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COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII “GHEORGHE AIRINEI”
Str. Romancierilor nr.1, sector 6
Bucureşti
Tel: 021 413 45 46; Fax: 021 414 14 13;
RAPORTUL DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2017-2018
Semestrul 1
I. Activitatea Coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ
•
La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare
şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:
•

întocmirea documentelor de lucru ale consilierilor educativi şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;

•

utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;

•

implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri, şezători, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;

•

atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub
diverse forme.
•

Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii
aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2015-2016 a fost centrată pe formarea la
elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.

•

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:

•

- retehnologizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate activităţile desfăşurate cu elevii.

•

- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.

II. Dirigenţia/Consiliere şi orientare: Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Marica Adrian. Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la
începutul anului şcolar 2017-2018 cu un efectiv de 52 cadre didactice.
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DI
M.
/D.
A.

RUT
A

FORMA DE
INVATAMANT

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii-

d.a
.

rd

9B

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii
intensiv engleză

d.a
..

3

9C

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă-

4

9D

5

NR.
CR
T

CLASA

1

9A

2

PROFIL

SALA

ETAJ

zi

401

4

CÂRLAN LAURA

rd

zi

S12

3

MÎNDRILĂ FLORINA

d.a

rd

zi

403

4

DICU LEONARD

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă intensiv franceză

d.a

rd

zi

106

1

RADU CĂTĂLIN

9E

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
organizator banqueting intensiv engleză

d.a

rd

zi

S21

3

PÎRVU ARITINA

rd

zi

9F

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
tehnician în gastronomie intensiv franceză

d.a

6

404

4

SIMION ELENA

7

9G

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

d.a

rd

zi

105A

1

IONIȚĂ PAULA

rd

zi

104

1

MANTA MARA

zi

S17

3

GEORGESCU OTILIA
COMAN ALINA

8

9S

vocationala/sportiv/instructor sportiv

di
m.

9

9P

electronica automatizari/electronist retele de
telecomunicatii (profesionala)

d.a

10

10A

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

di
m.

rd

zi

S17

3

11

10 B

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii
intensiv engleză

di
m.

rd

zi

S19

3

12

10 C

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă intensiv franceză

di
m.

rd

zi

S12

3

DIRIGINTE

PAVEL MĂRIUȚA

PERIEȚEANU DOINIȚA
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13

10D

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă

14

10E

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
organizator banqueting intensiv engleză

15

10 F

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
tehnician în gastronomie intensiv franceză

16

10G

17

di
m.

VASILE ANA MARIA
rd

zi

106

1

rd

zi

S21

3

di
m.

rd

zi

105

1

RACOF MIHAELA

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

di
m.

rd

zi

105A

1

MARICA MARCELA

10S

vocationala/sportiv/instructor sportiv

di
m.

rd

zi

403

4

CHIȚU GEORGIANA

18

10P

electronica automatizari/electronist retele de
telecomunicatii (profesionala)

d.a

zi

S22

3

ION PAUL

19

11A

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

di
m.

rd

zi

102

1

ENEA MIHAELA

20

11B

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii-

di
m.

rd

zi

212

2

CHIRIȚĂ DANIELA

21

11C

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatiiintensiv lb engleză

di
m.

rd

zi

S14

3

SANDU VERONICA

22

11D

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă-intensiv franceză

di
m.

rd

zi

213

2

MATROSENCO STELUȚA

23

11E

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă

di
m.

rd

zi

211

2

CONSTANTIN
GHEORGHE

24

11F

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
organizator banqueting

di
m.

rd

zi

214

25

11G

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

di
m.

rd

zi

208

26

11S

vocationala/sportiv/instructor sportiv

di
m.

rd

zi

404

4

STĂNESCU
ALEXANDRA

27

11P

electronica automatizari/electronist retele de
telecomunicatii (profesionala)

di
m.

rd

zi

S22

3

BUTUȘINĂ GABRIELA

28

12A

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

di
m.

rd

zi

401

4

29

12C

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatiiintensiv engleză

di
m.

rd

zi

406

4

di
m.

ILIE GABRIELA

BONDOC MĂDĂLINA

2

2

POPESCU CASTANELA

SANDU CARMEN

MARICA ADRIAN
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30

12D

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă

di
m.

rd

zi

108

1

POPESCU COSTINELA

31

12E

tehnologică/ servicii/ turism si alimentatie/
organizator banqueting

di
m.

rd

zi

107

1

ANDRONACHE BOGDAN

32

12F

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

di
m.

rd

zi

405

4

TOMA SIMONA

33

12S

vocationala/sportiv/instructor sportiv

di
m.

rd

zi

103

1

IONESCU SIMONA

34

9Afr

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

d.a

Frecvență redusă

105

1

TĂNASE MARIA

35

10Afr

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

d.a

Frecvență redusă

107

1

36

11AFR

teoretică/ real/ stiinte ale naturii

d.a

Frecvență redusă

102

1

37

13Afr

teoretică/ real/ matematică-informatică

d.a

Frecvență redusă

205

2

BEZDADEA FLORIN

38

11As

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

d.a.

rd

seral

211

2

MIHAI MONICA

39

11Bs

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă

d.a

rd

seral

405

4

STOICA IULIA

40

12AS

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

d.a

rd

seral

212

2

SĂNDUC TATIANA

41

12Bs

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

d.a.

rd

seral

103

1

MARIN CORINA

42

12Cs

tehnologică/ servicii/ economic/tehnician în
activităţi de poştă

d.a.

rd

seral

108

1

POPESCU ADRIAN

43

13As

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

d.a.

rd

seral

213

2

IONAŞ RODICA

44

13Bs

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/tehnician de telecomunicatii

d.a.

rd

seral

214

2

BĂRBIERU DAN

45

IA

Informatica - Administrator retele locale si de
comunicatii

d.a.

PL

zi

206

2

EMCIUC NATALIA

46

IB

Informatica – Analist programator

d.a.

PL

zi

S19

3

LOUATRON CORNELIA

BEZDADEA FLORIN

TĂNASE MARIA

4
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47

IC

Electronica automatizari/ Tehnician electronist

d.a.

PL

zi

11b

3

POENARU CRISTYNA

48

ID

Informatică – Tehnician infrastructură reţele de
telecomunicaţii

d.a.

PL

zi

S14

3

RADU VIOLETA

49

IE

Economic - Operator economic diriginte oficiu
postal

d.a.

PL

zi

208

2

BABARADA DAN

50

II A

Informatica - Administrator retele locale si de
comunicatii

d.a.

PL

zi

405

4

LIE MIRELA

51

II B

Informatica - Administrator retele locale si de
comunicatii

d.a.

PL

zi

417

4

STAN CLAUDIA

52

II C

Electronica automatizari/ Tehnician electronist

d.a.

PL

zi

LAB

3

MICLEA DENISIA

53

II D

Electronica automatizari/ Tehnician electronist

d.a.

PL

zi

104

1

OLTEAN NINA

II E

Economic - Operator economic diriginte oficiu
postal

d.a.

PL

zi

406

4

IONESCU CĂTĂLIN

54

•

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi
principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu
şcoala, profesorii şi colegii.

•

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor
cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:

•

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.

•

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.

•

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.

•

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.

•

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.

•

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.

•

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.
5
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•

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, afişată la loc vizibil, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a
elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a
realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea, s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un
proces verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern, Norme de sănătate şi
securitate în munca şi Norme de apărare împotriva incendiilor.

•

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete,
speciale, atunci când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.

