, Pîrvu Aritina, Stănescu Alexandra,Cernea Valentin ) 
★ Târg de cadouri de Crăciun, decorațiuni și suveniruri     - 03-06.12.2016 
★ ACTIVITĂȚI EDUCATIVE incluse în proiectul educațional ,,ALIMENTAȚIA 

SĂNĂTOASĂ’’  (Răducanu Eusebiu, Pîrvu Aritina,Cernea Valentin) 
★ La  data de 14.XI.2016,  a avut loc Informarea grupului privind conținutul proiectului 

și activitatea ,, Organizarea locului de muncă’’, unde au participat  elevi de la 
Centrul Școlar nr.3 și Colegiul Tehnic de Poștă și Tc.,,Gheorghe Airinei ’’, Cernea 
Emilian Valentin; 

★   La data de 10.12.2016 , a avut loc activitatea ,, Obținerea   dulciurilor de bucătărie  
SPECIFICE SĂRBATORILOR DE IARNĂ : Plăcintele de nea ’’ , unde au participat  
elevi de la Centrul Școlar nr.3 și Colegiul Tehnic de Poștă și Tc.,,Gheorghe Airinei 
’’, Cernea Emilian Valentin; 

★  La data de 04.02.2016 , a avut loc activitatea ,, Obținerea   dulciurilor de bucătărie  
SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ : Fițoșele de nea ’’ , unde au participat  
elevi de la Colegiul Tehnic de Poștă și Tc.,,Gheorghe Airinei ’’, Cernea Emilian 
Valentin, Eusebiu Raducanu, Pîrvu Aritina 

★  implementare a unei Firme de Exercițiu, având ca obiect de activitate cateringul. 
Firma “OASSIS JUNIOR” ESTE IMPLEMENTATĂ DE Catedra Economică și 
coordonată de profesorii: Pîrvu Aritina, Matrosenco Steluta și Cernea Valentin 

 
Tehnice 
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 clasei a XII-a A la Campania de plantare “Capitala 

creşte verde” iniţiată de Direcţia de mediu şi desfăşurată în Parcul Tineretului – 
noiembrie 2016 

★ progamul international Junior Achievement – „Şcoala după şcoală” 
★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 

 “Ziua Internaţională a Televiziunii” 
 Vizita la TVH 
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 ”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 

 
Prof. ing. Lie  Mirela 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 
o “Ziua Internaţională a Televiziunii” 
o ”Sănătatea emoţională a beneficiarilor şi modalităţi practice de 

apreciere a acesteia în vederea adaptării procesului instructiv-
educativ” 

★ coordonarea unei firme de exerciţiu clasa a X-a C 
 
Prof. ing. Oltean Nina 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 
”Dezvoltarea simţului estetic al elevilor” 
”Promovarea unui stil de viaţă sănătos” 

 
Prof. ing. Ion Paul 

★ Conferinţele practice pentru tineri “BOOKLAND EVOLUTION”  
★ Diseminarea proiectului CIVITAS GREEN  
★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 

“Ziua Internaţională a Televiziunii” 
„Realizările Cercului de Electronică “Calea spre performanţă” 
Igienizarea şi înfrumuseţarea clasei 
 

Prof. ing. Mîndrilă Florina 
★ vizite la agenţii economici 
★ vizite la expoziţii tehnice de profil 

 
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 

★ activităţi din 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” 
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★ responsabil comisia de burse 
 
Prof. ing. Poenaru Cristyna 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 
 “Ziua Internaţională a Televiziunii” 
 „Vizita la Muzeul Tehnic” 

 
Prof. ing. Radu Violeta 

★ 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 

★ activităţi din 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 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 
 “Ziua Internaţională a Televiziunii” 
 Vizita la TVH 
 Igienizarea şi înfrumuseţarea clasei 

 
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” 

 
Prof. ing. Damaşcan Steluţa 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”:  
 „Iniţiere în marketing”,  
 „Bunele maniere se învaţă”,  
 „Managementul stresului”,  
 „Dependenţa de calculator”,  
 „Paşii Pelerinului” 

 
Prof. ing. Miclea Denisia 

★ activităţi din 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?” 
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 „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 
 

Prof. ing. Voicu Marin 
★ activităţi din 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 

★ 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 
Prof. ing. Ioanaş Ovidiu  

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 
 „Şcoala şi familia: concurenţe, în colaborare sau complementarietate?” 
 Concurs Sudoku 
 „Politeţe şi recunoştintă” 
 Iniţiere în radioamatorism 

Prof. ing. Sănduc Tatiana 
★ activităţi din 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 

Prof. ing. Bărbieru Dan 
★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”: 

 “Ziua Internaţională a Televiziunii” 
 
Prof. ing. Butuşină Gabriela 

★ activităţi din săptamâna „Şcoala altfel”:  
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 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                                                                    
 


