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RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
AN ȘCOLAR 2018-2019
Şcoala a funcționat în anul școlar 2018-2019 cu 3 directori, un personal didactic format din 84 de persoane, didactic auxiliar - 13 persoane şi nedidactic
- 20 de persoane. În urma evaluării realizate de către ARACIP a fost autorizată 1 clasă Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale. Au fost
acreditate calificările/ specializările Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații; Domeniul Informatică - Analist programator
(școală postliceală) și Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv (liceu zi)
Şcoala a funcţionat în anul şcolar 2018-2019 cu 53 clase în toate formele de învăţământ (1275 elevi).
Liceu zi

▪
▪

■
■
■
■
■

Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale
Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii;
Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de Telecomunicaţii (1 clasă/nivel, intensiv engleză);
Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă (1 clasă/nivel, intensiv franceză);
Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Organizator banqueting (intensiv engleză);
Filiera tehnologică, Profil Servicii /Turism şi alimentaţie - Tehnician în gastronomie (intensiv franceză)
Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv;

Liceu seral
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Specializarea Telecomunicaţii - Tehnician de Telecomunicaţii;
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Specializarea Poştă - Tehnician în activităţi de poştă;
Liceu - cu frecvenţă redusă
■ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științe ale naturii
ŞCOALA POSTLICEALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii;
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• Domeniul Servicii - Operator economic diriginte oficiu poștal;
• Domeniul Informatică - Administrator rețele locale şi de comunicaţii;
• Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații;
• Domeniul Informatică - Analist programator.
ŞCOALA PROFESIONALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii
La examenul de bacalaureat s-au prezentat 143 absolvenți. Au promovat examenul de bacalaureat 63 elevi (procent de promovabilitate 44,056%).
Date privind inserția socio-profesională a absolvenților Promoția 2019
Nr.
crt.

1.

Clasa

Angajați
în
domeniu

Angajați
în alte
domenii

Șomaj

Alte
situații

29

1

6

-

3

1

18

22

6

15

3

2

-

20

2

2

-

8

-

8

18

13

5

-

5

-

-

23

10

3

6

2

2

-

-

22

6

5

-

6

-

5

-

17

10

-

7

-

-

-

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/

12C

tehnologică/ tehnic/ electronica
automatizari/

12D

tehnologică/ servicii/
economic/ intensiv franceză

12E

tehnologică/ servicii/ economic

tehnician de
telecomunicatii
tehnician de
telecomunicatiiintensiv engleză
tehnician în
activităţi de
poştă
tehnician în
activităţi de
poştă
organizator
banqueting

4.

7.

Continuă
studiile
școala
postliceală

12A

3.

6.

Continuă
studiile
facultate

Calificarea

2.

5.

Număr
absolvenți

Domeniul
de pregătire

12F
12G
12S

tehnologică/ servicii/ turism si
alimentatie
teoretică/ real/ stiinte ale
naturii
vocationala/sportiv/instructor
sportiv

-
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COLEGIUL TEHNIC PTc.GH.AIRINEI
BUCURESTI, SECTOR 6

SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 30.06.2019

BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI
LA 30.06.2019
Nr.c 182/15.06.2019
BUNURI SI SERVICII:

2199000

1486000

REPARATII:

370000

OBIECTE DE INVENTAR:

133000

AJUTOARE SOCIALE

70000

BURSE:

140000
PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA
30.06.2019

1222628

conf.cont executie nr.c 201/11.07.2019
BUNURI SI SERVICII

813435

din care:
Furnituri de birou
Incalzit,iluminat si forta motrica
Apa, canal,salubritate

28562
486234
53546
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Servicii telecomunicatii, internet

14525

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

230568

(paza, mentenanta, servicii spalatorie lenjerie,
deratizare-dezinsectie, prestari servicii, alte cheltuieli)
REPARATII:

264827

OBIECTE DE INVENTAR:

82377

PREGATIRE PROFESIONALA

473

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

1315

AJUTOARE SOCIALE

9925

BURSE:

50276

BUGETUL DE STAT (ISMB) DE
CHELTUIELI LA 30.06.2019
Nr.c 199/10.07.2019
CHELTUIELI DE PERSONAL:
ASISTENTA SOCIALA:
BURSE:
DESPAGUBIRI CIVILE:
SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:

8576815
8147445
2938
33812
247244
38203
4

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect Rose)
PLATI DIN BUGETUL DE STAT
(ISMB) LA 31.12.2018
conf.cont executie nr.c 8/14.01.2019
SALARII :

107173

5429813
5053979

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

2611

22978

DESPAGUBIRI CIVILE (dobanzi):

247244

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:

27994

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect Rose)

75007

BUGETUL DE VENITURI PROPRII
LA 30.06.2019
Nr.c 114/22.04.2019
VENITURI
din care:
Venituri din inchirieri
Taxe si alte venituri in invatamant
Contributia elevilor pentru camine si cantine
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

504000
71000
68000
208000
60000
5

Alte venituri
Excedentul anului precedent

50000
47000

CHELTUIELI
din care:
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat si forta motrica
Carburant
Piese de schimb
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
Reparatii curente
Hrana
Materiale sanitare
Obiecte de inventar
Deplasari interne
Carti, publicatii
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI
PROPRII LA 30.06.2019
conf.cont executie nr.c 8/14.01.2019
Furnituri de birou
Incalzit,iluminat si forta motrica

504000
35000
35000
25000
3000
3000
3000
70000
55000
40000
80000
7000
45000
10000
5000
15000
5000
3000
65000

112350
8806
4443
6

Carburant
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,
servis copiatoare etc.)
Hrana
Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,
multifunctionale, frigidere,cuptor cu microunde,
lenjerii pat, dulapuri, imprimante).
Deplasari interne
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,
bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem
informatic, taxe ECDL, premii cros,
certificate digitale,materiale pentru targul de
oferta educationala,reparatii aere conditionate,
apa pentru examene.

1217
273
17561
17686

36980
8618

200
16566

COMISIA DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
I. Activitatea Coordonatorilor pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul unităţilor de învăţământ
•
La începutul anului școlar 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, ateliere, 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 ISMB, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub
diverse forme.
•
Activitatea educativă 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 2018-2019 a fost centrată pe formarea
la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
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•
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 2018-2019 cu un efectiv de 52 cadre didactice.
•

În anul şcolar 2018-2019, 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.
•
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, sa 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 ultimele săptămâni din fiecare semestru, 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 învăţământ- deosebite
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:
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- Conferința Națională „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Învățământul între realitate și provocări”, activitate derulată în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2018-2019.
- Activitățile metodice derulate conform Planificării activității de consiliere psihopedagogică și Raportului de activitate al Cabinetului de Asistență Psihopedagogică.
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 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 cu elevi, părinţi şi de
cadre didactice, la solicitarea acestora și 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;
★ Elaborarea Studiului privind gradul de satisfacţie a elevilor privind mediul şcolar şi activitatea didactică ;
★ 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: 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”, Global Dignity.
•
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.
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Nr.
crt
1.

Obiective
•

•

2.

•

•

3.

•

•

Informarea cadrelor didactice
cu privire la Strategia de
prevenire a criminalitatii 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.
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,

Masuri /Actiuni
•

Responsabili

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

Psiholog scolar (Cabinetul de
Asistenta psihopedagogica)
Drăghici Dana

•

Prelucrarea Regulamentului
Scolar si a Regulamentului de
Ordine Interioara

•

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

•

Parteneri

Termene

Director Popa Octavian
Lucian,
Reprezentantul
Comitetului de parinti la
nivel de liceu,
reprezentantul autoritatii
locale,
politistul de proximitate,
Profesorii diriginti,
Parintii,
Elevii.

Conform
protocolului

Profesorii Diriginti
Consiliul Elevilor

Managerii şcolii
reprezentantul Comitetului
de parinti la nivel de liceu
reprezentantul autoritatii
locale
Politistul de proximitate

Permanent

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

Comisia de Disciplina
Profesorii diriginti

Permanent

Coordonatorul activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
Profesor Simion Elena
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4.

•

5.

•

6.

•

7.

•

elaborarea planului de
activitati etc.
Monitorizarea sistematica a
faptelor de violenta si
sesizarea structurilor cu
atributii in domeniului
combaterii violentei

•

Actiuni privind supravegherea
desfasurarii in conditii optime
a procesului instructiv-educativ
si eliminarea factorilor de risc.

Membrii Comisiei:
Oprea Stelian
Radu Catalin
Dicu Leonard
Babarada Dan

Profesorii de serviciu
Membrii Comisiei de
Disciplina
Paznicii liceului

Permanent

Asigurarea unui ajutor de
specialitate elevilor, pentru a-si
dezvolta abilitatile sociale de
relationare si a se integra in
mediul scolar.
Implicarea factorilor de control
social in vederea identificarii
mijloacelor pentru prevenirea,
gestionarea si combaterea
violentei

•

Derularea activitatii specifice
Cabinetului de asistenta
psihopedagogica din liceu.

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 comisiei
diriginților – profesor Marica
Adrian
Coordonatorul activitatilor
extracurriculare si
extrascolare
Profesor Simion Elena

Periodic

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

•
•
•

Sedinte cu parintii
Lectii deschise
Consiliere scolara oferita
parintilor

Coordonatorul comisiei
diriginților – profesor Marica
Adrian
Profesorii diriginti
Coordonatorul pentru
proiecte şi programe
educative Simion Elena
Psihologul scolar Drăghici
Dana

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

Permanent
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8.

•
•

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

•
•

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 Ilie Gabriela
Psihologul scolar Drăghici
Dana

Comisia pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii
Consiliul Elevilor
Agent de proximitate
reprezentantul autoritatii
locale.
reprezentantul
Comitetului de parinti.

octombrie
2018 – iulie
2019

9.

•

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

•

Activitati sportive la nivelul
liceului

Membri ai comisiei – Oprea
Stelian,
Dicu Horatiu, Dicu Leonard,
Florin Arseni, Babarada Dan

Managerii şcolii
Consiliul Elevilor
reprezentantul autoritatii
locale.
reprezentantul comitetului
de parinti.

octombrie
2018 – iulie
2019

10.

•

Implicarea Bisericii ca factor
educativ in societate

•

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

Profesor Radu Catalin
Profesor Simion Elena

Biserica «Sf Antonie»,
Biserica «Sf Fanurie»,
Centrul Social «Sf
Cuv.Stelian», Centrul
Social «Sf Filoteia»

decembrie
2018
aprilie 2019

Activitatea extraşcolară
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE
AN ȘCOLAR 2018-2019
Perioada de
desfășurare

Denumirea activității

Obiective

Instituții implicate/Parteneri

Responsabili

2018-2019

Implementarea
programelor Junior
Achievement

Dezvoltarea abilitatilor de comunicare

Junior Achievement Romania
CAPP

*Conf.Acordului de
parteneriat
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Integrarea abilitatilor de interrelationare,in
vederea dezvoltarii personale si
profesionale
2018-2019

Implementarea
programelor CIADO
România

Desfasurarea de programe sau proiecte in
domeniul prevenirii traficului si consumului
de droguri, in domeniul tratamentului,
recuperarii si reinsertiei sociale a
dependentilor de droguri, alcool, tutun etc.,
in domeniul prevenirii virusului HIV / SIDA,
al traficului cu fiinte umane, al terorismului,
crimei organizate, coruptiei si altor domenii
ce privesc apararea drepturilor omului si a
libertatilor sale

CIADO România
ISMB
PMB
CAPP
Consiliul Elevilor

*Conf.Acordului de
parteneriat

2018-2019

Proiect
,,Filme pentru
liceeni”

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.

Asociatia Macondo
ISMB
Consiliul Elevilor

2018-2019

,,Patrula de reciclare”

Proiect educational de constientizare si de
responsabilizare sociala privind colectarea
selectiva si reciclarea deseurilor de
echipamente electrice, electronice si a
bateriilor uzate

MECTS si Patrula de reciclare
Verbs describe us – site de
știri

2018-2019

Proiect
„Și eu trăiesc sănătos”

28
septembrie
2018

Pactul Lecturii –
Nocturna
Bibliotecilor

Informarea şi educarea adolescenţilor, a
familiilor acestora şi a publicului larg cu
privire la beneficiile stilului de viaţă sănătos,
a activităţilor fizice zilnice, sportului.
Dezvoltarea gustului pentru lectură

Fundaţia PRAIS
MTS, ISMB, ISJP, Consiliile
Elevilor Bucureşti şi Ploieşti,
PMP, UNEFS, Şc. de Partenerii
Biblioteca școlii
Biblioteca Națională
Consiliul Elevilor
Clubul European

Dir.Popa Octavian Lucian
Simion Elena
Mitran Mimi
Andronache Bogdan
Louatron Cornelia
Periețeanu Steluța
Manta Mara
Racof Mihaela
Ionescu Simona
Simion Elena
Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Mitran Mimi
Vlăduț Manuela
Mihai Monica
Stoica Iulia
Simion Elena
Radu Cătălin
Catedra de educație fizică
Dirigintii claselor IX-XI
Dir.Popa Octavian Lucian
Simion Elena
Dănilă Georgiana
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septembrie
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
2018

Ziua Europeană a
Limbilor Moderne

CDI
Consiliul Elevilor

28.09.2018 7.10.2018
octombrie
2018

Excelsior Teen-Fest –
viitorul imaginaT
Actiuni de comemorare
a Holocaustului
Vizionare film
documentar
-dezbatere

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

Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Simion Elena
Bădescu Daniela
Mitran Mimi
Perițeanu Steluța
Simion Elena
Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Catedra de limbi straine
Simion Elena
Diriginții claselor
Marica Adrian
Marica Marcela
Simion Elena

Octombrie
2018

Ziua mondiala a
alimentatiei
sanatoase
Dezbatere, intâlnire cu
medicul de familie

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

Cabinetul Scolar Medical
Invitat:medic de familie
CAPP

Comisia Crucea Roșie si
Educația sanitară
Alexandra Stănescu

10-13
octombrie
2018

Targul Tehnic
International Bucuresti

Participare la concursuri, vizitare standuri

Consiliul Elevilor

octombrie
2018

Cercul de Istorie
Recenta a României

Promovarea valorilor istoriei nationale

Consiliul Elevilor

Sănduc 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

Consiliul Elevilor
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octombrie
2018
octombrie
2018
octombrie
2018

31 octombrie
- noiembrie
2018
noiembrie
2018
noiembrie
2018

noiembrie
2018
decembrie
2018

decembrie
2018

decembrie
2018
decembrie
2018

Concurs
,,Armata - simbol al
demnitatii nationale”
Concurs”Personalitati
care au dat nume
scolilor”
Concursul Pașaport
pentru cultură – etapa I

Promovarea valorilor istoriei nationale

Muzeul Militar National

Marica Adrian
Marica Marcela

Promovarea valorilor culturii nationale

Liceul Teoretic “E. Lovinescu”

Catedra de lb. română

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 romana

Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale

“Spune NU viciilor!”