•

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus
aportul şi comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor,
să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor
aflaţi în dificultate (“Bani de liceu”,etc).

•

Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale

•

şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în
popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEC, în
distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.

•

Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar,
îmbunătăţit substanţial în urma lucrărilor masive de reparaţii şi a dotării cu centrală termică proprie.

•

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a
elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la
finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
▪

Activităţi metodice de perfecţionare în aria curriculară Consiliere şi orientare la nivel de sector/ unităţi de învăţământdeosebite
6
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Dintre activităţile metodice de perfecţionare derulate la nivelul sectorului 6 de către profesorii consilieri şcolari din Cabinetele de Asistenţă
Psihopedagogică şi care au fost organizate şi supervizate de către profesorul metodist d-na Drăghici Daniela (psiholog şcolar în cadrul liceul
nostru) amintim:
- Participarea unor consilieri şcolari din sectorul 6 și atuturor profesorilor din școală la douaă activități din cadrul Proiectului „Stimularea
inteligentei emotionale”, program de formare derulat în noiembrie -decembrie 2017, în colaborare CCD.
▪ implicarea Consilierilor psihopedagogi în activitatea de consiliere
Dintre activităţile de consiliere (individuală/de grup/lecţii de consiliere/alte activităţi de informare) derulate de către psihologul şcolii noastre în
cursul semestrului I al acestui an şcolar, amintim pe următoarele:
- Activităţi de consiliere individuală pe temele: Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la
nevoile elevilor, Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Stil de viaţă sănătos, prevenirea comportamentelor agresive şi Consecinţele
abandonului şcolar, activităţi derulate pentru un număr de 43 de elevi, 11 părinţi şi 36 de cadre didactice, la solicitarea acestora ţi cu acordul
părinţilor (pentru elevii sub 18 ani);
- Activităţi de consiliere de grup/lecţii de consiliere pe temele: Managementul clasei ca grup social, Prevenirea comportamentelor de risc şi
prevenirea agresivităţii şcolare, activităţi derulate la solicitarea profesorilor diriginţi, pentru un număr de 210 beneficiari;
- Elaborarea Studiului privind gradul de satisfacţie a elevilor privind mediul şcolar şi activitatea didactică (pelucrarea datelor pentru cei 90
de subiecţi-elevi chestionaţi) ;
- Promovarea rezultatelor Studiului privind relaţia dintre inteligenţa emoţională şi agresivitate la nivelul adolescenţilor, în mediul şcolar ;
- Participarea mai multor profesori si diriginti la Cursul de formare si orientare organizat de ISMB si de CCD, in octombrie 2017;
- Susţinerea metodică a activităţii derulate de către profesorii care se pregătesc pentru inspecţia de specialitate ;
- Sprijinirea activităţii extracurriculare derulate de către elevi, inclusiv în ceea ce priveşte implicarea acestora în proiecte şi programe, în
colaborare cu şi la solicitarea coordonatorului pentru proiecte şi programe, din cadrul Colegiului Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii Gh.
Airinei ;
- Participarea la şedinţele de lucru ale Consiliului de Administraţie al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, la solicitarea Direcţiunii acestei instituţii.
•

Evaluarea stării disciplinare în învăţământ, la nivelul sectorului:
▪ Activităţi desfăşurate pentru prevenirea violenţei şcolare, a absenteismului, a actelor antisociale etc.
La nivelul Municipiului Bucureşti a fost elaborată Strategia de prevenire a criminalităţii, ca rezultat al muncii în echipă, desfăşurată

atât de către instituţiile statului cât şi de către organizaţiile neguvernamentale. Implementarea acesteia reprezintă un element esenţial pentru
instituţiile enumerate mai jos, în funcţie de competenţele acestora:
7
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Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Jandarmerie a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală
a Municipiului Bucureşti, Poliţiile Locale ale sectoarelor 1-6, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sectoarele 1-6, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia de Sănătate
Publică, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă, Organizaţia „Salvaţi copiii!”, Fundaţia Sensiblu, Asociaţia Profesională a
Mediatorilor din România, ADRA, Asociaţia „No Abuse”, Asociaţia „Habitat”.
•

Coordonarea şi controlul implementării acestei strategii sunt asigurate de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti (cf.
Protocolului de colaborare interinstituţional pentru implementarea Strategiei de prevenire a criminalităţii la nivelul municipiului
Bucureşti – DGPMB nr.4900/30.08.2011 şi ISMB nr.147481/01.09.2011).

•

Elaborarea documentaţiei specifice Comisiei de prevenire a violenţei şcolare (regulament, plan de activitate, plan operaţional), dezbaterea
acestora de către membrii Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi prezentarea acestei documentaţii, spre
validare, la nivelul echipei de management a liceului;
Elaborarea unor materiale de informare (pentru elevi şi pentru cadrele didactice), cu tematică specifică prevenirii violenţei şcolare şi
transmiterea acestora către profesorii diriginţi, în scopul derulării activităţilor de dirigenţie la clasă ;
Activităţi de consiliere individuală sau de grup, realizate la nivelul Cabinetului de Asistenţă Psihopedagogică din liceu, în scopul
prevenirii primare, secundare sau terţiare a comportamentelor agresive din mediul şcolar, activităţi derulate pentru un număr de 63 de
beneficiari.
Activităţi de informare în scop de prevenire a consumului de substanţe cu potenţial adictiv (tutun, alcool, etc.), atât în rândul elevilor, cât
şi al părinţilor şi al profesorilor diriginţi solicitanţi.

•
•
•

Nr.
crt
1.

Obiective
•

Informarea cadrelor didactice
cu privire la Strategia de
prevenire a criminalitatii cf.
Protocolului de colaborare
interinstituţional pentru
implementarea Strategiei de
prevenire a criminalităţii la

Masuri /Actiuni
•
•

Extras din Strategia de
prevenire a criminalitatii
Materiale pentru
informarea elevilor cu
privire la drepturile
copilului si la prevenirea
actelor de agresivitate /

Responsabili

Parteneri

Psiholog scolar
(Cabinetul de Asistenta
psihopedagogica)
Drăghici Dana

Director Popa Octavian
Lucian,
Florea Costel –
reprezentantul
Comitetului de parinti la
nivel de liceu,
Patriche Daniel –

Coordonatorul
activitatilor

Termene
octombrie
2017
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•

2.

•

•

3.

•

•

nivelul municipiului Bucureşti
– DGPMB
nr.4900/30.08.2011 şi ISMB
nr.147481/01.09.2011.
Orientarea activitatii educative
scolare si extrascolare pornind
de la prevederile acestei
Strategii
Dezvoltarea la nivelul scolii a
unui sistem de valori bazat pe
respectarea normelor de
convietuire sociala
Formarea unor reprezentari
corecte asupra fenomenului
violentei ca un abuz asupra
valorilor umane fundamentale
precum dreptul la o viata
demna
Responsabilizarea si
implicarea elevilor in
prevenirea si combaterea
actelor de violenta in scoala si
in apropierea acesteia.
Intrunirea Comisiei de
prevenire a violentei scolare si
elaborarea documentelor
necesare unei bune
functionari: regulament,
responsabilitati ale membrilor,
elaborarea planului de
activitati etc.

violenta.

extracurriculare si
extrascolare
Profesor Simion Elena

reprezentantul autoritatii
locale,
Stoiciu Leonard – politist
de proximitate,
Profesorii diriginti,
Parintii,
Elevii.

•

Prelucrarea
Regulamentului Scolar si
a Regulamentului de
Ordine Interioara

Profesorii Diriginti
Consiliul Elevilor
Avocatul Elevilor

•

Actiuni de informare
pentru promovarea si
respectarea drepturilor
elevului in scoala,
identificarea problemelor
si propunerea de solutii.

Psihologul scolar
Drăghici Dana
Membrii Comisiei:
Profesor Marica
Marcela,
Profesor Babarada
Dan,
Profesor Oltean Nina,
Profesor Dicu Leonard,
Vladu Claudia, Oprea
Stelian, Ilie Gabriela,
Radu Catalin,
Consiliul Elevilor
Avocatul Elevilor

Managerii şcolii
Ciucu Florentina–
reprezentantul
Comitetului de parinti la
nivel de liceu
Patriche Daniel –
reprezentantul autoritatii
locale
Stoiciu Leonard – politist
de proximitate
Comisia de Disciplina
Profesorii diriginti

Permanent

Permanent
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4.

•

Monitorizarea sistematica a
faptelor de violenta si
sesizarea structurilor cu
atributii in domeniului
combaterii violentei

•

5.

•

Asigurarea unui ajutor de
specialitate elevilor, pentru asi dezvolta abilitatile sociale
de relationare si a se integra in
mediul scolar.

•

6.

•

Implicarea factorilor de
control social in vederea
identificarii mijloacelor pentru
prevenirea, gestionarea si
combaterea violentei

7.

•

Reconsiderarea locului si
rolului familiei in cresterea si
educarea copiilor si
colaborarea cu familiile
elevilor care incalca in mod
violent prevederile
Regulamentului scolar.

Actiuni privind
supravegherea
desfasurarii in conditii
optime a procesului
instructiv-educativ si
eliminarea factorilor de
risc.
Derularea activitatii
specifice Cabinetului de
asistenta
psihopedagogica din
liceu.

Membrii Comisiei:
Oprea Stelian
Radu Catalin
Dicu Leonard
Babarada Dan

Profesorii de serviciu
Membrii Comisiei de
Disciplina
Paznicii liceului

Permanent

Psihologul scolar
Drăghici Dana

Profesorii diriginti
Centrul de Prevenire si
Consiliere Antidrog
sectorul 6

Permanent

•

Intalniri periodice ale
elevilor cu reprezentanti
ai partenerilor
competenti in prevenirea
si combaterea violentei

Coordonatorul
activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
Profesor Simion Elena
Profesor Vladu Claudia
Profesor Ilie Gabriela
Profesor Babarada Dan
Profesor Radu Catalin

M.A.I.-D.G.P.M.B.Agent de proximitate
Stoiciu Leonard
Florea Costel –
reprezentantul
Comitetului de parinti.
Patriche Daniel –
reprezentantul autoritatii
locale.

Periodic

•
•
•

Sedinte cu parintii
Lectii deschise
Consiliere scolara oferita
parintilor

Profesorii diriginti
Coordonatorul pentru
proiecte şi programe
educative Simion
Elena
Psihologul scolar
Drăghici Dana

Florea Costel –
reprezentantul
Comitetului de parinti.
Comitetele de parinti ale
claselor.
Profesorii diriginti.

Permanent
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8.

•
•

9.

10.

•

•

Realizarea unei mai bune
cunoasteri a problemelor de
adaptare scolara ale elevilor
Cunoasterea de catre elevi a
modalitatilor de solutionare a
cazurilor de violenta,a
modalitatilor de sesizare a
organelor competente

•

Canalizarea energiei fizice si
psihice a elevilor cu risc
comportamental scolar in
activitati sportive organizate

•

Implicarea Bisericii ca factor
educativ in societate

•

•

Realizarea unei anchete
pe baza de chestionar
Elaborarea unor
materiale cu rol educativ
si promovarea acestora in
randul elevilor liceului

Membrii Comisiei:
Profesor Marica
Marcela
Profesor Oltean Nina
Profesor Vladu Claudia
Profesor Ilie Gabriela
Psihologul scolar
Drăghici Dana

Activitati sportive la
nivelul liceului

Membri ai comisiei –
Oprea Stelian,
Dicu Horatiu, Dicu
Leonard,
Vladu Claudia,
Babarada Dan

Derularea de activitati de Profesor Radu Catalin
Profesor Simion Elena
voluntariat in folosul
comunitatii locale in
vederea dezvoltarii unui
comportament pro-social,
atat la nivelul elevilor cat
si al parintilor acestora.

Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii
Consiliul Elevilor
Avocatul Elevilor
Agent de proximitate
Stoiciu Leonard
Patriche Daniel –
reprezentantul autoritatii
locale.
Florea Costel –
reprezentantul
Comitetului de parinti.
Managerii şcolii
Consiliul Elevilor
Avocatul Elevilor
Patriche Daniel –
reprezentantul autoritatii
locale.
Florea Costel –
reprezentantul
Comitetului de parinti.
Biserica «Sf Antonie»,
Biserica «Sf Fanurie»,
Centrul Social «Sf
Cuv.Stelian», Centrul
Social «Sf Filoteia»

Octombrie
2017ianuarie
2018

septembrie
2017 –
februarie
2018

decembrie
2017

11
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Activitatea extraşcolară
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
AN SCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I

•
Perioada de
desfășurare

Denumirea activității

Obiective

Instituții
implicate/Parteneri

Responsabili

2017-2018

Implementarea
programelor Junior
Achievement

Dezvoltarea abilităților de
comunicare
Integrarea abilităților de
interrelaționare, în vederea
dezvoltarii personale si
profesionale

Junior Achievement
Romania
CAPP

*Conf.Acordului de
parteneriat

2017-2018

Implementarea
programelor CIADO
România

Desfasurarea de programe sau
proiecte în domeniul prevenirii
traficului si consumului de
droguri, în domeniul
tratamentului, recuperarii si
reinsertiei sociale a
dependentilor de droguri,
alcool, tutun etc., în domeniul
prevenirii virusului HIV /
SIDA, al traficului cu fiinte
umane, al terorismului, crimei

CIADO România
ISMB
PMB
CAPP
Consiliul Elevilor

*Conf.Acordului de
parteneriat
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2017-2018

Proiect
,,Filme pentru liceeni”

2017-2018

“Patrula de reciclare”

2017-2018

Proiect
„Suntem generaţia în
mişcare!”

organizate, coruptiei si altor
domenii ce privesc apararea
drepturilor omului si a
libertatilor sale
Stimulează învăţarea şi
percepţia critică, analizele şi
dezbaterile asupra emoţiilor şi
subiectelor stârnite de filme.
Prin educaţia cinematografică,
copiii şi tinerii devin capabili să
folosească filmul ca sprijin al
propriei creativităţi, iar
industria filmului trebuie să le
respecte opiniile.
Proiect educational de
constientizare si de
responsabilizare sociala privind
colectarea selectiva si
reciclarea deseurilor de
echipamente electrice,
electronice si a bateriilor uzate
Informarea şi educarea
adolescenţilor, a familiilor
acestora şi a publicului larg cu
privire la beneficiile stilului de
viaţă sănătos, a activităţilor
fizice zilnice, sportului.