Prezentare si dezbatere

CDI, CȘE

Activități de
prevenire a
criminalității și a
delicvenței juvenile
Balul Bobocilor

Activități practice, dezbateri, având ca scop
explicarea pe înțelesul copiilor a unor
articole din Codul Penal

Reprezentanţii secţiei de
poliţie
DGPMB

Dir. Adj. Zloteanu Daniela
Gheorghe Constantin
Simion Elena
Catedra Tehnic
Catedra de lb. română
Directiunea
Comisia pentru prevenire
si combaterea violentei

Saptamana 1
Decembrie
Activitati dedicate
Zilei Nationale a
României și
Centenarului
“Stimularea inteligentei
emotionale”

Promovarea valorilor nationale
Formarea unor reprezentari corecte la
nivelul mentalului elevilor asupra trecutului

Consiliul Elevilor

Profesorii de istorie
Profesorii de limba și
literatura română

Formarea consilierilor psihologici din
municipiul Bucuresti, prin dezvoltarea unor
competente specifice

Dir. Adj. Zloteanu Daniela
Prof psiholog Draghici
Dana

“Viața fără violență”

Prezentare ppt, dezbatere, afise

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

,, Bucurestiul văzut
prin ochii
adolescenților”

Prezentarea diversității culturale a
Bucureștiului

Asociația Bucureștiul meu drag,
Asociația MAIE, MȚR

INDAGRA 2018

Dir. Adj. Zloteanu Daniela

Catedra Tehnica
Catedra de lb. română
Dir.Popa Octavian Lucian
Badescu Daniela
Simion Elena
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decembrie
2018

Serbare de Craciun

Promovarea comportamentelor sociale
dezirabile
Promovarea tradiţiilor

CDI

Comisia pentru activitati
extrascolare

Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Simion Elena
Lie Mirela
Marica Marcela
Pavel Mariuta
Vasile Ana-Maria
Radu Cătălin
Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj.Trifu Adriana
Badescu Daniela
Simion Elena
Vasile Ana Maria
Andronache Bogdan
Radu Catalin
Mitran Mimi
Radu Catalin
Andronache Bogdan
Constantin Gheorghe
Ionita Paula
Simion Elena

decembrie
2018

Activitati de
Orientare Scolara si
Profesionala

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

CDI

decembrie
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 Filoteia“ din
Floreni, jud Valui

decembrie
2018

Acțiune umanitară de
Crăciun de la Şcoala
Gimnazială Specială
“Constantin
Păunescu”și
Şcoala
Gimnazială
Specială
pentru
Deficienți de Auz “Sf.
Maria”
Fenomenul
“Eminescu” in
literatura romana
Ziua Culturii
Nationale

Dezvoltarea spiritului de echipă şi a
sentimentului apartenenţei la grup.
Responsabilizarea elevilor cu privire la
valori umanitare si spiritul de întrajutoare şi
de cetăţenie activă.

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

Concurs pe teme literare

Consiliul Elevilor

Profesorii de limba și
literatura română

Promovarea valorilor nationale
Formarea gustului şi a interesului pentru
lectură

Consiliul Elevilor

Profesorii de limba și
literatura română

ianuarie
2019
15 ianuarie
2019
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,,24 Ianuarie –Unirea
Principatelor
Romane sub
domnia lui Alexandru
Ioan Cuza’’
Club FAN GÂNDIRE
FRESH

Promovarea valorilor nationale
Formarea unor reprezentari corecte la
nivelul mentalului elevilor asupra trecutului

Consiliul Elevilor

Profesorii de istorie
Profesorii de limba și
literatura română

activitati de dezvoltare personală

Psiholog Drăghici Daniela

13 februarie
– 15 martie
2019

Proiectul CIVITAS
Buen vivir

activitati de dezvoltare personală,
protejarea mediului
timp de calitatea petrecut în familie

februarie
2019 – mai
2019

Poveste din cartierul
meu

martie 2019

”Aripi frânte!”

Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică

Psiholog Drăghici Daniela

martie –
aprilie 2019

ateliere creative
destínate Târgului
Caritabil de Florii
“Dăruind, vei
dobândi” - târg
umanitar
Proiect CAER

Promovarea conceptului de demnitate în
rândul elevilor și a valorilor subsumate
acestuia, prin realizarea de catre elevii
școlii, sub îndrumarea Global Dignity, a
unor povești care să inspire copiii să își
atingă potențialul maxim
Proiect de informare a elevilor cu părinți
plecați la muncă în străinătate privind
tipurile de fapte și sancțiuni aplicate de
lege/Infracțiuni prevăzute de codul penal, în
vederea prevenirii comportamentelor de
risc în adolescență.
Responsabilizarea elevilor cu privire la
valori umanitare si spiritul de întrajutoare şi
de cetăţenie activă.
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.

Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București,
Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică
PROEDUS
Școala Gimnazială Sf
Constantin și Elena
Consiliul Elevilor
Global Digninity

Consiliul Elevilor
AOLN Romania

Dir.Popa Octavian Lucian
Bădescu Daniela
Simion Elena
Dir.Popa Octavian Lucian
Bădescu Daniela
Simion Elena
Vasile Ana Maria
Andronache Bogdan
Radu Catalin
Mitran Mimi
Psiholog Drăghici Daniela

ianuarie
2019

februariemartie 2019

aprilie 2019

octombrie
2018 – mai
2019

Proiectul Rose,
subproiect MIC.ROMotivație pentru
învățare și creștere.

activități pentru creșterea perfomanțelor la
învățătură ale copiilor din categorilei de risc

Consiliul Elevilor
AOLN Romania
Centrul “Sf Filoteia“ din
Floreni, jud Valui

Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică

Dir.Popa Octavian Lucian
Simion Elena
Louatron Cornelia
Simion Elena
Louatron Cornelia
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8 aprilie 2019
9 aprilie 2019
10 aprilie
2019
11 aprilie
2019
aprilie – mai
2019

aprilie 2019

11 aprilie
2019

17.04.2019;

Reușită
organizațională
vizionarea filmului
România neîmblânzită
vizită la USAMV
vizită la Casa
Experimentelor
acțiune ecologică,
proiect CAER
Vizionare spectacole
de teatru din opera lui
Caragiale
D’ale carnavalului 13.04. 2019
O noapte furtunoasă –
12.05. 2019
Simpozion “De vorbă
prin Univers”
Proiect CAEM

“Dăruind, vei
dobândi” - târg
umanitar
Proiect CAER

Activitate
informare
profesorilor
legătură
prevenirea

de
a
în
cu

Educație cinematografică

ISMB

Prof Simion Elena

Alimentație public și medicină veterinară
Workshop, experimente

USAMV
Casa Experimentelor

Protecția mediului

Școala Gimnazială Sf
Constantin și Elena
Consiliul Elevilor
ISMB
Sala Dalles

Prof Vasile Ana Maria
Prof Simion Elena
Prof Necula Mihaela
Simion Elena
Louatron Cornelia

Educație teatrală

Prof Simion Elena
Prof Pârvu Aritina
Prof Ioniță Paula

Implicarea elevilor şi a profesorilor în
domenii de cercetare ştiinţifică şi în activităţi
de creaţie literară şi artistică pe teme
tehnice.
Familiarizarea elevilor şi a profesorilor cu
cele mai moderne metode de cercetare în
domeniul astronomiei şi al
telecomunicaţiilor
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.

Catedra Tehnică

Dir.Adj.Dana Zloteanu
Georgescu Otilia

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

Informare privind prevenirea consumului de
droguri

Poliția Capitalei

Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj. Trifu Adriana
Badescu Daniela
Simion Elena
Louatron Cornelia
Vasile Ana Maria
Racof Mihaela
Mitran Mimi
Psiholog Drăghici Daniela
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aprilie –iunie
2019
8-9 mai 2019

consumului
de
droguri
Grupul de Dialog
Social – PMB
Ora de demnitate

18.05.2019

Patrula de reciclare

23 mai
2019

Implicare civică a levilor

Consiliul Elevilor

Promovarea conceptului de demnitate în
rândul elevilor și a valorilor subsumate
acestuia, printr-un workshop coordonat de
formatorul Georgiana Giba
Activitate de reciclare municipală

Global Digninity

Conferința națională
„Dezvoltarea
profesionala a cadrelor
didactice. Invatamantul
intre realitate si
provocari”
Luna Bucureștilor
Proiect de formare și
orientare
profesională pentru
clasele a XI-a

Activitati diverse, redactare articole,
dezbateri etc.

ISMB, CCD, Universitatea
SPIRU HARET, Universitatea
Wales

Woekshopuri, dezbateri
formare și orientare profesională

Fundația Calea Victoriei
Global Dignity

Permanent

Patrula de reciclare

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

RORec
si
ISMB

Permanent

Literatura in
imagini/revista scolara

Activitati diverse, redactare articole,
dezbateri etc.

Consiliul elevilor

Permanent

Strategie Nationala
de Actiune
Comunitara

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

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

iunie 2019
27.06.2019

Patrula de reciclare

Simion Elena
Racof Mihaela
Simion Elena
Louatron Cornelia
Diriginții claselor a IX-a
Simion Elena
Racof Mihaela
Badescu Daniela
Simion Elena

Simion Elena
Simion Elena
Louatron Cornelia
Diriginții claselor a XI-a E
și F ( Racof Mihaela, Ilie
Gabriela), dir. adj. Trifu
Adriana
Dir.Popa Octavian Lucian
Dir.Adj.Dana Zloteanu
Dir. Adj. Trifu Adriana
Badescu Daniela
Simion Elena
Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Mitran Mimi
Catedra de limba romana
Catedra de lb. franceza
Catedra de lb.engleza
Gheorghe Constantin
Radu Catalin
Andonache Bogdan
Simion Elena
Ionescu Simona
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Permanent

Vizite la muzee,
expozitii, case
memoriale

Promovarea respectului fata de valorile
culturii nationale si universale

Consiliul Elevilor

Permanent

Excursii scolare

Dezvoltarea respectului fata de mediul
inconjurator
Promovarea respectului fata de valorile
culturii nationale si universale

Consiliul Elevilor

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 abilitatilor 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

Louatron Cornelia
Babarada Dan
Andronache Bogdan
Pavel Mariuta
Manta Mara
Simion Elena
Pavel Mariuta
Simion Elena
Mitran Mimi
Ionescu Simona
Vasile Ana-Maria
dirigintii
Simion Elena
Mitran Mimi
Louatron Cornelia
Racof Mihaela
Perițeanu Steluța
Diriginții
Comisia ,,Crucea Rosie si
Educatia sanitara’’
Catedra de biologie

Cabinet psihologic scolar
Prof psiholog Draghici
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

▪

Tipuri de activităţi.
a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
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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
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ:
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii care au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
prof. Manta Mara
✓ Timp mitic românesc-decembrie
✓ Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară
✓ Participare la evenimentul „Ziua Culturii naționale, organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Muzeul Național al Literaturii
Române, la Ateneul Român
✓ Coordonator proiect educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4438/ 13.12.2018
✓ Coordonator lucrare „Obiceiuri de iarnă în Transilvania” în cadrul proiectului educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4438/ 13.12.2018
✓ activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 2018
prof. Bondoc Madalina
- Timp mitic românesc-decembrie
- Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară
- Participare la evenimentul „Ziua Culturii naționale, organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Muzeul Național al Literaturii
Române, la Ateneul Român
- Coordonator proiect educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4437/ 13.12.2018
- Coordonator lucrare „Obiceiuri de iarnă în Transilvania” în cadrul proiectului educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4437/ 13.12.2018
prof. Mitran Mimi
✓ Universitatea Bucuresti-Facultatea de Istorie-Bookland evolution, editia a 5-a -Adeverinta/ 20.09.2018
✓ Institutul Francez Bucuresti-Enseignement precoce des langues:enjeux pedagogique et outils d’enseignement-Attestation-27.09.2018
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - exercitiu alarmare si evacuare in caz de urgenta-incendiu derulat la nivelul scolii in 07.11.2018- Adeverinte 4214/12.11.2018
✓ Colegiul National Elena Cuza- Cerc Pedagogic al profesorilor de limba si literatura romana din sectorul 6- Adeverinta 3088/8.11.2018
✓
Teatrul Metropolis- vizionare piesei de teatru ,,Hagi Tudose’’- PV.23.11.2018
✓ TVR-Emisiunea provocarea starurilor-PV 27.11.2018; Adeverinta 148092-27.11.2018-,,Orientare in cariera’’
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Datini si obiceiuri la romani-Editia a III-a-Adeverinta 4437/13.12.2018
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - ,,Scoala ieri, azi, maine’’-18.12.2018