Asociatia Proiector
ISMB
Consiliul Elevilor

Dir.Popa Octavian Lucian
Simion Elena
Mitran Mimi
Strătilă Andreea
Andronache Bogdan
Chițu Georgiana
Periețeanu Steluța
Manta Mara
Racof Mihaela
Ionescu Simona
MECTS si Patrula de
Simion Elena
reciclare
Louatron Cornelia
Verbs describe us – site Racof Mihaela
de știri
Mitran Mimi
Strătilă Andreea
Mihai Monica
Stoica Iulia
Fundaţia PRAIS
Simion Elena
MTS, ISMB, ISJP,
Radu Cătălin
Consiliile Elevilor
Catedra de educație fizică
Bucureşti şi Ploieşti,
Dirigintii claselor IX-XI
PMP, UNEFS, Şc. de
Antrenori
„I.K.Ghermănescu”,
13
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Fed. Română de
Culturism şi Fitness,
Fed. Română de Dans
Sportiv, FRF,
Federaţia Română
Sportul pentru Toţi.
Asociația MAIE
Consiliul Elevilor
Clubul European

15 august
2017- 15
noiembrie
2017

Proiectul Imaginile
Bucureștiului

Prezentarea diversității
culturale a Bucureștiului si
realizarea unor fotoreportaje

septembrie –
octombrie
2017
martie 2018

Conferințele Bookland

Activitati diverse, conferințe,
workshopuri, dezbateri etc.
Formarea gustului şi a
interesului pentru lectură, prin
lectura de plăcere.

Asociatia Bookland
ISMB

26
septembrie
2017

Ziua Europeană a
Limbilor Moderne

CDI
Consiliul Elevilor

30
septembrie
2017- 8
octombrie

Excelsior Teen-Fest

Imbunatatirea performantelor
ligvistice
Dezvoltarea spiritului de
competitie
Insusirea unor notiuni de
cultura si civilizatie
Formarea gustului şi a
interesului pentru teatru

Consiliul Elevilor

Dir.Popa Octavian Lucian
Simion Elena
Manta Mara
Marica Marcela
Marica Adrian
Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Simion Elena
Bădescu Daniela
Mitran Mimi
Perițeanu Steluța
Simion Elena
Catedra de limbi straine

Simion Elena
Diriginții claselor

14
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2017
Octombrie
2017

Actiuni de comemorare a
Holocaustului
Vizionare film
documentar
-dezbatere

Educarea elevilor pentru
cunoasterea adevarului istoric
Promovarea istoriei ca mijloc
de formare a tinerilor in directia
tolerantei si impotriva
discriminarii si a rasismului

Consiliul Elevilor
Catedra de stiinte
umane
Clubul European al
Școlii

Marica Adrian
Marica Marcela
Simion Elena

Octombrie
2017

Ziua mondiala a
alimentatiei sanatoase
Dezbatere, intâlnire cu
medicul de familie
Targul Tehnic
International Bucuresti

Cabinetul Scolar
Medical
Invitat:medic de
familie
CAPP
Consiliul Elevilor

Comisia Crucea Rosie si
Educatia sanitara
Alexandra Stănescu

octombrie
2017

Promovarea conceptului de
calitate a vietii
Exersarea abilităților de
management al unui stil de
viata de calitate
Participare la concursuri,
vizitare standuri

octombrie
2017
octombrie
2017

Cercul de Istorie Recenta
a României
Concurs
,,Armata - simbol al

Promovarea valorilor istoriei
nationale
Promovarea valorilor istoriei
nationale

Consiliul Elevilor
Muzeul Militar
National

Sanduc Tatiana
Mîndrila Florina
Ion Paul
Sandu Veronica
Radu Violeta
Poenaru Cristyna
Ionas Ovidiu
Miclea Denisia
Voicu Marin
Damascan Steliana
Mihai Monica
Marica Adrian
Marica Marcela
Marica Adrian
Marica Marcela
15
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octombrie
2017
octombrie
2017

25-29
octombrie
2017

demnitatii nationale”
Concurs”Personalitati
care au dat nume
scolilor”
Concursul Pașaport
pentru cultură – etapa I

INDAGRA 2017

Conform
deciziei CP

Săptămâna “Școala
Altfel”

noiembrie
2015

“Spune NU viciilor!”

Promovarea valorilor culturii
nationale

Liceul Teoretic “E.
Lovinescu”

Mara Manta

Formarea
gustului
şi
a
interesului pentru lectură, prin
lectura de plăcere. Formarea
competenţelor specifice privind
receptarea şi producerea de text
literar.Cultivarea abilităţilor de
comunicare orală şi utilizarea
în viaţa socială.
Participare la concursuri,
vizitare standuri

Editura Corint
Asociaţia Corint PRO
Lectura şi Corint
Educaţional
Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice

Catedra de limba română

Ministerul Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale

Dir. Adj. Zloteanu
Daniela
Gheorghe Constantin
Cernea Emilian
Simion Elena
Dir. Adj. Trifu Adriana
Simion Elena
Toate catedrele

Prezentare si dezbatere

CDI

Catedra Tehnica
Sandu Veronica
Georgescu Otilia
Mihai Monica
Sanduc Tatiana
Mîndrila Florina
Ion Paul
16
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noiembrie
2017

decembrie
2017

decembrie
2017

Activități de prevenire a Activități practice, dezbateri,
criminalității și a
având ca sop explicarea pe
delicvenței juvenile
înțelesul copiilor a unor articole
din Codul Penal
Saptamana 1 Decembrie Promovarea valorilor nationale
Activitati dedicate Zilei Formarea unor reprezentari
Nationale a României
corecte la nivelul mentalului
elevilor asupra trecutului
“Stimularea inteligentei
Formarea consilierilor
emotionale”
psihologici din municipiul
Bucuresti, prin dezvoltarea
unor competente specifice

decembrie
2017

“Viata fara violenta”

Prezentare ppt, dezbatere, afise

decembrie
2017

,, Bucurestiul văzut prin
ochii adolescenților”

Prezentarea diversității
culturale a Bucureștiului si
descoperirea particularităților
orașului, modul în care acesta
s-a schimbat în ultimii ani,
precum și modul în care casele
în care locuim ne influențează

Reprezentanţii secţiei
de poliţie
DGPMB

Directiunea
Comisia pentru prevenire
si combaterea violentei

Consiliul Elevilor

Profesorii de istorie
Profesorii de limba și
literatura română

CCD
Centrul de Resurse si
Asistenta Educationala
al Municipiului
Bucuresti
Consiliul Elevilor

Dir. Adj. Zloteanu
Daniela
Prof psiholog Draghici
Dana

Asociația Bucureștiul
meu drag, Asociația
MAIE, MȚR

Catedra Tehnica
Georgescu Otilia
Mihai Monica
Sanduc Tatiana
Mîndrila Florina
Ion Paul
Sandu Veronica
Radu Violeta
Dir.Popa Octavian Lucian
Badescu Daniela
Simion Elena
Marica Marcela
Chițu Georgiana
Bondoc Mădălina

17
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decembrie
2017

Serbare de Craciun

viața.
Promovarea comportamentelor
sociale dezirabile
Promovarea tradiţiilor

Clubul Scolii

Comisia pentru activitati
extrascolare
Prof. Radu Cătălin
Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Simion Elena
Lie Mirela
Marica Marcela
Pavel Mariuta
Vasile Ana-Maria
Louatron Cornelia
Radu Cătălin
Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Badescu Daniela
Simion Elena
Vasile Ana Maria
Marica Marcela
Andronache Bogdan
Radu Catalin
Mitran Mimi
Radu Catalin
Andronache Bogdan
Constantin Gheorghe

decembrie
2017

Activitati de Orientare
Scolara si Profesionala

Prezentare oferte educationale
pentru elevii cls. a XII-a si a
XIII-a

Clubul scolii

decembrie
2017

“Dăruind, vei dobândi”
- târg umanitar
Proiect CAER

Târg umanitar la care s-au
prezentat obiecte confecționate
de elevii liceului.
Responsabilizarea elevilor cu
privire la valori umanitare si
spiritul de întrajutoare şi de
cetăţenie activă.

Consiliul Elevilor
AOLN Romania
Centrul “Sf Cuv.
Stelian“ din Tătaru,
jud Prahova

decembrie
2017

Acțiune umanitară de Dezvoltarea spiritului de echipă Consiliul Elevilor
Crăciun de la Şcoala şi a sentimentului apartenenţei
Şcoala Gimnazială
Gimnazială
Specială la grup. Responsabilizarea
Specială “Constantin

18
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“Constantin Păunescu”și
Şcoala
Gimnazială
Specială
pentru
Deficienți de Auz “Sf.
Maria”
Fenomenul “Eminescu”
in literatura romana

elevilor cu privire la valori
umanitare si spiritul de
întrajutoare şi de cetăţenie
activă.

15 ianuarie
2018

Ziua Culturii Nationale

ianuarie
2018

,,24 Ianuarie –Unirea
Principatelor Romane
sub
domnia lui Alexandru
Ioan Cuza’’
Simpozion “De vorbă
prin Univers”
Proiect CAEM

Promovarea valorilor nationale
Formarea gustului şi a
interesului pentru lectură
Promovarea valorilor nationale
Formarea unor reprezentari
corecte la nivelul mentalului
elevilor asupra trecutului

ianuarie
2018

aprilie 2018

Concurs pe teme literare

Păunescu”
Şcoala Gimnazială
Specială pentru
Deficienți de Auz “Sf.
Maria”
Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor

Implicarea elevilor şi a Catedra Tehnica
profesorilor în domenii de
cercetare ştiinţifică şi în
activităţi de creaţie literară şi
artistică pe teme tehnice.

Ionita Paula
Simion Elena

Manta Mara
Bondoc Madalina
Badescu Daniela
Simion Elena
Catedra de limba romana

Profesorii de istorie
Profesorii de limba și
literatura română

Dir.Adj.Dana Zloteanu
Georgescu Otilia

Familiarizarea elevilor şi a
profesorilor cu cele mai
moderne metode de cercetare în
domeniul astronomiei şi al
telecomunicaţiilor
19
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aprilie
2018

“Dăruind, vei dobândi”
- târg umanitar
Proiect CAER

Târg umanitar la care s-au
prezentat obiecte confecționate
de elevii liceului.
Responsabilizarea elevilor cu
privire la valori umanitare si
spiritul de întrajutoare şi de
cetăţenie activă.

Consiliul Elevilor
AOLN Romania
Centrul “Sf Cuv.
Stelian“ din Tătaru,
jud Prahova

aprilie
2018

Conferinta „Dezvoltarea
profesionala a cadrelor
didactice. Invatamantul
intre realitate si
provocari”
“Baterel si Lumea NonE”

Activitati diverse, redactare
articole, dezbateri etc.

ISMB, CCD,
Universitatea SPIRU
HARET, Universitatea
Wales

Proiect educational de
constientizare si de
responsabilizare sociala privind
colectarea selectiva si
reciclarea deseurilor de
echipamente electrice,
electronice si a bateriilor uzate
Activitati diverse, redactare
articole, dezbateri etc.
Formarea gustului şi a
interesului pentru lectură, prin
lectura de plăcere. Formarea
competenţelor specifice privind

MECTS si Asociatia
ENVIRON

2017-2018

Permanent

Cerc literar – activitate
culturala si pedagogica

Clubul scolii

Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj. Trifu Adriana
Badescu Daniela
Simion Elena
Vasile Ana Maria
Marica Marcela
Louatron Cornelia
Radu Catalin
Mitran Mimi
Badescu Daniela
Simion Elena

Simion Elena
Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Strătilă Andreea
Mihai Monica
Marica Marcela
Radu Catalin
Mara Manta
Madalina Bondoc
Simion Elena
Mitran Mimi
Chițu Georgiana
Bădescu Daniela
20
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Permanent

Tu reciclezi, noi te
premiem

Permanent

Literatura in
imagini/revista scolara

Permanent

Strategie Nationala de
Actiune Comunitara

Permanent

Vizite la muzee,
expozitii, case memoriale

Permanent

Excursii scolare

receptarea şi producerea de text
literar.
Informarea si educarea elevilor
din unitatile de invatamant
preuniversitar cu privire la
protejarea naturii, reducerea
poluarii si economisirea de
materii prime prin activitati de
colectare si reciclare selectiva a
deseurilor reciclabile
Activitati diverse, redactare
articole, dezbateri etc.

Rematholding Co SRL
si
ISMB

Dir. Adj. Dana Zloteanu
Simion Elena
Louatron Cornelia
Dan Babarada
Dan Barbieru
Gheorghe Constantin

Consiliul elevilor

Catedra de limba romana
Catedra de lb. franceza
Catedra de lb.engleza
Gheorghe Constantin
Radu Catalin
Andonache Bogdan
Simion Elena
Ionescu Simona

Presupune crearea unor relatii
intre licee si centre scolare de
educatie incluziva, centre de
plasament, institutii
rezidentiale, asezaminte pentru
persoane in varsta, spitale, case
de tip familial
Promovarea respectului fata de
valorile culturii nationale si
universale

Şcoala Gimnazială
Specială “Constantin
Păunescu”
Şcoala Gimnazială
Specială pentru
Deficienți de Auz “Sf.
Maria”
Consiliul Elevilor

Dezvoltarea respectului fata de
mediul înconjurator
Promovarea respectului fata de
valorile culturii nationale si

Consiliul Elevilor

Andronache Bogdan
Pavel Mariuta
Manta Mara
Simion Elena
Pavel Mariuta
Simion Elena
Mitran Mimi
Popescu Costinela
21
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universale
Permanent

Spectacole de teatru

Promovarea respectului fata de
valorile culturii nationale si
universale

Consiliul Elevilor

Permanent

Educatia sanitara (actiuni
de informare vizand
formarea unor
comportamente adecvate
pentru un stil de viata
sanatos)

Promovarea conceptului de
calitate a vietii
Exersarea abilităților de
management al unui stil de
viata de calitate

Consiliul Elevilor

Permanent

Consiliere scolara

Asistenta psihopedagogica
permanenta a elevilor,
parintilor si cadrelor didactice

Centrul de Resurse si
Asistenta Educationala
al Municipiului
Bucuresti

▪

Popescu Luciana
dirigintii
Simion Elena
Mitran Mimi
Louatron Cornelia
Marica Marcela
Perițeanu Steluța
Diriginții
Comisia ,,Crucea Roșie și
Educație sanitară’’
Catedra de biologie

Cabinet psihologic școlar
Prof psiholog Drăghici
Dana

Tipuri de activităţi.
a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
b. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri,
disfuncţionalităţi etc.)
c. Proiecte (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri, disfuncţionalităţi
etc.)
d. Acţiuni

22
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▪

FESTIVALURI ŞI CONCURSURI (PARTICIPĂRI ŞI REZULTATE)