prof. Munteanu Gina
Participarea în calitate de invitat la evenimentul Ziua Culturii Naţionale în data de 15.01.2019 la Ateneul Român.
prof. Simion Elena
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- 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, The Social Incubator, Patrula de reciclare.
- vizionare piesă de teatru cu elevii – Sunetul Muzicii – Opera Comică pentru Copii – 15.09. 2018;
- Conferințele BookLand – septembrie 2018;
- The Social Incubator – training pentru elevii de clasa a XII-a (25-28 septembrie 2018);
- Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2018;
- Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2018;
- Excelsior Teen-Fest – viitorul imaginaT, 28.09.2018 -7.10.2018;
- proiectul „Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2018;
- Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2018;
- Ora de Justiție ( cu elevii clasei a X-a F), 10 octombrie 2018, în parteneriat cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică și un specialist în legislație din partea DNA;
- Patrula de reciclare – acțiune municipală de colectare a deșeurilor, 19 octombrie 2018;
- festivitate dedicată Centenarului, 24 octombrie 2018, Academia Română ( organizatori PMB sector 6, ISMB, Academia Română);
- participare la Ziua Armatei, 25 octombrie 2018, Muzeul Aviației (cu elevii clasei a X-a F);
- Workshop „Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, Biserica Colțea, Muzeul de Istorie a Evreilor din România, 28 octombrie
2018;
- participare la Târgul Indagra, Romexpo, octombrie 2018 ( cu elevii clasei a X-a F);
- Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2018;
- Forumul Diversității Culturale, ARCUB, 9-11 noiembrie 2018, în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (elevii clasei a X-a F);
- One World Romania la școală, ARCUB, 11 noiembrie 2018, (elevii claselor a X-a F și a X_a G), coord. prof Elena Simion, prof. Paula Ioniță;
- 14 noiembrie 2018 – Balul bobocilor;
- 10, 11, 17 noiembrie – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de Crăciun;
- 21 noiembrie 2018 – vernisajul expoziției„Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (în Clubul European al școlii);
- 20 noiembrie 2018 - Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă, proiect CAEN organizat de Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”;
- 20 noiembrie 2018 – prezentare la CCD – București în cadrul Zilei Porților Deschise;
- Târgul Caritabil de Sf. Nicolae – parteneriat cu AOLN și Parohia Sf Fanurie – 9 decembrie 2018, elevii claselor a X-a F, a X-a G și a XI-a G;
- 9 decembrie 2018 – Concert Caritabil de Crăciun organizat de AOLN, Adaptive Work Environment, Asociația Zâmbet pentru Zâmbet;
- 10 decembrie 2018 – Serbare de Crăciun, CDI;
- 19 decembrie 2018, Clubul Europena al școlii – Târgul Caritabil de Crăciun în cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, parteneri Școala Gimnazială nr 164,
Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria”; Școala Gimnazială Apostolache, Colegiul Tehnnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnnic „Dinicu Golescu”, Școala
Gimnazială nr 1, Roșiori de Vede; Școala Gimnazială „Emil Juvara”, Floreni, Vaslui; AOLN, Centrul Social Floreni.
- activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 2018
- Activitați creative de Craciun –decembrie 2018 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în cadrul proiectului CAERI ”În prag de sărbători”
- acțiune umanitară în Murgeni, jud Vaslui, în satele Floreni, Schineni, Raiu, Cârja, Lățești– proiect CAERI– 15-16 decembrie 2018
- Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie 2019, Clubul European, CȘE
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- Mica Unire – sesiune de prezentări - 24 ianuarie 2019
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA:
-

Ziua limbilor europene (septembrie 2018): Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile, Mihaela Racof
Consfatuirea profesorilor de limba engleza (septembrie 2018): Ana-Maria Vasile
Activitatea“Unde-i lege, nu-i tocmeala”, coordonata de Politia de Proximitate (noiembrie 2018): Gabriela Ilie
Centenarul Marii Uniri (decembrie 2018): Ana-Maria Vasile
Targul de Craciun (decembrie 2018): Ana-Maria Vasile
How to Maintain Your Health (septembrie-decembrie 2018): Laura Carlan
Exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta: toti membrii catedrei

CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ-GERMANĂ:
Prof. Buștiuc Antoaneta:
1. Actiune caritabila de Craciun, prof coord. Radu Catalin
2. Actiune prevenire / evacuare in caz de incendiu – nov. 2018
3. Ziua Europeana a Limbilor Straine.
Prof. Louatron Cornelia
1. Ziua Europeana a Limbilor Straine.
2. Participare Conferinta Bookland Evolution, editia a 5a 2018;
3. Targul caritabil de Craciun;

-

Prof Mitran Mimi
Universitatea Bucuresti-Facultatea de Istorie-Bookland evolution, editia a 5-a -Adeverinta/ 20.09.2018
Institutul Francez Bucuresti-Enseignement precoce des langues:enjeux pedagogique et outils d’enseignement-Attestation-27.09.2018
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - exercitiu alarmaresi evacuare in caz de urgenta-incendiu derulat la nivelul scolii in 07.11.2018- Adeverinte 4214/12.11.2018
Colegiul National Elena Cuza- Cerc Pedagogic al profesorilor de limba si literatura romana din sectorul 6- Adeverinta 3088/8.11.2018
Teatrul Metropolis- vizionare piesei de teatru ,,Hagi Tudose’’- PV.23.11.2018
TVR-Emisiunea provocarea starurilor-PV 27.11.2018; Adeverinta 148092-27.11.2018-,,Orientare in cariera’’
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Datini si obiceiuri la romani-Editia a III-a-Adeverinta 4437/13.12.2018
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - ,,Scoala ieri, azi, maine’’-18.12.2018

Prof.Perieteanu Doinita
Ziua Europeana a Limbilor straine;
BOOKLAND Evolution (Fac de Istorie);
Simulare incediu si cutremur;
Targul caritabil de Craciun;
Vizionare piesa de teatru “Hagi Tudose” la teatrul Metropolis;
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Amenajarea clasei 11C.
Prof. Racof Mihaela
Ziua Europeana a Limbilor straine;
BOOKLAND Evolution (Fac de Istorie);
Targul caritabil de Craciun;
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
Prof. Stoica Iulia
Ziua Europeana a Limbilor straine.
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
CATEDRA DE ISTORIE-SOCIO-UMANE

Prof. Marica Adrian:
Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor programe
de pregătire intensivă pentru recuperare/programe de pregătire suplimentară)
Programul educational “Alimentatie sănătoasă. Sport. Prevenție.”
Clasa a IX-a G, desfasurat in baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement România, Nr. Inreg. 3664/28.09.2018
Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2018
Proiectul “Poveștiri din trecut” în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 84, Acord de parteneriat Nr. 4201/01.11.2018
Proiectul educational „Ora de net-Dă BLOCK agresivității! Şi „glumele” dor. Stop cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizația Salvați copiiiAdeverință nr. 567/07.01.2019
Organizarea activităților dedicate Centenarului Marii Uniri: expoziție de afișe, postere, prezentari ppt.
Proiectul educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, Ediția I, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 29.11.2018,
Adeverință Nr. 4478/19.12.2018
Proiectul educațional “Datini și obiceiuri la români, Ediția a III-a, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 10.12.2018, Adeverință Nr.
4437/13.12.2018
Balul Bobocilor 2018

Prof. Marica Marcela:
Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor voluntar).
Programul educational “Succesul profesional.” Clasa a XI-a G, desfasurat in baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement
România Nr. Inreg. 3665/28.09.2018
Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2018
Proiectul “Poveștiri din trecut” în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 84-Acord de parteneriat Nr. 4201/01.11.2018
Proiectul educational „Ora de net-Dă BLOCK agresivității! Şi „glumele” dor. Stop cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizația Salvați copiiiAdeverință nr. 566/07.01.2019
Organizarea activităților dedicate Centenarului Marii Uniri: expoziție de afișe, postere, prezentari ppt.
Proiectul educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, Ediția I, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 29.11.2018,
Adeverință Nr. 4478/19.12.2018
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Proiectul educațional “Datini și obiceiuri la români, Ediția a III-a, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 10.12.2018, Adeverință Nr.
4437/13.12.2018
Balul Bobocilor 2018
Prof. Romulus Ecaterina Carmen:
Participare la activitati in cadrul Proiectului educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, 29.11.2018
Participare la activitati in cadrul Proiectului educational “Datini și obiceiuri la români, 10.12.2018.
Prof. Drăghici Daniela
Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și perspective/ Exemple de bune practici”, activitate derulată
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2018-2019.

CATEDRA DE GEOGRAFIE – RELIGIE – EDUCAŢIE FIZICĂ
Proiectul Educaţional Cultural „Datini şi obiceiuri la români”, CDI, 10.12.2018 (Organizator Radu Cătălin, participant cu lucrarea – Tradiţii ȋn Oltenia: Andronache Bogdan;
participant cu lucrarea - Tradiţii de Sf. Ştefan: Stan Cristian; participant cu lucrarea – Călătorie spre aurora boreală: Cruceru Cristina)
Strângerea şi ȋnmânarea de ajutoare pentru elevii Şcolii Speciale nr. 11 şi Şcolii cu Deficienţe de Auz sector 6 cu ocazia sărbătorilor de iarnă - ȋn cadrul Proiectului SNAC
(Organizatori: Radu Cătălin, Andronache Bogdan)
Organizarea Olimpiadelor de Geografie şi Religie (Faza pe şcoală)
Participare ȋn cadrul Proiectului „A fi sau a nu fi” (Radu Cătălin)
Organizarea festivitatii serbarii de Craciun - Datini si Obiceiuri la romani, prin implicarea elevilor in sustinerea unui recital de poezii si colinde religioase (Radu Cătălin,
Stan Cristian)
Protocol de colaborare cu Parohia Ȋnălţarea Domnului (Radu Cătălin)
Protocol de colaborare cu psiholog Drăghici Dana – pentru consilierea elevilor de la clasa 10D (Radu Cătălin)
Vizite catehetice la Biserică (Radu Cătălin, Stan Cristian)
Profesor voluntar – Asociaţia Greenitiative; Proiectul „O zi verde la Mogoşoaia”; Ziua porţilor deschise – „Descoperim hărţile din poveştile lui ELMER; Erasmus + Mobility
of Youth workers – Equal Job Opportunities; Attestation de Participation - „Exemples a suivre” (Cruceru Cristina)
Participare la Faza pe Sector a Olimpiadei Sportului Şcolar la cros, fotbal, handbal şi la Faza Municipală la cros (Locul 2: Marica Andrei clasa 11S; Locul 4: Soare Radu
clasa 10S) Arseni Florin
Campionatul de fotbal al liceului pentru clasele a IX-a, Cupa Bobocilor (Arseni Florin, Stoica Claudiu)
ONSS Handbal – locul 2 faza pe sector (Arseni Florin)
ONSS Baschet – locul 3 faza pe sector (Enache Adrian)
CATEDRA DE MATEMATICĂ
• Prof. Sandu Carmen,Chirita Daniela, Ionescu Simona - membri in Comisia de organizare a olimpidei la matematica-faza pe scoala;
CATEDRA DE DISCIPLINE ECONOMICE DE SPECIALITATE – SERVICII, POȘTĂ ALIMENTATIE PUBLICA SI INSTRUIRE PRACTICĂ
1. Activitaţi în colaborare cu Scoala nr 169 și preotul Ivan Mihail de la biserica Sf, Antonie, la programul “Sărbătorile de iarnă la români ” (Constantin Gheorghe,
Babarada Dan)
2. 10.12.2018 -Datini si Obiceiuri la Romani – Coordonator Proiect Educational ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe)
3. 10.12.2018- Datini si Obiceiuri la Romani – Coordonator de Lucrare in Power point ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe), Participare : Matrosenco Steluta,
Popescu Costinela, Popescu Adrian, Stanescu Alexandra.
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4. 29.10.2018 – Protocol de Colaborare in cadrul Proiectului “A fi sau A nu fi” cu Parohia Sf Nicolae Chiajna ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe)
5. Participarea la activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Proiectului Colegiului “” în parteneriat cu Parohiile Chiajna și “” activități de voluntariat desfășurate
la Școala Specială nr 11 Constantin Păunescu si Regina Maria : (Constantin Gheorghe, Babarada Dan)
6. Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale ISMB Aprobarea Proiectului social „Protecţia consumatorului în economia de piaţă” depus în
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE MUNICIPALE- 2019 Nr. 972/11.01.2019 ( Constantin Gheorghe)
7. Incheierea de conventii cadru cu agentii economici , in vederea efectuarii stagiilor de instruire practica curenta si comasata ,pentru anul scolar 2018-2019 , in
perioada
Casa Oamenilor de Stiinta -,,Clubul oamenilor de stiinta’’ ;
• S.C. Continental S.A. – hotel ,,IBIS Nord’’ ;
• S.C. ROZS IMPEX S.R.L. restaurant ,,Cocosul rosu’’;
• Hotel – restaurant ,,Capitol’’ ;
• Hotel Marshal ,, GARDEN’’ ;
• Restaurant ,, Saramontriel ‘’
• Hotel – restaurant ,, Mercure ‘’.
( Cernea Carmen )
• CNPR ( COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
• OPMB ( OFICIUL POSTAL MUNICIPAL BUCURESTI)
(Constantin Gheorghe)
8.Incheiat parteneriat de colaborare cu Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2018 – 2019 .Vizati elevii claselor 9D , 11C,11 D
•
•
•

Participare cu elevii claselor a XI-a D la programul ,,Succesul Profesional” din cadrul Junior Achievement Romania . (Babarada Dan)
Participare cu elevii clasei a XI-a C la programul ,,Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie” din cadrul Junior Achievement Romania . (Babarada Dan )
Participare cu elevii claselor a IX-a D la programul ,,Succesul Profesional” din cadrul Junior Achievement Romania . (Popescu Costinela )

9. Activitatea cu tema Targul de Produse Traditionale de Craciun
- Observarea organizarii unui stand de prezentare;
- Observarea desfasurarii activitatii unui stand de prezentare; ( Cernea Carmen )
10. Participarea la Lectia deschisă din Calendarul Inspecțiilor Tematice la Dirigenție – Orientare și Consiliere Profesională organizate de ISMB sub coordonarea dnei
inspector Elena Ștefan ( Constantin Gheorghe, Matrosenco Steluta, Popescu Costinela, Stanescu Alexandra)
11. Participarea la Activitățile se Acreditare și Autorizare a specializarilor din cadrul Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei, activități finalizate cu
acreditarea și Autorizarea date de ARACIP ( Constantin Gheorghe)
12. Participarea la activitatile :
- Datini si Obiceiuri la Romani – 10.12.2018 - Coordonator Proiect Educational ( Constantin Gheorghe , Babarada Dan)
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-Datini si Obiceiuri la Romani – 10.12.2018 - Coordonator de Lucrare in Power point( Constantin Gheorghe, Babarada Dan) ,Participare : Matrosenco Steluta, Popescu
Costinela, Popescu Adrian, Stanescu Alexandra.
– Exercitiu de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență – Incendiu – Organizare, coordonare si desfășurare( Constantin Gheorghe, Stanescu Alexandra)
13 .Participare la un curs de formare profesionala ,, Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea comportamentelor problematice ’’ .(65 ore)
Serie PI Nr.057 ( Cernea Carmen )
14. Activitati incluse in proiectul educational ,, Alimentatia sanatoasa , 7.Activitati incluse in proiectul educational ,, Alimentatia sanatoasa - Tehnologia de obtinere a
preparatelor ecologice de baza din Moldova’’. Desfasurare cuprinsa in perioada noiembrie 2018 – mai 2019 : ( Cernea Carmen )
- in luna noiembrie - Informarea grupului privind continutul proiectului ;Sustinerea unui referat ,,Organizarea locului de munca’’si a chestionarelor ; Laboratorul
Liceului Tehnologic Special nr.3( Cernea Carmen )
- in luna Decembrie :,,Tehnologia de obtinere a preparatelor de baza din legume’’ Vizita la hotel IBIS( Cernea Carmen )
- in luna Ianuarie : ,,Obtinerea preparatelor de baza ecologice din carne de macelarie si sos’’
Activitate realizata in baza tehnico-materiala a C.T.P.Tc.,,Gh.Airinei’’( Cernea Carmen )