1. Festivalul ”Noaptea Cercetatorilor”,
Activitati desfasurate: experimente, proiectii de film, concursuri, prezentarea unor descoperiri stiintifice
coordonatori Enea Mihaela,Ionita Paula,Tanase Maria
2. Simpozion pe teme literare : Fenomenul “Eminescu” în literatura română
Activităţi literare- recitare din texte eminesciene
Coordonatori: Manta Mara, Bădescu Daniela, Bondoc Madalina, Simion Elena
3. Simpozionul”La școală este mai bine decât pe stradă” (organizat de C.T. „Dinicu Golescu”)
Activitati realizate: prezentari sustinute de elevi
Coordonatori: Simion Elena, Racof Mihaela
4. Participare la ONSS sah - eleva: Dinu Angela cls. 10 G - loc 2 la faza pe sector si calificare la faza pe municipiu
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonator: Vladu Claudia
5. ONSS faza pe municipiu - Dinu Angela, cls 10 G - loc 5
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonator: Vladu Claudia
6. ONSS baschet baieti - faza pe sector - locul 3
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonatori: profesorii de educatie fizică
7. La handbal fete locul 1 la faza pe sector a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si locul 6 la faza pe municipiu.
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonatori: profesorii de educatie fizică
8. La cros locul 2 la faza pe municipiu la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar.
Activitati realizate: intreceri sportive
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Coordonatori: profesorii de educatie fizică
9. Participare la Crosul Loteriei
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonatori: profesorii de educatie fizică
10. Participare la Liga Liceelor la fotbal organizata de Proedus cu 3 clase- 9S,10S si 12
Activitati realizate: intreceri sportive
Coordonatori: profesorii de educatie fizică
11. Olimpiadei de Religie - faza pe sector
Coordonator: Radu Catalin
Elevele Bouroșu-Dima Sabrina, Bouroșu-Dima Michela , clasa a IX-a F
12. Simpozionul International Universul Stiintelor, Iasi, decembrie 2017
Activitati realizate: participare cu lucrari
Coordonatori: Badescu Daniela, Loauatron Cornelia, Simion Elena
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ:
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
prof. Bondoc Mădălina
✓
✓
✓
✓

proiect educativ scolar Educatie emotionala si motivatie, noiembrie-prezent, in colaborare cu psihologul scolar Dana Draghici
Timp mitic românesc-decembrie
Ziua culturii-15 ianuarie
Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară

prof. Chițu Georgiana
- Dezbatere: opera filmica/opera literara;
-Timpul mitic romanesc,
-Colaborare – revista “Note…”;
-coordonare trupă de teatru.
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prof. Mitran Mimi
•
•
•
•

• CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Exercitiu de alarmare si evacuare in caz de incendiu-Adev.662/06.11.2017
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-OLAV-2017-faza pe scoala-Adev-70/10.11.2017
Institutul Francez Bucuresti-Premiere RFI,, Cu zebra la scoala’’/13.11.2017
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’- Ora de justitie-Adeverinta-17.11.2017
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Exercitiu de alarmare si evacuare in caz de cutremur-Adev.771-20.11.2017

prof. Manta Mara
✓ proiect educativ Imaginile Bucureștiului în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2017
✓ proiect educativ scolar Educatie emotionala si motivatie, noiembrie-prezent, in colaborare cu psihologul scolar Dana Draghici

✓ Forumul Diversității Culturale, 3-5 noiembrie 2017, ArCub, parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană
✓ Participare la campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, Clubul European din cadrul C.T. „Gh
Airinei”, noiembrie 2017, parteneriat cu FICE
✓ Timp mitic românesc-decembrie
✓ Ziua culturii-15 ianuarie
✓ Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară

prof. Simion Elena
- Coordonator al Comisiei de consiliere și orientare școlară, al Comisiei pentru activități extrașcolare, al Comisiei pentru identificarea și
dezvoltare de programe europene și integrare a programelor de reformă, coordonator al Clubului European din liceu, coordontor al comisiei
Civitas din școală
- membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității, Comisia pentru promovarea ofertei educaționale și Comisia pentru examene de corigență.
- coordonator și inițiator al proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi
- coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World Romania, Asociația Proiector, Fundația PRAIS, Patrula de
reciclare, FICE, Nivea.
- Conferințele BookLand – septembrie 2017
- Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2017
- proiectul „Imaginile Bucureștiului” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2017
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- Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2017
- “Cu Zebra la școală ” – activitate în cadrul Clubului European, emisiune radio din seria specială destinată elevilor de liceu, 13.10.2017, Radio
France Internacional
- participare la Târgul Indagra, Romexpo, 27 octombrie 2017 ( cu elevii clasei a IX-a F)
- Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2017
- Forumul Diversității Culturale, 3-5 noiembrie 2017, ArCub, parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană
- Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, Clubul European din cadrul C.T. „Gh Airinei”, noiembrie
2017, parteneriat cu FICE
- Campania #Like Yourself! , parteneriat cu Nivea, 15 noiembrie 2017
- "Mesaje pentru o lume mai bună!" în cadrul Săptămânii Educației Globale,18-26 noiembrie 2017.
- Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă – 28 noiembrie 2017– Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
- ateliere creative destinate Târgului Caritabil de Crăciun – proiect CAERI, noiembrie-decembrie 2017
- Anul Centenar –concurs de prezentări, desene, afișe - 29 noiembrie 2017
- Târgul Caritabil de Sf. Nicolae – parteneriat cu AOLN și Parohia Sf Fanurie – 10 decembrie 2017, elevii claselor a IX-a F, a X-a F și a XI-a
D.
- activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin
Păunescu”, decembrie 2017
- Nichita Stănescu – activitate omagială - 13 decembrie 2017
- "Istoria filmului european in GIF-uri"– parteneriat cu Asociația Proiector, activitate la Spațiul Cultural European, 12- 14 decembrie 2017
(clasele a X-a F și a X-a C)
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ:
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
1. Ziua limbilor europene (septembrie 2017): Rodica Ionaș, Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile.
2. Consfatuirea profesorilor de limba engleza (septembrie 2017):Radulescu Adriana, Ana-Maria Vasile
3. Serbarile toamnei (noiembrie 2017): Ana-Maria Vasile
4. Targul Caritabil de Crăciun (decembrie 2017): Ana-Maria Vasile
5. Discussion “How to maintain your health” cu clasele 9A, 9E: Laura Carlan
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6. Seminar: “Administrarea resurselor financiare – etapa integranta din dezvoltarea personala si profesionala”, 27 nov. – 18 dec. 2017 (clasa
10E): Gabriela Ilie, Rodica Ionaș
7. Exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta – incendiu, cutremur, noiembrei 2017: toti membrii catedrei
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBA GERMANĂ:
♣Activitati extrascolare:
Comisia de organizare a Olimpiadei de limba franceza – faza pe municipiu
Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala.
Ziua Europeana a Limbilor straine.
2.LOUATRON CORNELIA
Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala.
Ziua Europeana a Limbilor straine
Ora de justitie cu judecatoarea Crina Tămârdan, clasa a IX-a F
- "Istoria filmului european in GIF-uri"– parteneriat cu Asociația Proiector, activitate la Spațiul Cultural European, 12- 14 decembrie 2017
(clasele a X-a F și a X-a C)
- “Cu Zebra la școală ” – activitate în cadrul Clubului European, emisiune radio din seria specială destinată elevilor de liceu, 13.10.2017, Radio
France Internacional
3. PERIEȚEANU DOINIȚA
Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala.
Ziua Europeana a Limbilor straine.
Amenajarea clasei 10C.
Prevenirea delincventei juvenile si a victimizarii minorilor.
Ora de justitie cu judecatoarea Crina Tămârdan, clasa a IX-a F
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
- "Istoria filmului european in GIF-uri"– parteneriat cu Asociația Proiector, activitate la Spațiul Cultural European, 12- 14 decembrie 2017
(clasele a X-a F și a X-a C)
Stimularea inteligentei emotionale (sustinuta de d-na prof. Dana Draghici).
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4. RACOF MIHAELA
Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala.
Ziua Europeana a Limbilor straine.
Ora de justitie cu judecatoarea Crina Tămârdan, clasa a X-a F
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
- Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă – 28 noiembrie 2017– Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
5. STRATILĂ ANDREEA
Olimpiada de lb. franceza, etapa pe scoala.
Ziua Europeana a Limbilor straine.
- "Istoria filmului european in GIF-uri"– parteneriat cu Asociația Proiector, activitate la Spațiul Cultural European, 12- 14 decembrie 2017
(clasele a X-a F și a X-a C)
6. STOICA IULIA
- Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă – 28 noiembrie 2017– Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
-Târgul Caritabil de Crăciun – decembrie 2017
CATEDRA DE MATEMATICĂ:
-

Workshop CCD – septembrie 2017 – Ionescu Simona
Workshop CCD – octombrie 2017 – Marin Corina, Sandu Carmen
Stagiu formare CCD – noiembrie 2017 – Ionescu Simona
Particpare la Târgul Caritabil de Crăciun din școală– decembrie 2017 – Ionescu Simona,Marin Corina, Sandu Carmen, Chiriță Daniela, Bercea Roxana

CATEDRA DE FIZICĂ – CHIMIE - BIOLOGIE:
♣
ACTIVITATI EXTRASCOLARE
♣ Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati):
In perioada 01.09.2017 – 12.02.2018, profesorii din catedra au participat la realizarea de activitati educative si proiecte educationale. Profesori coordonatori :
Ionita Paula si Enea Mihaela
- 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 prevenirii transmiterii virusului HIV/SIDA;
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unor atitudini non-discriminatorii in relatie cu populatiile vulnerabile;
- constientizarii importantei implicarii lor active in demersurile mai sus mentionate
- Profesori coordonatori : Ionita Paula si Enea Mihaela
- 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;

CATEDRA DE ISTORIE SOCIO-UMANE:
♣
ACTIVITATI EXTRASCOLARE


Proiectul cultural ,,Imaginile Bucureștiului. Ateliere creative pentru diversitate”, în baza Acordului de parteneriat cu Asociaţia Mişcarea
pentru Acţiune si Iniţiativă Europeană- Marica Adrian, Marica Marcela.



Încheierea acordurilor de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement România si desfasurarea programelor educationale
in anul scolar 2017-2018- Marica Adrian, Marica Marcela, Romulus Ecaterina Carmen.



Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2017- Marica Adrian, Marica Marcela



activitati dedicate zilei de 1 DECEMBRIE, Ziua Nationala a României - membrii catedrei



„Responsabilitate individuala, prevenire HIV/SIDA” – proiect educational cu sprijinul medicinei de familie: dr.F.Multescu; la realizarea
activitatilor au participat elevi din clasele IX-XII, de la profilul stiintele naturii; Ionita Paula



,,Ziua internationala a diabetului” - activitate educativa desfasurata in data de 14.11.2017 cu ocazia “Zilei Internationale a diabetului”, cu
elevii clasei a IX-a G, avand ca obiectiv constientizarea de catre elevi a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei
maladii asupra organismului uman; 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; Marica Adrian, Marica Marcela, Ionita Paula
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,,Efectele consumului de droguri, asupra organismului”- activitate educativa desfasurata in data de 13.01.2018 in cadrul

Campaniei

nationale de prevenire a consumului de stupefiante in randul adolescentilor,cu elevii clasei a IX-a G, Ionita Paula
CATEDRA DE GEOGRAFIE – EDUCAŢIE FIZICĂ - RELIGIE
Organizarea festivitatii serbarii de Craciun prin implicarea elevilor in sustinerea unui recital de poezii si colinde religioase
Strangerea si inmanarea de ajutoare pentru copiii Scolii speciale nr 11 Bucuresti si a Scolii Speciale de Surzi, cu ocazia sarbatorilor de iarna Activitati intreprinse in cadrul proiectului SNAC
Participare la ONSS sah - eleva: Dinu Angela cls. 10 G - loc 2 la faza pe sector si calificare la faza pe municipiu
ONSS faza pe municipiu - Dinu Angela, cls 10 G - loc 5
ONSS baschet baieti - faza pe sector - locul 3
La handbal fete locul 1 la faza pe sector a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si locul 6 la faza pe municipiu.
La cros locul 2 la faza pe municipiu la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar.
Participare la Crosul Loteriei
Participare la Liga Liceelor la fotbal organizata de Proedus cu 3 clase 9S,10S si 12 F.
CATEDRA TEHNICĂ:
♣ Activităţi extraşcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activităţi):
Prof. ing. Georgescu Otilia
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR
ACHIEVEMENT- Educaţie financiară
• participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității Politehnica București, 20 octombrie 2017

•

participarea cu elevii la activitatea de ”Prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor”, susținută de Direcția Generală de
Poliției a municipiului București, 26.10.2017
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•
•
•

•

participarea cu elevii, clasei a IX-a P, la activitatea de informare cu privire la prevenirea și eliminarea violenței, discriminării și faptelor
de corupție, precum și promovarea interculturalității în mediu școlar
participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de
Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul MEN
participare cu elevii la Simpozionul Internațional “Turismul – conexiuni istorice, culturale și economice”. S-au obținut următoarele
premii:
Premiul I – Spățățelu Edward Mihai
Premiul II – Călin Ștefan Ionuț
participare la Concursul Internațional “Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”. S-au obținut următoarele premii:
Premiul II – Țurcanu Raluca – clasa a X-a A
Premiul III – Sevastre Daniel – clasa a X-a A
Mențiune – Tufaru Adelina – clasa a IX-a P
Mențiune – Dinu Irina – clasa a XII-a A
Mențiune – Andrei Ștefania – clasa a XII-a A

Prof. ing. Lie Mirela
• progamul international Junior Achievement “Educație financiară”
• responsabil CEAC
Prof. ing. Oltean Nina
• implementarea activităților specifice din cadrul progamul internațional Junior Achievement
• membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței.

Prof. ing. Ion Paul
• Concursul TECHALLENGE organizat de Universitatea Politehnica București,19.10.2017- participare cu clasa X-A.
• Junior Achievement –program CDL, participare cu 13 elevi, cala X-P.
• Cerc de electronică “Calea spre performanţă” –săptămânal, prezentare activitate 27.03.2018
Prof. ing. Mîndrilă Florina

•
•

vizite la agenţii economici
vizite la expoziţii tehnice de profil
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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

•

vizite la expoziţii tehnice de profil

•

responsabil comisia de burse

Prof. ing. Poenaru Cristyna

•
•

vizite la agenţii economici
vizite la expoziţii tehnice de profil

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

participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității Politehnica București, 20 octombrie 2017
vizite la agenţii economici

Prof. ing. Coman Alina
• participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității Politehnica București, 20 octombrie 2017
• participarea cu elevii la activitatea de ”Prevenire a delicvenței juvenile și a victimizării minorilor”, susținută de Direcția Generală de
Poliției a municipiului București, 26.10.2017
Prof. ing. Mihai Monica
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”
• vizite la agenţii economici
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
• participare la seminarul - “Blended learning, o opțiune în activitatea didactică” - CCD București
Prof. ing. Miclea Denisia
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”
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Prof. ing. Voicu Marin

• vizite la expoziţii tehnice de profil
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu
• Activitate sportivă Randonneur-Ro Brevet 200km/ Dipl. Participare -finalist / Medalie
• Vizite la târguri și expoziții
Prof. ing. Sănduc Tatiana
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”
Prof. ing. Bărbieru Dan
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
Prof. ing. Butuşină Gabriela
• vizită la Muzeul Satului – clasa a XI-a profesională
• vizionare film – Plazza Romania
• vizita Editura Niculescu – clasa a XI-a profesională
• plimbare virtuală la muzeul Naţional de istorie naturală Grigore Antipa
CATEDRA DE ADISCIPLINE ECONOMICE DE SPECIALITATE – SERVICII, POȘTĂ:

♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):

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
• Succesul profesional
• Compania
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• Etica în afaceri
• Educație Antreprenorială
• Economia aplicata
Constantin Gheorghe, Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian, Cernea Valentin
2. Activitaţi în colaborare cu Scoala nr 211 – Constantin Păunescu și cu Școala de Hipoacuzici la programul “Sărbătorile de iarnă la români
” Constantin Gheorghe, Babarada Dan, 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, Babarada Dan
4. Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale CCD ”PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN DOMENIUL SERVICII ”
Proiect aprobat de CCD 2018 în cadrul activității de Dezvoltare profesională
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 2018, 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 2017-2018 , in perioada
15.09.2017 - 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 ,, Sara Montriel ‘’
• Hotel – restaurant ,, Mercure ‘’.
( Cernea Valentin )
• CNPR ( COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
• DRPB ( DIRECTIA REGIONALA DE POSTA BUCURESTI)
(Constantin Gheorghe)
.
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7. Incheiat parteneriat de colaborare cu Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2017 – 2018 - elevii claselor 9E , 11E,11 D, 11 F .
•
•
•
•
•
•
•

Participare cu elevii claselor a XI-a D, F la programul ,,Succesul Profesional” din cadrul Junior Achievement Romania (Babarada
Dan)
Participare cu elevii clasei a XI-a D la programul ,,Educatie antreprenoriala” din cadrul Junior Achievement Romania (Popescu
Costinela )
Participare cu elevii clasei a XI-a E la programul ,,Educatie antreprenoriala” din cadrul Junior Achievement Romania (Popescu
Adrian )
Participare cu elevii clasei a X-a E la programul ,,Compania ’’din cadrul Junior Achievement Romania (Cernea Valentin)
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)
Participare cu elevii clasei a IX-a E la programul ,,Economie aplicata ’’din cadrul Junior Achievement Romania (Constantin
Gheorghe)

CATEDRA DE INFORMATICĂ:
★

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

Toma Simona
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
o Simpozionul Internațional ”Turismul - conexiuni istorice, culturale și economice” - Asociatia Cultural Stiintifica
“Pleiadis”-Iasi
o Concursul Internațional ”Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”- Asociatia Cultural Stiintifica “Pleiadis”-Iasi
o Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”- Colegiul National “Stefan Odobleja”
Craiova
• Parteneriate edicationale cu:
o Colegiul „Ștefan Odobleja”-Craiova, nr. 670/07.11.2017
o Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” din Iași, nr. 466/16.10.2017
Stan Claudia
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
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o Simpozionul Internațional ”Turismul - conexiuni istorice, culturale și economice” - Asociatia Cultural Stiintifica
“Pleiadis”-Iasi
o Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”- Colegiul National “Stefan Odobleja”
Craiova
• Parteneriate educationale cu:
o Colegiul „Ștefan Odobleja”-Craiova, nr. 670/07.11.2017
o Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” din Iași, nr. 466/16.10.2017
Emciuc Natalia
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
o Simpozionul naţional „Sanatatea si securitatea la locul de munca”
Pavel Mariuta
• Parteneriate educationale cu:
o Parteneriat cu Liceul Tehnologic Special nr.2
▪ Analize, conţinuturi, rezultate, disfuncţionalităţi, măsuri
PUNCTE TARI:
► existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ
la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia
dintre unităţile de învăţământ;
► la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul managerial al
coordonatorului educativ, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea
şedinţelor cu părinţii;
► s-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de
desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;
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► s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în concordanţă cu cerințele pentru asigurarea calităţii în
educaţie şi strategia MEN pentru perioada 2017-2018;
► s-au actualizat punctele de informare din şcoli referitoare la activitatea educativă şcolară şi extraşcolară, s-au creat altele noi, facilitându-se
astfel mai buna cunoaştere a acestui tip de activităţi;
► la nivelul unităţii de învăţământ s-a organizat Comisia educativă a şcolii, coordonată de directorul adjunct şi formată din coordonatorul de
programe şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare, alţi responsabili de subcomisii educative( unde situaţia o impune), preşedinţii Consiliului
consultativ al elevilor şi Consiliului reprezentativ al părinţilor, membri ai comunităţii locale cu care se colaborează în actul educativ şi cu care
există încheiate contracte/convenţii de parteneriat;
► au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor
europene;
► a fost asigurat cadrul legal de derulare a activităţilor instructiv-educative;
► activitatea Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Şcolar, au sprijinit dezvoltarea şcolii şi a nivelului relaţional al acesteia;
► implicarea în concursuri şcolare;
► experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
► personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative ;
► diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ;
► vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare (spectacole, recitaluri, concursuri,
competiţii );
► existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Consiliul local în vederea responsabilizării acestora în
susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;
► relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat
educaţional deschis, stimulativ;
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PUNCTE SLABE:
► slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
► absenteismul şi abandonul şcolar în creştere, în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente solutii pentru prevenirea şi
combaterea acestui fenomen;
►lipsa de implicare a unor cadre didactice în activităţile educative;
► insuficiente strategii didactice moderne, cu învăţare centrată pe elev;
► implicarea slabă în proiecte internaţionale;
► colaborarea şcolară –familie precară;
OPORTUNITĂŢI:
► iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect;
► amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de cooperare internaţională;
► valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
► deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii;
► existenţa consilierului psihopedagogic în unitate;
AMENINŢĂRI:
► dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
► absenteismul în creştere;
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NOTĂ: Activităţile care nu au fost menţionate, nu mi-au fost aduse la cunoştinţă!
PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru semestrul al II – lea vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea aspectelor
negative menţionate.
Nr.

Obiectiv

Măsuri

Răspunde

Termen

crt
1.

2.

Pregătirea elevilor
la
nivelul
standardelor de
calitate.

Îmbunătăţirea stării
disciplinare a
elevilor.

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale
ale elevilor .
Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor
şi urmărirea modului de realizare.
Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii.

Cadre didactice

Permanent

Responsabili de catedră

15 martie

Comitetul de părinţi

Permanent

Îndrumarea şi controlul activităţii didactice.

Conducere
Responsabili de catedră

Conform
grafic

Intensificarea acţiunilor educative.

Responsabil cu
Activitatea educativă

Conform
plan de
activitate

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate
şi cu alte instituţii abilitate.

Responsabil cu activitatea
educativă

Conform
Protocol de
colaborare

Informarea şi implicarea mai activă a
familiei în prevenirea abaterilor
disciplinare a elevilor.

Comisia diriginţilor
Psiholog şcolar

Permanent

Monitorizarea stării disciplinare şi
aplicarea sancţiunilor conform
regulamentului.

Comisia diriginţilor
Psiholog şcolar

Când este
cazul
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3.

Diversificarea
strategiilor
didactice

4.

Monitorizarea şi
controlul activităţii
pentru creşterea
calităţii procesului
instructiv-educativ

Perfecţionarea cadrelor didactice prin
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor
didactice moderne şi a învăţării
centrate pe elev.

Responsabil cu
perfecţionarea

Conform
ofertă CCD

Activităţi metodice la nivel de catedre, precum lecţii
deschise, interasistenţe etc.

Responsabili de catedră

Conform
plan de
activitate

Îndrumarea şi controlul activităţii
instructiv educative.

Conducere

Permanent

Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în
concordanţă cu rezultatele obţinute

Conducere

Permanent

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
prof. Simion Elena
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