15.Participare in calitate de profesor asistent la desfasurarea examenului de certificare a competentelor a absolventilor scolii postliceale din cadrul Colegiului Tehnic ,,
Petru Poni’’,data 06.02.2019. ( Ionescu Catalin, Raducanu Eusebiu, Cernea Carmen ).
16.Participare in calitate de profesor asistent la desfasurarea examenului de certificare a competentelor a absolventilor scolii postliceale/maistri din cadrul Colegiului
Tehnic “Iuliu Maniu’’, 06.02.2019. ( Babarada Dan )
17.Vizita la Targul de oferta Educationala -25.10.2018/World Trade Center Bucuresti.( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
18.Vizita la CCD Bucuresti cu ocazia “Ziua portilor deschise”, noiembrie 2018( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
19.Organizator activitate educativa/participare la realizarea unei emisiuni cu tema ”Femei de 10, barbati de 10”, emisiune moderata de Marina Almasan, TVR 2, noiembrie
2018, cls.9D ( Popescu Costinela)
20.Profesori evaluatori concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ( Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra)
CATEDRA TEHNICĂ
Prof. ing. Georgescu Otilia
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
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•
•
•
•
•
•

participare la Proiectul Educațional Cultural “Datini și obiceiuri la români”, Ediția a III-a, organizator Colegiul Tehnic P.Tc “Gheorghe Airinei”
participare la Simpozionul Național “Magia sărbătorilor de iarnă”
participare la Simpozionul Internațional “Cultura și Arta”, Cernăuți, Ucraina
participare la Conferința Națională “200 ani de inginerie- trecut, prezent și viitor”, organizată de UPBucurești
participare cu elevii la Conferințele BookLand Evolution, editia a 5-a 2018, organizator Asociația BookLand
participare ca evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal –sesiunea ianuarie februarie
2019, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Colegiul Tehnic Energetic
• participare ca monitor de calitate în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal – sesiunea ianuarie
februarie 2019, Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”
• vizită împreună cu elevii la Societatea Română de Televiziune
• vizită împreună cu elevii la Muzeul Antipa
• vizită împreună cu elevii la Muzeul de artă
• participare la exercițiul de alarmă și evacuare în caz de situație de urgență – incendiu, 07.11.2018
• participare cu elevii la activitatea “Unde-i lege nu-i tocmeală”, activitate desfășurată în colaborare cu Serviciul de analiză și prevenirea criminalității
• participare la Programul internațional “Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție” în parteneriat cu Junior Achievement România și MEN
• participare la Programul internațional “Finanțe personale și servicii financiare” în parteneriat cu Junior Achievement România și MEN
Premii cu elevii coordonați
Expoziția Internațională Concurs “Învingător prin artă”:
Premiul I – Mirea Miruna
Premiul I – Călin Ștefan
Premiul II – Tudor Laura
Premiul II – Străjeru Alexandru
Concursul Internațional “Pleiada personalităților neamului românesc”:
Premiul I – Hristache Beatrice
Premiul I – Străjeru Alexandru
Premiul II – Mănoiu Irina
Premiul III – Gavrilă Ana Maria
Premiul III – Tudorache Ciprian
Prof. ing. Lie Mirela
• participarea cu elevii clasei a X-a A la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați
Copiii, cu sprijinul MEN
• participarea cu elevii clasei a X-a A la Concursul regional „Mişcare şi armonie, însuşiri ale materiei vii”
• participarea cu elevii clasei a X-a A la activitatea organizată de MAI – Serviciul de analiză şi prevenire a criminalităţii, având tema „Unde-i lege nu-i tocmeală” –
prevenirea traficului ilicit de droguri”
• responsabil CEAC
Prof. ing. Oltean Nina
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•
•
•

membru în echipele mixte de experți ISMB pentru realizarea rapoartelor de validare externă a RAE, noiembrie 2018 (Gh. Asachi, Th. Pallady)
participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței.

Prof. ing. Ion Paul
• Cerc de electronică “Calea spre performanţă” –săptămânal
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
• Olimpiada de fizică-faza locală, ian 2018, pregătit elevii clasei II-G;
• participare la Proiectul Educațional “Datini și obiceiuri la români” -10.12 2018, Adeverință
• Exercițiu de alarmare în caz de situație de urgență – incendiu, 07.11.2018- instruirea participanților, organizarea, coordonarea și desfășurarea exercițiului;
Prof. ing. Mîndrilă Florina
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
• vizite la agenţii economici
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
• participare ca secretar în Comisia de contestații pentru Olimpiada OLAV –desfășurată în Colegiul Tehnic PTc „Gh Airinei”
• participarea la ”Noaptea muzeelor”
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• responsabil comisia de burse
Prof. ing. Poenaru Cristyna
• participare ca evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal –sesiunea ianuarie februarie
2019, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Colegiul Tehnic Energetic
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• responsabil comisia de orar
Prof. ing. Radu Violeta
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENTEducaţie financiară
• participarea la ”Noaptea muzeelor”
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• membru în comisia orar
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Prof. ing. Coman Alina
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
• participarea cu elevii clasei 11A la programul Junior Achievement cu tema ”Finanțe personale și servicii financiare”
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, București, 7.11.2018
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• membru Comisia de diferențe
Prof. ing. Mihai Monica
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, București, 7.11.2018
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• vizite la agenţii economici
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• vizite la agenţii economici

Prof. ing. Miclea Denisia
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii Profesionale“
- privind absolvenţii şcolii noastre
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• vizite la expoziţii tehnice de profil
Prof. ing. Voicu Marin
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii Profesionale“
- privind absolvenţii şcolii noastre
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• vizită la Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”
Prof. ing. Ioanaş Ovidiu
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• vizite la târguri și expoziții
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Prof. ing. Sănduc Tatiana
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii
Profesionale“ - privind absolvenţii şcolii noastre
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• vizită la Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”
Prof. ing. Bărbieru Dan
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
Prof. ing. Butuşină Gabriela
• Vizita Targul de Carte Gaudeamus
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
CATEDRA DE INFORMATICĂ:
Prof. Pavel Mariuta – excursie Valea Prahovei
Organizarea Olimpiadei de informatică
ANALIZA SWOT
▪ 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;
► 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 2018-2019;
► 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;
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► 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;
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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PLAN DE MĂSURI
Planurile de activitate pentru anul școlar 2019-2020 vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate.
Nr.
Obiectiv
Măsuri
Răspunde
Termen
crt
1.
Pregătirea elevilor la
Adaptarea strategiilor didactice la nevoile educaţionale ale
Cadre didactice
Permanent
nivelul standardelor
elevilor .
de calitate.
Întocmirea graficului de pregătire suplimentară a elevilor şi
Responsabili de catedră
Conform
urmărirea modului de realizare.
calendarului
Implicarea mai activă a familiei în viaţa şcolii.
Comitetul de părinţi
Permanent
Îndrumarea şi controlul activităţii didactice.
Conducere
Conform
Responsabili de catedră
grafic
2.
Îmbunătăţirea stării
Intensificarea acţiunilor educative.
Responsabil cu
Conform
disciplinare a
Activitatea educativă
plan de
elevilor.
activitate
Colaborarea cu Poliţia de Proximitate
Responsabil cu activitatea
Conform
şi cu alte instituţii abilitate.
educativă
Protocol de
colaborare
Informarea şi implicarea mai activă a
Comisia diriginţilor
Permanent
familiei în prevenirea abaterilor
Psiholog şcolar
disciplinare a elevilor.
Monitorizarea stării disciplinare şi
Comisia diriginţilor
Când este
aplicarea sancţiunilor conform
Psiholog şcolar
cazul
regulamentului.
3.
Diversificarea
Perfecţionarea cadrelor didactice prin
Responsabil cu
Conform
strategiilor didactice
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor
perfecţionarea
ofertă CCD
didactice moderne şi a învăţării
centrate pe elev.
Activităţi metodice la nivel de catedre, precum lecţii deschise,
Responsabili de catedră
Conform
interasistenţe etc.
plan de
activitate
4.
Monitorizarea şi
Îndrumarea şi controlul activităţii
Conducere
Permanent
controlul activităţii
instructiv educative.
pentru creşterea
Monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului în
Conducere
Permanent
calităţii procesului
concordanţă cu rezultatele obţinute
instructiv-educativ
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DIRIGINŢILOR
Responsabilul, profesor Adrian Marica
Comisia Diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Planul Managerial al comisiei elaborat la începutul anului școlar, având în vedere următoarele obiective
generale:
•
Îmbunătățirea frecvenței la ore în vederea diminuării numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absențelor;
•
Îmbunătățirea formelor de comunicare și colaborare cu familia;
•
Responsabilizarea elevilor și dezvoltarea motivației pentru învățare;
•
Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viața școlii, prin participarea la activități școlare și extrașcolare;
•
Implicarea elevilor și a profesorilor diriginți în proiecte și programe educaționale școlare și extrașcolare;
Concret, la nivelul Comisiei Diriginților, în anul școlar 2018-2019, s-au desfășurat activități precum:
• Prelucrarea la clasă cu elevii și în cadrul ședințelor cu părinții de către profesorii diriginți a RI și ROF - Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe
Airinei” și a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ (ROFUIP).
•
Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare conform programei şcolare în vigoare.
•
Organizarea de către profesorii diriginți a ședințelor cu părinţii și a orelor de consiliere cu părinții.
•
Distribuirea, completarea si semnarea contractului educațional între şcoală, elev și părinte.
• Încheierea Acordului de parteneriat între Comisia Diriginților și Cabinetul de Asistență Psihopedagogică – Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională, reprezentat de prof. consilier școlar Daniela Drăghici.
•
Constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor.
•
Consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte prin activități specifice (întâlniri, consultații, lectorate cu părinții, implicarea părinților în viața școlii).
•
Monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi dintr-un mediu familial dezorganizat sau mono-parental, precum și a elevilor cu părinți plecați la muncă în
străinătate.
•
Implicarea membrilor Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
• Implicarea membrilor Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi privind prevenirea și combaterea fenomenului de violență din mediul școlar pe baza
colaborarii cu membrii Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar
•
Derularea de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în liceu, prin colaborarea profesorilor diriginți cu consilierul pentru activități educative
școlare și extrașcolare, doamna Simion Elena.
• Implicarea profesorilor diriginți în buna desfășurare a activităților specifice Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Subproiectul: MIC.RO – Motivație
pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională, Acord de grant nr. SGL/R I/35/27.06.2017.
1. Proiectarea activitatii educative
Activitatea desfăşurată:
1. Studierea prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009.
2. Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare de către toţi profesorii diriginţi.
3. Studierea ordinului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (conform Ordinului nr. Nr. 5.079.
din 31 august 2016.) și a Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP.
4. Studierea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar și colaborarea cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică în scopul ameliorării
comportamentelor școlare disruptive sau agresive.
Puncte forte:
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!Majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte.
!Majoritatea profesorilor diriginţi sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu prevederile metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de diriginte
(conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009) si cu programele scolare în vigoare pentru aria curriculara consiliere si orientare.
5. Stabilirea de către profesorii diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional și consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
! diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul
întâlnirilor de consiliere cu părinţii
! diriginţii au găsit pentru clasa lor cea mai optimă variantă orară de desfăşurare a orei de dirigenţie
6. Întocmirea planificarii activitatii educative pentru fiecare clasă;
7. Stabilirea tematicii orelor de dirigenţie pe fiecare semestru;
8. Proiectarea didactică pentru orele de dirigenţie;
Puncte forte:
!Majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte.
!Majoritatea profesorilor diriginţi cunosc, din anii şcolari anteriori, activităţile educative şi temele de interes educativ major ce trebuie abordate în cadrul orelor de
dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii
!diriginţii au beneficiat de sprijinul Consilierului școlar, prof. psiholog Drăghici Daniela.
9. Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
!majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii
Puncte slabe:
!există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
!dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie
10. Activităţi de consiliere şi orientare a elevilor
- derularea de activităţi consiliere si orientare privind metodologia, programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socio-profesional al absolvenţilor.
Puncte forte:
!susținerea profesorilor diriginți în activitatea de consiliere şi orientare de către prof. consilier școlar
Puncte slabe:
!lipsa de interes a unor elevi manifestată prin neparticiparea la activităţi consiliere si orientare
2. Cunoaşterea particularităţilor elevului
Activitatea desfăşurată:
1. Organizarea activitatii educative la clasă prin ore care să asigure manifestarea personalităţii elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne, sarcini
diferenţiate;
2. Implicarea in activitati comune, in sprijinul cunoasterii elevilor, a profesorilor diriginti/cadrelor didactice si a psihologul scolar;
3. Colaborarea cu CAPP - psiholog scolar în vederea stabilirii strategiilor de interventie educationala
4. Semnarea acordurilor de parteneriat cu CAPP
Puncte forte:
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! Se remarca implicarea psihologului scolar prin susținerea metodică a activității derulate de către cadrele didactice din liceu și pentru consilierea unor elevi cu risc de
eșec școlar, in vederea stabilirii strategiilor de intervenție educațională.
3. Managementul grupului educat
Activitatea desfăşurată:
1. Intervenţia diriginţilor pentru integrarea în grup a elevilor marginalizaţi (repetenţi, timizi, nesociabili, etc);
2. Colaborarea psihologului școlar cu profesorii diriginți care au solicitat-o, pentru consilierea unor elevi cu risc de eșec școlar.
3. Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (activități de socializare, activități derulate în scopul dezvoltării culturii organizaţionale a
clasei)
Puncte forte:
! Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ;
!Mulți diriginţi au desfasurat activităţi educative de coeziune a grupului şi de socializare –exemple: cunoașterea de catre colectivul clasei de elevi a zilelor de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea in clasa a unor fotografii reprezentative, schimb de daruri simbolice între elevi cu ocazia sărbătorilor
de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
!majoritatea diriginţilor s-aun implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor
Puncte slabe:
!insuficientă personalizare a claselor
!lipsa unor resurse suficiente de timp pentru ca profesorii diriginti să poată acorda mai multă atenție nu doar îndeplinirii sarcinilor atribuite la nivel de comisie metodica ci și
implicării elevilor în activități de coeziune a grupului.
4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare
Activitatea desfăşurată:
1. Întocmirea planificării activităţilor extraşcolare de către fiecare diriginte şi respectarea acesteia;
2. Marcarea unor zile, evenimente, sărbători naţionale sau religioase prin programe artistice, dezbateri, concursuri sau alte forme adecvate, prin implicarea profesorilor
diriginți
3. Activități desfășurate de către profesorii diriginți cu elevii clasei în Saptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”
Puncte forte:
!majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului de diriginte
!existența spațiilor CDI și a Clubului European unde se pot desfășura activităţi extraşcolare
5. Starea disciplinară a elevilor
Activitatea desfăşurată:
1. Prelucrarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și a Statutului Elevilor la clase;
2. Dezbaterea măsurilor de sancţionare a actelor de indisciplină;
3. Colaborarea cu Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei;
4. Colaborarea profesorilor diriginți cu psihologul școlar, doamna Drăghici Daniela; Protocol de colaborare încheiat între Comisia Diriginților și Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică.
5. Activități de informare privind prevenirea violenței în mediul școlar și prevenirea comportamentelor cu risc.
Puncte forte:
!Coordonarea de către psihologul școlar a activității derulate de către Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar ;
!Colaborarea cu instituții si asociații de profil (CMBRAE, ”Salvati Copiii”, Agentia Nationala Antidrog - Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog din Sectorul 6, etc.)
Puncte slabe:
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!există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de
comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
! dificultăţi în stoparea fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul obligatoriu și în identificarea şi aplicarea unor strategii coerente de stopare
a fenomenului de absenteism şcolar la clasele din învăţământul obligatoriu
6. Relaţia cu familiile elevilor
Activitatea desfăşurată:
1. Organizarea şi defăşurarea şedinţelor cu părinţii conform graficului stabilit;
2. Planificarea orelor de consultații cu părinții;
3. Participarea părinţilor la unele activităţi şcolare şi extraşcolare la invitaţia cadrelor didactice sau la solicitarea părinţilor, cu acordul profesorilor;
Puncte forte:
!buna colaborare între Responsabilul Comisiei diriginților, psihologul școlar și CEAC.
Puncte slabe:
!profesorii diriginți se confruntă uneori cu lipsa de interes din partea părinților
!uneori, starea materială precară a unor familii determină lipsa de interes/implicare a acestora
!lipsa resurselor suficiente de timp necesare părinţilor pentru a participarea la activităţi şcolare şi extraşcolare
7. Rolul comunităţii locale: a autorităţii locale, mass-media, unităţi de învăţământ, agenţi economici
Activitatea desfăşurată:
1. Implicarea/consultarea reprezentanţilor comunităţii locale privind proiecte educative ale școlii;
Puncte forte:
!Dorința profesorilor diriginți și a elevilor de a se implica în activități/proiecte organizate de comunitatea locală
!Utilizarea eficienta a site-ului scolii: http://www.ctptc-airinei.ro/
Puncte slabe:
!fonduri insuficiente alocate pentru dezvoltarea resursei umane din învățământ.
CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Responsabil: Mara Iuliana Manta
♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
✓ □ Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
✓ □ Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele didactice).
Nu este cazul
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♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
✓ □Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora( daca au existat ).
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
Evaluare iniţială, evaluare formativă, evaluare orală (conversaţia, interviul), evaluare scrisă (teste, eseu, referate), metode complementare (autoevaluarea, investigaţia,
fişa de evaluare, portofoliu), concursuri, prezentări power-point, postere, dezbateri, autoevaluări.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea

cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.

Proiectarea diferenţiată a conţinuturilor, planificarea individualizată a învăţării, selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, metode activeparticipative, jocul didactic, adaptarea procesului de evaluare, evitarea discriminărilor.
- pregatire suplimentara
-program ROSE
-incurajarea discutiilor tip dezbatere prin problematizare si studiu de caz
-incurajarea autoevaluarii
-realizarea de portofolii
- fise de lucru diferentiate pe stiluri de invatare
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
- consultarea unor surse cat mai variate pentru realizarea de proiecte tematice
- ore de pregatire suplimentara
-participarea la concursuri scolare (Eminescu) si olimpiade (OLAV, faza pe scoala)
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
-ore de pregatire suplimentara
-program ROSE
-suport teroretic prin materiale electronice
-portofolii elevi
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
-participare la consiliile profesorale ale clasei, participare la sedintele cu parintii, consultarea consilierului scolar
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♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, profesor-elev (daca a fost cazul).
Au fost realizate activități extrașcolare în carea au fost implicați elevii și profesorii. De asemenea, cu sprijinul doamnei Drăghici Daniela, consilierul psihopedagogic al
școlii, profesorii au participat la numeroase activități de comunicare și formare.
Discuţii ritmice
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
prof. Manta Mara
✓ participare la Consfaturi limba si literatura romana (septembrie 2018)
✓ evaluator concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate octombrie 2018
✓ Elaborarea subiecte pentru examenul de definitivare/titularizare în învăţământ –octombrie 2018
prof. Bondoc Madalina
✓ Aplicarea de chestionare, clasa a XII-a F, în cadrul Cercetării realizate de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, tema
Exprimarea opiniilor elevilor clasei a XII-a, din cadrul unitatilor de învățământ liceal din București , cu privire la examenul de bacalaureat și percepția despre
carieră
b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
prof. Manta Mara
✓ planificari calendaristice, proiecte didactice, fise de lucru
✓ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și creștere. Reușită organizațională
✓ organizare, subiecte si corectura OLAV
✓ Organizare concurs national la nivelul unitatii Pasaport pentru cultura
prof. Bondoc Madalina
✓ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și creștere. Reușită organizațională
✓ planificari calendaristice, proiecte didactice, fise de lucru
✓ corectare OLAV
prof. Mitran Mimi
✓ planificari calendaristice, proiecte didactice, fise de lucru
✓ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și creștere. Reușită organizațională
✓ corectare OLAV
prof. Munteanu Gina
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✓

planificari calendaristice, proiecte didactice, fise de lucru

prof. Simion Elena
✓ redactare subiecte/ corectură examen de diferențe
✓ organizare/corectare OLAV
✓ redactare programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă
✓ fișe de lucru pentru proiectul ROSE ( clasa a XI-a)
✓ - Expoziție cu lucrările elevilor implicați în proiectul „Imaginile României”, noiembrie 2018.
✓
- Prezentarea proiectelor școlii la Ziua Porților Deschise, CCD București, 20.11.2018.
✓ - Prezentarea experienței vizitării unei școli berlineze cu învățământ inluziv în cadrul Conferinței Naționale Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul între realitate şi provocări. Dimensiuni ale istoriei, tradiție și modernitate în învățământul românesc, 23 mai 2019.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
prof. Manta Mara
✓ Inspecție tematică-dirigenție, tema Internetul-sursa de informare pentru piata muncii
✓ Participare conferința Bookland Evolution, Ediția a V-a, 2018
✓ Conferinţa Naţională - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între
✓ realitate şi provocări 2019 cu prezentare lucrare
✓ lucrari publicate:
• ATLASUL LINGVISTIC ROMAN PE REGIUNI: ALRR. Sinteza vol. III, Editura Academiei Romane, 2018, coord. Nicolae Saramandu, coletiv redactional:
Mihaela Morcov, Manuela Nevaci, Daniela Rautu, Irina Floarea, Carmen Ioana Radu, Ionut Geana, Mara Iuliana Manta
• Articolul TERMENI PENTRU BATISTĂ ‘MOUCHOIR’ ÎN GRAIURILE DACOROMÂNE (PE BAZA ALRR. SINTEZĂ I), in Fonetica si dialectologie 2019,
Institutul de Lingvistica al Academiei Romane (in curs de publicare);
• Recenzii (in curs de publicare):
1. in Fonetica si dialectologie 2019 MANUELA NEVACI (coordonator), CARMEN-IRINA FLOAREA, IONUȚ GEANĂ, TEODORA TOROIPAN, Convergențe
lingvistice balcano-romanice în dialectele românești sud-dunărene, București, Editura Universității din București, 2017, 225 p., NICOLAE SARAMANDU,
EMIL ȚÎRCOMNICU, MANUELA NEVACI, CĂTĂLIN ALEXA, „Lecturi vizuale‟ etnolingvistice la aromânii din Republica Macedonia- Ohrida, Struga,
Crușova: memorie, tradiție, grai, patrimoniu, București, Editura Universității din București, 2018, 196 p.;
2. in Limba romana 2019 LILIANA POPOVSCHI, Particularități onomasiologice ale terminologiei corpului omenesc (pe baza atlaselor lingvistice
românești), Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, 2018, 318 p.; Pagini alese. Omagiu lui Alexandru Mareș la împlinirea vârstei
de 80 de ani, volum îngrijit de Marius Sala, Maria Stanciu Istrate și Emanuela Timotin, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016, 308 p.
Cursuri de formare continua:
✓ „Educația democratică în școala românească”-aprilie 2019/25 ore/fără credite
✓ „Învățarea productivă-învățarea în viața reală”- mai 2019/45ore/11 credite
✓ Antreprenoriatul scolar (conferinta Web EDU), 17.04.2019
prof. Bondoc Madalina
- Inspecție tematică-dirigenție, tema Interviul de angajare
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- Participare conferința Bookland Evolution, Ediția a V-a, 2018
- Participare conferinta Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
Cursuri de formare continua
„Educația democratică în școala românească”-aprilie 2019/25 ore/fără credite
„Învățarea productivă-învățarea în viața reală”- mai 2019/45ore/11 credite
prof. Mitran Mimi
Inspecție tematică-dirigenție
- Conferinţa Naţională - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări (articol în curs de publicare, diplomă de participare)
prof. Munteanu Gina
- Conferinţa Naţională - Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări (articol în curs de publicare, diplomă de participare)
- Conferinţă – Realitate virtuală şi augmentată pentru formarea abilităţilor de viaţă ale adulţilor din sec. 21 (10 iunie 2019 la Universitatea Politehnică Bucureşti)
- Conferinţă – Dezvoltarea tehnologiei dronelor pentru stimularea antreprenoriatului şi a industriei în Europa (10 iunie 2019) la Universitatea Politehnică Bucureşti
- Conferinţa Naţională – Şcoala democratică – de la concept la realitate
- Educaţia democratică în şcoala românească
(diplomă în curs de eliberare)
- Prevenirea consumului de droguri la dolescenţi prin intervenţii active în şcoală
(Adeverinţă Nr. 574/14/PCDA/09.05.2019
10 credite transferabile)
- Curs Învăţarea productivă – Învăţarea în lumea reală (11 credite transferabile- certificat în curs de eliberare)
prof. Simion Elena
◄ Curs Identitate națională și multiculturalitate în spațiul european, CCD București, Maribor-Ljubljana, 3 - 8 septembrie 2018
◄ Curs „Accesarea Fondurilor Europene și Elemente de Administrație Publică Locală”, Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, București,
23 -25 septembrie 2018 ( 18 ore de training)
◄ Conferința Proiecte de informare comună în zona ONG, Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, București, Hotel Hilton Garden Inn, sala
Cișmigiu, 5 noiembrie 2018
◄ Activitate metodică de formare Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – exemple de bună practică, CCD și C.T. „Gh Airinei”, București, 18 decembrie 2018,
formator Daniela Drăghici
Curs Identitate națională și multiculturalitate în spațiul european, CCD București, Maribor-Ljubljana, 3 - 8 septembrie 2018;
- Curs „Accesarea Fondurilor Europene și Elemente de Administrație Publică Locală”, Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România,
București, 23 -25 septembrie 2018 (18 ore de training);
-Conferința Proiecte de informare comună în zona ONG, Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – România, București, Hotel Hilton Garden
Inn, sala Cișmigiu, 5 noiembrie 2018;
- Activitate metodică de formare Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – exemple de bună practică, CCD și C.T. „Gh Airinei”, București, 18 decembrie 2018,
formator Daniela Drăghici
- Curs Educația democratică în școala românească, CCD București, aprilie 2019/25 ore/fără credite, certificat în curs de eliberare;
- Curs Învățarea productivă-învățarea în lumea reală, CCD București, mai 2019/45 ore/11 credite, certificat în curs de eliberare;
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- Curs Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală, Asociația Catharsis, mai 2019/42 ore/10 credite, adeverinta
574/20/PCDA/09.05.2019
-Curs Incluziune prin metode digitale în vederea stimulării învățării prin cooperare, Graz, 30 aprilie – 05 mai 2019, CCD București;
- Conferința Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învățământul între realitate și provocări, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”,
23 mai 2019.
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
prof. Manta Mara
✓ Timp mitic românesc-decembrie 2018
✓ Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară
✓ Participare la evenimentul „Ziua Culturii naționale, organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Muzeul Național al Literaturii
Române, la Ateneul Român
✓ Coordonator proiect educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4438/ 13.12.2018
✓ Coordonator lucrare „Obiceiuri de iarnă în Transilvania” în cadrul proiectului educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4438/ 13.12.2018
✓ Activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 2018
✓ Coordonator revista școlară „Note”
✓ Chestionar profilul psihosocial (clasa a X-a S)- cord. Draghici Dana
✓ Activitati Scoala Altfel: Efectele consumului de drog asupra organismului; Vizita la Muzeul BNR; vizionare film Romania neimblanzita; Regaseste-te in lumea
teatrului; concurs Sinestezii; redactare si coordonare revista Note....2019; Educatie media/cinematografica (vizionare de film si dezbatere); Pasiunea mea/
Literatura în imagini/ Creaţii proprii
✓ Îndrumare lucrare concurs regional de creatie artistică Credinta si literatura exprimate prin pictura, editia a VII-a 2019 (premiul III)
✓ Parteneriate: ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “ VASILE POGOR” – IAŞI;
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Mizil Liceul Teoretic ,,Grigore Tocilescu”
prof. Bondoc Madalina
- Timp mitic românesc-decembrie
- Pregatirea materialelor pentru revista „Note...”-activitate lunară
- Participare la evenimentul „Ziua Culturii naționale, organizat de Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă și Muzeul Național al Literaturii
Române, la Ateneul Român
- Coordonator proiect educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4437/ 13.12.2018
- Coordonator lucrare „Obiceiuri de iarnă în Transilvania” în cadrul proiectului educațional „Datini și obiceiuri la români”, Adev. Nr. 4437/ 13.12.2018
- Educatie media/cinematografica (vizionare de film si dezbatere)
- Pasiunea mea/ Literatura în imagini/ Creaţii proprii
- Concurs „Sinestezii”
- ”Efectele consumului de drog asupra organismului”
- Muzeu BNR-Activitate desfășurată în cadrul săptămânii Școala altfel
- Parteneriat ASOCIAŢIA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ “ VASILE POGOR” – IAŞI;
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prof. Mitran Mimi
✓ Universitatea Bucuresti-Facultatea de Istorie-Bookland evolution, editia a 5-a -Adeverinta/ 20.09.2018
✓ Institutul Francez Bucuresti-Enseignement precoce des langues:enjeux pedagogique et outils d’enseignement-Attestation-27.09.2018
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - exercitiu alarmaresi evacuare in caz de urgenta-incendiu derulat la nivelul scolii in 07.11.2018- Adeverinte 4214/12.11.2018
✓ Colegiul National Elena Cuza- Cerc Pedagogic al profesorilor de limba si literatura romana din sectorul 6- Adeverinta 3088/8.11.2018
✓
Teatrul Metropolis- vizionare piesei de teatru ,,Hagi Tudose’’- PV.23.11.2018
✓ TVR-Emisiunea provocarea starurilor-PV 27.11.2018; Adeverinta 148092-27.11.2018-,,Orientare in cariera’’
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Datini si obiceiuri la romani-Editia a III-a-Adeverinta 4437/13.12.2018
✓ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ - ,,Scoala ieri, azi, maine’’-18.12.2018
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI De Dragobete, iubeste romaneste- Adeverinta 604/25.02.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI- Proiect educational-,, Suflet de femeie’’Adeverinta 708/12.03.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’- Exercitiu alarmare si evacuare in caz de urgenta-incendiu-Adeverinta nr. 840-21.03.2019
Sala Dalles-Bookland Evolution – editia a 6-a, Adeverinta si Proces verbal 720-14.03.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’ -Curs Educatie democratica-CCD
Universitatea Ecologica din Bucuresti- Vreau sa fiu antreprenor-Certificat /2.04.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’Alimentatie sanatoasa-09.04.2019
Vizionare film Mall Plazza-,,Cimitirul animalelor’-08.04.2019
Vizita USAMV- Bucuresti-Adeverinta 54-09.04.2019
Excursie Bucuresti-Dervent-Constanta-10.04.2019-PV nr. 408-18.03.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI-Adev 1029-06.05.2019-,,Protectia consumatorului in economia de piata’’
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI 11-12.04.2019- Adeverinta 574/13/PCDA/09.05.2019-Curs ,,Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii
active in scoala-Asociatia Catharsis
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI-Vizionare film documentar- 15.04.2019- ,,Romania neimblanzita’’
CTPTC -Pregatirea profesorilor in domeniul prevenirii trafic si consum ilicit de droguri-17.04.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’Povestea din cartierul meu-Asociatia Dignity- Certificat 08.05.2019-Ora de Demnitate
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-CDI-Curs Invatarea productiva-Invatarea in lumea reala
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’10.05.2019- Exercitiu alarmare si evacuare in caz de urgenta-Cutremur
Palatul National al Copiilor-jurizare Concursul National ,, Tinere condeie’’-Adev 9647-+06.05.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’- 23.05.2019- Invatamantul romanesc intre realitate si provocari.Dimensiuni ale istoriei, traditiei si modernitatii-editia a-V-a.
Evaluator la Centrul Zonal de Evaluare- Scoala 164- 19-21.06.2019-Adeverinta4/19.06.2019
CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-Examinator-Bacalaureat 2019- sesiunea iunie-iulie 2019

prof. Munteanu Gina
Participarea în calitate de invitat la evenimentul Ziua Culturii Naţionale în data de 15.01.2019 la Ateneul Român.
Targul caritabil de Craciun;
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
Activitati in cadrul saptamanii Scoala Altfel
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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 (voluntariat;
- coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World Romania, Asociația Proiector, The Social Incubator, Patrula de reciclare.
Semestrul I:
- vizionare piesă de teatru cu elevii – Sunetul Muzicii – Opera Comică pentru Copii – 15.09. 2018;
- Conferințele BookLand – septembrie 2018;
- The Social Incubator – training pentru elevii de clasa a XII-a (25-28 septembrie 2018);
- Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2018;
- Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2018;
- Excelsior Teen-Fest – viitorul imaginaT, 28.09.2018 -7.10.2018;
- proiectul „Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2018;
- Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2018;
- Ora de Justiție ( cu elevii clasei a X-a F), 10 octombrie 2018, în parteneriat cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică și un specialist în legislație din partea DNA;
- Patrula de reciclare – acțiune municipală de colectare a deșeurilor, 19 octombrie 2018;
- festivitate dedicată Centenarului, 24 octombrie 2018, Academia Română ( organizatori PMB sector 6, ISMB, Academia Română);
- participare la Ziua Armatei, 25 octombrie 2018, Muzeul Aviației (cu elevii clasei a X-a F);
- Workshop „Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, Biserica Colțea, Muzeul de Istorie a Evreilor din România, 28 octombrie
2018;
- participare la Târgul Indagra, Romexpo, octombrie 2018 ( cu elevii clasei a X-a F);
- Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2018;
- Forumul Diversității Culturale, ARCUB, 9-11 noiembrie 2018, în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (elevii clasei a X-a F);
- One World Romania la școală, ARCUB, 11 noiembrie 2018, (elevii claselor a X-a F și a X_a G), coord. prof Elena Simion, prof. Paula Ioniță;
- 14 noiembrie 2018 – Balul bobocilor;
- 10, 11, 17 noiembrie – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de Crăciun;
- 21 noiembrie 2018 – vernisajul expoziției„Imaginile României” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (în Clubul European al școlii);
- 20 noiembrie 2018 - Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă, proiect CAEN organizat de Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”;
- 20 noiembrie 2018 – prezentare la CCD – Bucrești în cadrul Zilei Porților Deschise;
- Târgul Caritabil de Sf. Nicolae – parteneriat cu AOLN și Parohia Sf Fanurie – 9 decembrie 2018, elevii claselor a X-a F, a X-a G și a XI-a G;
- 9 decembrie 2018 – Concert Caritabil de Crăciun organizat de AOLN, Adaptive Work Environment, Asociația Zâmbet pentru Zâmbet;
- 10 decembrie 2018 – Serbare de Crăciun, CDI;
- 19 decembrie 2018, Clubul Europena al școlii – Târgul Caritabil de Crăciun în cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, parteneri Școala Gimnazială nr 164,
Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria”; Școala Gimnazială Apostolache, Colegiul Tehnnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnnic „Dinicu Golescu”, Școala
Gimnazială nr 1, Roșiori de Vede; Școala Gimnazială „Emil Juvara”, Floreni, Vaslui; AOLN, Centrul Social Floreni.
- activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 2018
- Activitați creative de Craciun –decembrie 2018 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” în cadrul proiectului CAERI ”În prag de sărbători”
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- acțiune umanitară în Murgeni, jud Vaslui, în satele Floreni, Schineni, Raiu, Cârja, Lățești– proiect CAERI– 15-16 decembrie 2018
- Ziua Culturii Naționale – 15 ianuarie 2019, Clubul European, CȘE
- Mica Unire – sesiune de prezentări - 24 ianuarie 2019
Semestrul II:
- Proiectul CIVITAS Buen vivir – 13 februarie – 15 martie 2019;
- martie –aprilie 2019 – ateliere creative destínate Târgului Caritabil de Florii;
- 8 aprilie 2019 – vizionarea filmului România neîmblânzită;
- 9 aprilie 2019 – vizită la USAMV;
- 10 aprilie 2019 – vizită la Casa Experimentelor;
- 11 aprilie 2019, Clubul European al școlii – Târgul Caritabil de Florii în cadrul proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi;
- 11 aprilie 2019, acțiune ecologică, proiect CAER;
- vizionare piesă de teatru cu elevii – Sala Dalles – D’ale carnavalului - 13.04. 2019, O noapte furtunoasă – 12.05. 2019;
- Proiectul Poveste din cartierul meu – martie – iunie 2019;
- Grupul de Dialog Social – aprilie –iunie 2019;
- Activitate de informare a profesorilor în legătură cu prevenirea consumuii de droguri – Poliția Capitalei, 17.04.2019;
- 18.05.2019 – Patrula de reciclare;
- Proiect de formare și orientare profesională pentru clasele a IX-a, partener Global Dignity, 8-9.04.2019;
- Proiect de formare și orientare profesională pentru clasele aXI-a, partener Global Dignity, 27.06.2019.
Parteneriate:
Am continuat parteneriatele inițiate anul trecut și am inițiat proiecte noi cu:
- Fundația Calea Victoriei (participare cu elevii la evenimentele organizate de fundație, premii pentru elevi)
- AOLN România – partener în proiectul CAERI “Dăruind vei dobândi”, acțiuni umanitare, ateliere caritabile
- Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană, parteneriat pentru proiectul „Imaginile României” și Forumul Diversității Culturale
- Patrula de reciclare
- CCD
- Junior Achievement
- Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” , proiectul CAERI ”În prag de sărbători”
- Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă
CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA
Responsabil: Gabriela Ilie
♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
x Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
- Nu exista
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♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
x Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele didactice).
- Nu a fost necesar
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora( daca au existat ).
- Nu au existat
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
- fisa de evaluare
- proba orala (joc de rol, dialog, intrebari-raspunsuri)
- proba scrisa (test, proiect, referat, portofoliu, tema pentru acasa)
- interevaluare
- autoevaluare
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
- lucrul diferentiat potrivit stilului de invatare si nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
- reluarea anumitor parti din materie si consolidarea notiunilor mai greu de inteles
- indrumare si evaluare personalizata
- stimularea imaginatiei si creativitatii
- invatarea prin implicarea elevilor in procesul de instruire
- utilizarea unui limbaj adecvat in procesul didactic
- asigurarea unui cadru emotional pentru incurajarea afirmarii si dezvoltarii personalitatii
- material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicatii internet etc.)
- utilizarea materialelor postate pe site-ul scolii si cel al Ministerului
- utilizarea aplicatiilor si platformelor educationale in vederea sprijinirii elevilor cu CES
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
- 9 zi: 15
- 10 zi: 9
- 11 zi: 7
- 12 zi: 5
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♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
---♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
-

Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual si la clasa
Indrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai buna autocunoastere, pentru o corecta orientarea profesionala ulterioara
Sarcini de lucru/Teme diferentiate
Pregatire suplimentara pentru concursurile scolare

♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
- Pregatire suplimentara pentru examenul de atestare a competentelor lingvistice
- Consiliere cu privire la pregatirea pentru examene
- Consiliere cu privire la alegerea carierei
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
-

Comunicare formala si informala cu profesorii diriginti
Consilierea parintilor, participare la sedinte cu parintii
Consultatii si dialog cu parintii elevilor

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

Indrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenta specializata
Colaborarea cu psihologul scolar in vederea solicitarii recomandarilor in cazul unor elevi
Comunicare sistematica cu dirigintii si elevii, fie individual, fie impreuna
Discutii individuale cu elevii claselor

♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a) a se instrui
- Participarea la activitatile catedrei: toti membrii catedrei
b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
- Studierea si dezbaterea articolelor din publicatiile de specialitate: toti membrii catedrei.
- Elaborarea documentelor portofoliului individual, planificarea materiei, teste predictive: toti membrii catedrei.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
- Masa Rotunda “Integrarea elevilor cu CES in invatamantul de masa, 18 decembrie 2018, Laura Carlan
- OLAV (evaluator), ianuarie 2019: Gabriela Ilie
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- Olimpiada de engleza, faza pe scoala (evaluator), februarie 2019: Gabriela ILie
- Cambridge Day; Oxford Day, februarie 2019: Adriana Radulescu
- Curs IELTS, Preparing students for FCE, ianuarie 2019: Ana-Maria Vasile
- Preparing for CAE, 3 februarie 2019: Ana-Maria Vasile, Gabriela Ilie
- Conferinta BookLand Evolution (martie 2019): Gabriela Ilie, Adriana Radulescu
- Webinar „Folosirea unui curs MOOdle pentru proiecte”, martie 2019: Gabriela Ilie
- Webinar „Integrarea continutului interactiv intr-un curs MOOdle”, aprilie 2019: Gabriela Ilie
- Webinar „Antreprenoriatul scolar”, aprilie 2019: Gabriela Ilie
- Webinar „Pregatirea unei prezentari pentru un curs online”, mai 2019: Gabriela Ilie
- Webinar „Adaptarea activitatilor din clasa la mediul online”, mai 2019: Gabriela Ilie
- Invățarea productiva – învățarea în lumea reală”, organizat de CCD , mai 2019: Laura Carlan
- Conferinta Nationala: Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice: Adriana Radulescu
- Seminar: Prevenirea traficului si consumului ilicit de droguri: Adriana Radulescu
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
Ziua limbilor europene (septembrie 2018): Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile, Mihaela Racof
Consfatuirea profesorilor de limba engleza (septembrie 2018): Ana-Maria Vasile
Activitatea“Unde-i lege, nu-i tocmeala”, coordonata de Politia de Proximitate (noiembrie 2018): Gabriela Ilie
Centenarul Marii Uniri (decembrie 2018): Ana-Maria Vasile
Targul de Craciun (decembrie 2018): Ana-Maria Vasile
How to Maintain Your Health (septembrie-decembrie 2018): Laura Carlan
Valentine’s Day, Februarie 2019: Gabriela Ilie
Simpozionul - concurs „De vorbă prin Univers”, aprilie 2019: Laura Carlan
Prezentare ASE (LMA), 17 aprilie 2019: Gabriela Ilie
Targul de Paste, aprilie 2019: Ana-Maria Vasile
Activitati Scoala Altfel, aprilie 2019: toti membrii catedrei
Festivalul International Anelisse, iunie 2019: Gabriela Ilie
Exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta: toti membrii catedrei
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZA-GERMANA
Responsabil: Stoica Iulia
Profesori:
1. Bustiuc Antoneta: 9 B,C, 10A,D,P, 11A,E,P, 13Cs.
2. Louatron Ionela Cornelia: 9P, 10F, 12G, 11As, 12As, 12Bs, 13As, 10Afr, 12Afr.
3. Mitran Mimi: 9A
4. Perieteanu Doinita: 9E,S, 10 B,G,S, 11B,C,D,S, 12A,C,E
5. Racof Mihaela: 9D,F,G, 10 C,E, 11 F,G, 12D
6. Stoica Iulia (Germana): 9P, 10P, 12D,F,S, 11As, 12Bs, 13As, IEpl
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♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
X Integral
□ Partial
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
x Ritmic
x Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele didactice).
Nivel initial diferit de cel prevazut de programa
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
X Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora (daca au existat ).
Nu este cazul
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
Evaluare orala: Joc de rol, dialog, intrebari-raspunsuri.
Evaluare scrisa: test predictiv, de progres, sumativ, tema pentru acasa, portofoliu, prezentare.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobandirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
Reorganizarea materiei si realizarea unor fise de lucru adaptate nivelului.
Reluarea anumitor parti din materie, indrumare si evaluare personalizata.
Tratarea diferentiata a elevilor;
Realizarea testelor tinand cont de ritmul lent astfel incat rezolvarea itemilor care se adreseaza tuturor elevilor sa fie punctata cu maxim 7 (sapte) – pentru
incurajarea elevilor cu aceste probleme;
♣ Elevi cu situatia scolara neincheiata (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
Propuneri lecturi suplimentare – imbogatirea limbajului si culturii generale.
Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual si la clasa.
Teme diferentiate.
Aprofundarea materiei in vederea participarii la concursuri extrascolare si olimpiade.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
Prezentarea programelor de Bac pentru disciplinele Germana si Franceza;
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Rezolvarea la clasa a subiectelor de bacalaureat din anii anteriori.
Prezentarea unei bibliografii ajutatoare (exemple delf).
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
Prezenta la sedintele cu parintii.
Dialog cu dirigintii si parintii elevilor.
Informare telefonica, electronica (e-mail).
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei professor- diriginte, professor-elev (daca a fost cazul).
Discutii cu dirigintii despre progresul elevilor.
Intalniri formale / informale ale consiliului profesorilor.
Apelarea la psihologul colegiului, prezenta acestuia la orele de dirigentie.
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi nominal membrii catedrei care au participat.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii.
1. BUSTIUC ANTONETA
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei pentru :
a) a se instrui
1. Sedinte periodice de catedra
2. Consultari permanente la nivel de arie
b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
1. Prezentarea fise de lucru, sept-dec. 2018
2. Modele de teste semestriale si grlile de evaluare – dec 2018
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
1. Rénovation du protocole d’accompagnement des professeurs de français enseignant le français dans le systeme scolaite roumain – CCD Sibiu, 21-24 nov.
2. Evaluator CPCDIP – CCD Bucuresti, nov – dec 2018
3. Lectie de dirigentie, in cadrul inspectiei de specialitate, oct. 2018
4. Vicepresedinte Olimpiada de limba franceza – faza pe municipiu, martie 2019
5. Evaluator Olimpiada Nationala de Limba Franceza – Bistrita Nasaud, aprilie 2019
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii:
4. Actiune caritabila de Craciun, prof coord. Radu Catalin
5. Actiune prevenire / evacuare in caz de incendiu – nov. 2018
6. Ziua Europeana a Limbilor Straine
7. Scoala Altfel
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2. LOUATRON IONELA CORNELIA
♣ Activitati metodice realizate in cadrul catedrei
a) ca instruire
Participare la activitatile realizate in cadrul catedrei si la consfatuirile cadrelor didactice (septembrie 2018)
b) cu materiale realizate personal
Elaborarea documentelor portofoliului individual;
Elaborarea de subiecte pentru examene de diferente/corigente;
Realizarea testelor initiale si a baremelor (cls 9);
Intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare in vigoare si predarea lor la termenul stabilit.
♣Activitati ştiinţifice şi de perfectionare (precizati dovezi şi titlul activităţii)
- participare la activitatile sustinute de IFB
- Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala, Asociatia CATHARSIS
- Invatare productiva - invatare in lumea reala - CCD Bucuresti
- Educatia democratica in scoala romaneasca-CCD Bucuresti
♣Activitati extrascolare:
Ziua Europeana a Limbilor straine;
BOOKLAND Evolution (Fac de Istorie);
Targul caritabil de Craciun;
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
Activitati in cadrul saptamanii Scoala Altfel
Conferinţa Naţională “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări 2019”, editia a V-a
Concursul Interjudețean ,,Omul şi natura”, ediția a IV- a, Rosiori de Vede, Teleorman.
3. PERIETEANU DOINITA
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei :
b) ca instruire
Participare la activitatile realizate in cadrul catedrei.
b) cu materiale realizate personal
Elaborarea documentelor portofoliului individual
Elaborarea de subiecte pentru examene de diferente/corigente;
Realizarea testelor initiale si a baremelor (cls 9);
Intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare in vigoare si predarea lor la termenul stabilit.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (precizati dovezi şi titlul activităţii)
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-

activitati la IFB
lectie de dirigentie, in cadrul inspectiei de specialitate, oct. 2018

♣Activitati extrascolare:
Ziua Europeana a Limbilor straine;
BOOKLAND Evolution (Fac de Istorie);
Simulare incediu si cutremur;
Targul caritabil de Craciun;
Vizionare piesa de teatru “Hagi Tudose” la teatrul Metropolis;
Articol revista scolii;
Activitati in Scoala Altfel;
Excursie Constanta;
Visita Fac. de Agronomie;
Promovarea scolii
Conferinţa Naţională “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări 2019”, editia a V-a
Amenajarea clasei 11C.
4. RACOF MIHAELA
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei:
a) ca instruire
Participare la activitatile realizate in cadrul catedrei si la consfatuirile cadrelor didactice (septembrie 2018)
b) cu materiale realizate personal
Elaborarea documentelor portofoliului individual;
Elaborarea de subiecte pentru examene de diferente/corigente;
Realizarea testelor initiale si a baremelor (cls 9);
Intocmirea planificarilor calendaristice in conformitate cu programele scolare in vigoare si predarea lor la termenul stabilit.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (precizati dovezi şi titlul activităţii)
- participare la activitatile sustinute de IFB
- lectie de dirigentie, in cadrul inspectiei de specialitate, oct. 2018
- Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala, Asociatia CATHARSIS
- Invatare productiva - invatare in lumea reala - CCD Bucuresti
- Educatia democratica in scoala romaneasca-CCD Bucuresti
♣Activitati extrascolare:
Ziua Europeana a Limbilor straine;
BOOKLAND Evolution (Fac de Istorie);
Targul caritabil de Craciun;
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Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
Activitati in cadrul saptamanii Scoala Altfel
Vizita Muzeul de Istorie
Promovarea scolii
Antrenament pentru Viitor- program de formare profesionala
Conferinţa Naţională “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul între realitate şi provocări 2019”, editia a V-a
Concursul Interjudețean ,,Omul şi natura”, ediția a IV- a, Rosiori de Vede, Teleorman.
5. STOICA IULIA
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei:
a) ca instruire
Participare la activitatile realizate in cadrul catedrei;
b) cu materiale realizate personal
Elaborarea documentelor portofoliului individual
Stabilirea continuturilor ce urmeaza a fi predate in fiecare an de studiu pentru invatamantul seral si fara frecventa;
♣Activitati stiintifice si de perfectionare
Participare la activitatile realizate la Institutul Goethe, Liceul Caragiale;
♣Activitati extrascolare:
Ziua Europeana a Limbilor straine.
Exercitii de alarmare si evacuare in caz de urgenta (cutremur+ incendiu).
CATEDRA DE MATEMATICĂ
Responsabil: Marin Corina
♣Predarea programei scolare s-a realizat:
□ Integral de catre toti membrii catedrei
□ Partial ♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
nu este cazul
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
□ Ritmic de catre toti membrii catedrei
□ Prin reorganizarea materiei:
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati ).
• Absenteism la clasele de la seral si nu numai;
• Elevi cu ritm lent de invatare;
• Cunostintele dobandite in scoala generala lacunare;
• Dezinteres pentru dobandirea competentelor disciplinei ce se perpetueaza din anii anteriori;
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• Indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la nevoile colectivelor de elevi;
• Nerespectarea succesiunii unitatilor de invatare, stabilita de comun accord in cadrul catedrei.
• Colaborarea cu prof. diriginti si parinti ineficienta ;
• Indisponibilitate pentru initierea practicii reflective, in cadrul catedrei.
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
□Ritmic
□ Aleator- anumiti elevi
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatore si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora( daca au existat ).
• Absenteism la clasele de la seral si nu numai;
• Colaborarea cu prof. diriginti si parinti ineficienta.
♣Precizati modalitati si intrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
• Tete initiale,summative, adaptate la stilurile de invatare ale elevilor;
• Chestionarea evaluatoare;
• Observarea evaluatoare;
• Portofoliul;
• Monitorizarea activitatii independente desfasurata de elevi la indicatia profesorului sau din proprie initiativa;
• Fise de lucru, cu prescriptii pentru recuperare sau pentru formarea de priceperi si deprinderi.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea
cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
• Consultatii pentru elevii cu ritm lent de invatare si pentru cei cu abilitati deosebite de catre prof.Sandu, Marin, Ionescu, Popa;
• Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobandirii competentelor disciplinei;
• Intocmirea caietelor de recuperare, mape cu fise recapitulative, ore suplimentare;
• Proiectarea de planuri de imbunatatire a activitatii de comun accord cu elevi si parinti.
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
Total 103 elevii prezenti promovati 45 în sesiunea august –septembrie
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
Total 63 elevii promovati în sesiunea august –septembrie
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
• Pregatire suplimentara
• Indicarea de bibliografie si stabilirea unui program de pregatire individual.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
• Consultatii organizate de prof. Marin, Ionescu, Popa, Sandu, Chirita.
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
• Participarea la sedinte cu parintii prof.Marin,Ionescu, Sandu C, Chirita.
• Discutii cu dirigitii si parintii, prof.Sandu, Popa, Marin, Ionescu,Chirita, Bercea.
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei professor- diriginte, professor-elev (daca a fost cazul).
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• Participarea la sedinte cu parintii;
• Discutii cu dirigitii si parintii;
• Aplicarea de chestionare de satisfactie;
• Colaborare cu psihologul scolii :prof. Marin, Ionescu,Sandu, Popa, Chirita.
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
•
Sandu, Marin, Ionescu.
b)a prezentat experiente valoroase sau produse proprii.
• Au elaborat subiecte pentru testele initiale de catre majoritatea profesorilor Analize SWOT ale claselor Chirita,Ionescu, Sandu, Marin, Popa.
• Prezentarea de bune practici in pregatirea bacalaureatului, Marin , Ionescu , Popa, Sandu.
• Elaborarea planificarii recapitularii pt. Bac M1-M2 insotita de instrumente necesare-Ionescu , Sandu,Marin , Popa, Chirita;
• Intocmirea de portofolii cu materiale recapitulative : prof. Marin, Sandu, Ionescu.
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi)
IONESCU SIMONA
1. Materiale pentru realizarea de progres scolar la elevii cu dificultati in invatare
2. Fise de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul MIC.ro
3. Coordonarea proiectului municipal Mens sana in corpore sano-Stil de viata sanatos
4. Participarea la cursul CCD- Metode de prevenire a abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii de catre elevii care provin din grupuri
dezavantajate-MPAS
5. Sustinerea de lectie demonstrativa la dirigentie-clasa a 9 a E
CHIRITA DANIELA
1. Materiale pentru realizarea de progres scolar la elevii cu dificultati in invatare
2. Fise de lucru pentru elevii din grupul MIC.ro

SANDU CARMEN
1. Materiale pentru realizarea de progres scolar la elevii cu dificultati in invatare
2. Fise de lucru pentru elevii din grupul MIC.ro
MARIN CORINA
1. Materiale pentru realizarea de progres scolar la elevii cu dificultati in invatare
2. Fise de lucru pentru elevii din grupul MIC.ro
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati):
Ionescu Simona
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CATEDRA: ISTORIE-SOCIO-UMANE
Responsabil: prof. Marica Marcela
♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
✓ Integral
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
✓
Ritmic
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele didactice).
♣Evaluare
♣Notarea elevilor s-a realizat:
✓ Ritmic
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora( daca au existat ).
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei:

evaluare initială,

evaluarea formativă,

evaluarea continuă,

observarea curentă,

dezbaterea,

conversatia euristică,

verificarea temei pentru acasă,

autoevaluarea,

evaluare scrisă şi orală,

fise de lucru, teste de evaluare, portofolii, referate,

aplicatii
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.

Predarea-invatarea centrata pe elev, in functie de stilul de invatare și de nivelul de pregatire al elevilor, in functie de particularitatile si potentialul fiecarui copil;

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 ”Care sunt cunoștințele pe care le-am achiziționat la psihologie?”, pe baza căruia elevii au putut să utilizeze în context, cunoștințele
achiziționate pe parcusrul semestrului I.

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 ”Elaborați un studiu de caz în care să utilizați cunoștințele psihologice învățate despre sistemul de personalitate„, pe baza căruia elevii au
putut să utilizeze în context, cunoștințele achiziționate pe parcusrul semestrului al II-lea.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
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stimularea continuă a motivatiei pentru invatare,
implicarea în activități /programe, proiecte educaționale, activități extracurriculare și de dezvoltare personală
sarcini de invatare diferentiate, cu grad de dificultate mai ridicat
pentru elevii capabili de performanță la disciplina psihologie, au fost derulate activități extracurriculare și de dezvoltare personală
organizarea olimpiadei scolare la disciplina istorie si la disciplina psihologie, etapa pe scoală
pentru elevii capabili de performanță la disciplina psihologie, au fost derulate activități extracurriculare și de dezvoltare personală, în cadrul Cabinetului de
Asistență Psihopedagogică.

♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:

activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională,
cu elevii care susțin bacalaureatul la disciplina istorie (clasa a XII-a S)–prof. Marica Adrian
♣Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.

Participarea la ședințe cu părinții, consilii profesorale ale clasei;

Discuții colegiale;

Colaborarea profesorilor de Istorie și Socio-Umane cu profesorii diriginți ai claselor din încadrare, în vederea identificării celor mai potrivite strategii și metode
didactice pentru stimularea motivației elevilor pentru învățarea la disciplinele predate.
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor-diriginte, profesor-elev (daca a fost cazul).

proiectarea si derularea activitatilor de predare-invatare-evaluare astfel incat sa genereze relatii de comunicare asertiva, eficiente, in vederea atingerii obiectivelor
educationale propuse;
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru:
a)a se instrui

Derularea activitatii metodice pentru cadrele didactice, în colaborare cu Casa Corpului Didactic din București și inclus în calendarul de activităţi metodice-ştiinţificeculturale al CCD aferent anului şcolar 2018-2019, destinată informării profesorilor din cadrul Colegiului, cu privire la integrarea elevilor cu cerințe educaționale
speciale în școala de masă (18.12.2018-Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – Provocări și perspective/exemple de bună practică”)
✓ Organizator- prof. psiholog Drăghici Daniela
✓ Participanti din catedră- prof. Marica Marcela, Prof. Marica Adrian,
Prof. Romulus Ecaterina Carmen

derularea unei activităti metodice, pentru profesorii diriginți, împreună cu Coordonatorul Comisiei diriginților, profesor Marica Adrian, având ca temă – Aspecte
psihopedagogice ale educării adolescenților aflați în risc de consum de substanțe ilegale de catre prof. psiholog Drăghici Daniela. Activitatea a fost derulată
împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Departamentul prevenire.

b)cu materiale realizate personal
b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii

realizarea și prezentarea ppt-ului ,”Integrarea elevilor cu CES în școala de masă – exemple de bună practică”, prof. psiholog Drăghici Daniela

realizarea ppt-ul cu tema: ”Exemple de bună practică în activitatea de consiliere și orientare profesională”, prof. psiholog Drăghici Daniela. Această prezentare a
fost făcută cu ocazia derulării activității metodice a profesorilor consilieri școlari din sectorul 6, din data de 12.04.2019.

elaborarea planificarilor calendaristice/ proiectelor unitatilor de invatare (membrii comisiei metodice)

evaluarea initiala-eleborarea modelelor de subiecte pe discipline si ani de studiu (membrii comisiei metodice)

modele proiecte didactice, fise de lucru, fise de evaluare (membrii comisiei metodice)
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completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul catedrei (responsabil comisie, prof. Marica Marcela)
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţi
MARICA ADRIAN
Diplomă participare la Conferinta “Centenarul Marii Uniri, cea mai importanta lectie de istorie”, 14Decembrie2018; Organizator Asociatia Efect-Centrul de
formare profesionala. Actiune finantata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Parteneri CCD Bucuresti, UPB, Radio Romania fm.
Certificat de participare la webinarul “Principiile învățării aplicate la cursurile online”, Seria certificatului E8etBXTvFb 17-01-2019
Certificat de participare la webinarul “Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursanților”, Seria certificatului D5f2PdpIzc 13-12-2018
Certificat de participare la webinarul (Conferințele Web EDU) “România - un secol”, Seria certificatului zdDhuOFTR8 12-12-2018
Certificat de participare la webinarul “Pregătirea și realizarea unui webinar” Seria certificatului BBEOJqr8V7 22-11-2018
Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și perspective/ Exemple de bune practici”, activitate derulată
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2018-2019.
Adeverință nr. 574/ 11/ PCDA/ 09.05.2019 - Cursul de formare profesională continuă ”Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active
în școală”, 12.04.2019-21.04.2019, 42 ore, 10 credite transferabile. Denumire furnizor formare: Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și Educaționale
CATHARSIS
Curs de formare ,,Educația democratică în școala românească”- CCD București, 01.03.2019 - 31.03.2019
Certificat de participare la webinarul “Adaptarea activităților din clasă la mediul on line-exemple”, Seria certificatului qKlvjjfzSd 30.05.2019
Certificat de participare la webinarul “Integrarea conținutului interactiv într-un curs Moodle”, Seria certificatului RQGpZhdlyB 04-04-2019
Certificat de participare la webinarul “Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte-exemple”, Seria certificatului yDhA37vSpA 07-03-2019
MARICA MARCELA
Diplomă participare la Conferinta “Centenarul Marii Uniri, cea mai importanta lectie de istorie”, 14Decembrie2018; Organizator Asociatia Efect-Centrul de
formare profesionala. Actiune finantata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Parteneri CCD Bucuresti, UPB, Radio Romania fm
Certificat de participare la webinarul Principiile învățării aplicate la cursurile online Seria certificatului eoTly06jBk 17-01-2019
Certificat de participare la webinarul Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursanților Seria certificatului 2Gc1eqtC8Y 13-12-2018
Certificat de participare la webinarul (Conferințele Web EDU) România - un secol Seria certificatului KUvnA6d35e 12-12-2018
Certificat de participare la webinarul Pregătirea și realizarea unui webinar Seria certificatului viDUqlLqwo 22-11-2018
Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și perspective/ Exemple de bune practici”, activitate derulată
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2018-2019
Adeverință nr. 574/ 12/ PCDA/ 09.05.2019 - Cursul de formare profesională continuă “Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții
active în școală”, 12.04.2019-21.04.2019, 42 ore, 10 credite transferabile. Denumire furnizor formare: Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și
Educaționale CATHARSIS
Curs de formare “Educația democratică în școala românească”- CCD București, 01.03.2019 - 31.03.2019
Certificat de participare la webinarul “Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte-exemple”, Seria certificatului 6hEYgOq8yE 07-03-2019
Certificat de participare la webinarul “Integrarea conținutului interactiv într-un curs Moodle”, Seria certificatuluiIQXKuz5waK 04-04-2019
Certificat de participare la webinarul “Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte-exemple”, Seria certificatului 6hEYgOq8yE 07-03-2019
DRĂGHICI DANIELA
Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și perspective/ Exemple de bune practici”, activitate derulată
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 2018-2019.
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Activitățile metodice derulate conform Planificării activității de consiliere psihopedagogică pe semestrul I și II și Raportului de activitate al Cabinetului de
Asistență Psihopedagogică pe semestrul I și II.
ROMULUS ECATERINA CARMEN
Masa rotundă având tema: ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă. Provocări și perspective/ Exemple de bune practici”, activitate
derulată în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și inclusă în calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al CCD, aferent anului şcolar 20182019.

BEZDADEA FLORIN
Curs PROEDUS
♣Activitati extrascolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
MARICA ADRIAN:
Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor programe de
pregătire intensivă pentru recuperare/programe de pregătire suplimentară)
Programul educational “Alimentatie sănătoasă. Sport. Prevenție.” Cu clasa a IX-a G, desfasurat in baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația
Junior Achievement România, Nr. Inreg. 3664/28.09.2018
Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2018
Proiectul “Poveștiri din trecut” în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 84, Acord de parteneriat Nr. 4201/01.11.2018
Proiectul educational „Ora de net-Dă BLOCK agresivității! Şi „glumele” dor. Stop cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizația Salvați copiii-Adeverință
nr. 567/07.01.2019
Organizarea activităților dedicate Centenarului Marii Uniri: expoziție de afișe, postere, prezentari ppt.
Proiectul educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, Ediția I, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 29.11.2018, Adeverință
Nr. 4478/19.12.2018
Proiectul educațional “Datini și obiceiuri la români, Ediția a III-a, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 10.12.2018, Adeverință Nr.
4437/13.12.2018
Balul Bobocilor 2018
Conferința-sesiunea de informare în cadrul Campaniei Naționale ,,Informare acasă, siguranță în lume”, 10.04.2019. Organizatori: Ministerul pentru Românii de
pretutindeni în colaborare cu MEN, MAI și MAE (NOTA ISMB Nr. 7307/03.04.2019)
Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”, 8 - 12 APRILIE 2019:

Vizita la Choco-Museum

„Exerciții de dezvoltare personală”

„Haihui prin Bucuresti’’

„Călător prin marile orase ale lumii”

Vizionare film documentar/dezbatere

Atelier „Tradiții creștine de Sărbătoarea Paștelui’’
Proiectul educațional “Ziua Europei”, 9 MAI 2019, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei.
Acord de parteneriat educațional Nr. 996/23.04.2019 cu Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj, în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare
în cadrul Proiectului Concurs “Europa Unită-Europa noastră”
59

Adeverință Nr. Înreg. 164/03.06.2019, partener, colaborator, coordonator în cadrul Concursului “Europa Unită-Europa noastră” ediția a V-a, CAERI 2019, poziția
1904, org. de Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
Diplomă PREMIUL II, elevul ȘUȚOIU CĂTĂLIN, clasa a X-a S, secțiunea Arte plastice, grafică pe calculator, în cadrul Concursului “Europa Unită-Europa noastră”
ediția a V-a, CAERI 2019, poziția 1904, org. de Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
Diplomă Nr. 1279/24.06.2019, Marica Adrian, pentru îndrumarea elevilor și colaborare în cadrul Proiectului Concurs interdisciplinar “Comorile lumii”, Ediția a V-a,
Deva, județul Hunedoara, CAERI 2019, poziția 1298, org. de Clubul Copiilor Deva, județul Hunedoara.
Diplomă PREMIUL III, ȘUȚOIU CĂTĂLIN, clasa a X-a S, SECȚIUNEA PPT, Concurs interdisciplinar “Comorile lumii”, Ediția a V-a, Deva, județul Hunedoara, CAERI
2019, poziția 1298, org. de Clubul Copiilor Deva, județul Hunedoara.
Diplomă PARTICIPARE, IONCEA ADINA, clasa a IX-a G, SECȚIUNEA PPT, Concurs interdisciplinar “Comorile lumii”, Ediția a V-a, Deva, județul Hunedoara,
CAERI 2019, poziția 1298, org. de Clubul Copiilor Deva, județul Hunedoara.
Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Piteşti, judeţul Argeş, în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare în cadrul concursului
regional ,,Valori culturale românești în context european”, CAERI 2019, fără finanțare M.E.N. - Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, poziția 70; Domeniul
Culturi și civilizații
- PREMIUL II: GULBENGHIAN ADRINEE-IOANA, MARTIȘ SABINA
-MENȚIUNE : DINU DAIANA, URECHEATU MARIA-CRISTINA
participare la Concursul național antidrog „Iubește-ți viața”, organizat de Palatul Copiilor Vaslui, Ediția a XII-a, 2019, CAEN 2019 -Anexa nr. 8 la OMEN nr.
3016/09.01.2019, Domeniul Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile, Pozitia 136 (MENTIUNE-VULCAN BIANCA ANA MARIA, a XI-a C, prezentări
powerpoint)
Diplome elevi cls a IX-a G– Concursul ,,Olimpiada siguranței”, ediția a VIII-a, 2019, organizator Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de
Analiză și Prevenire a Criminlității
Diplome elevi cls a IX-a G – Campania „Miscarea este Viata! Viata este Miscare!” Federația Română Sportul pentru Toți, iunie 2019.
Activități în cadrul proiectului “Gândire Fresh”- campanie de prevenire a consumului de alcool și droguri la volan, organizator Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București, Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminlității, 13.02.2019, 07.03.2019, 13.03.2019, 17.04.2019
Activitate “Prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării minorilor”, organizator Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Analiză și
Prevenire a Criminlității, 05.03.2019
Activitate “Discuții pe tema programului educativ preventiv invitație la Fair Play”, organizator Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, 05.03.2019
Activitate “Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri”, organizator Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,
Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminlității, 17.04.2019

MARICA MARCELA
Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională (profesor voluntar).
Programul educational “Succesul profesional.” Clasa a XI-a G, desfasurat in baza Acordului de parteneriat educațional cu Organizația Junior Achievement
România Nr. Inreg. 3665/28.09.2018
Activitate educativă ,,Comemorarea Holocaustului’’, octombrie 2018
Proiectul “Poveștiri din trecut” în parteneriat cu Scoala Gimnazială nr. 84-Acord de parteneriat Nr. 4201/01.11.2018
Proiectul educational „Ora de net-Dă BLOCK agresivității! Şi „glumele” dor. Stop cyberbullying!”, coordonat la nivel national de Organizația Salvați copiiiAdeverință nr. 566/07.01.2019
Organizarea activităților dedicate Centenarului Marii Uniri: expoziție de afișe, postere, prezentari ppt.
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Proiectul educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, Ediția I, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 29.11.2018,
Adeverință Nr. 4478/19.12.2018
Proiectul educațional “Datini și obiceiuri la români, Ediția a III-a, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei, 10.12.2018, Adeverință Nr.
4437/13.12.2018
Balul Bobocilor 2018
Conferința-sesiunea de informare în cadrul Campaniei Naționale ,,Informare acasă, siguranță în lume”, 10.04.2019. Organizatori Ministerul pentru Românii
de pretutindeni în colaborare cu MEN, MAI și MAE (NOTA ISMB Nr. 7307/03.04.2019)
Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”, 8 - 12 APRILIE 2019:
Vizita la Choco-Museum
„Exerciții de dezvoltare personală”
„Haihui prin Bucuresti’’
„Călător prin marile orase ale lumii”
Vizionare film documentar/dezbatere
Atelier „Tradiții creștine de Sărbătoarea Paștelui’’
Proiectul educațional “Ziua Europei”, 9 MAI 2019, desfășurat la CDI-Colegiul Tehnic PTc Gheorghe Airinei
Acord de parteneriat educațional Nr. 996/23.04.2019, cu Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare
în cadrul Proiectului Concurs “Europa Unită-Europa noastră”
Adeverință nr. Înreg. 164/03.06.2019, partener, colaborator, coordonator în cadrul Concursului “Europa Unită-Europa noastră” ediția a V-a, CAERI 2019, poziția
1904, org. de Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
Diplomă PREMIUL I, eleva ANDREI CAMELIA ANDREEA, clasa a XI-a D secțiunea Arte plastice, grafică pe calculator, în cadrul Concursului “Europa Unită-Europa
noastră” ediția a V-a, CAERI 2019, poziția 1904, org. de Clubul Copiilor Cehu Silvaniei, județul Sălaj.
Diplomă pentru îndrumarea elevilor și colaborarea în cadrul Proiectului Concurs interdisciplinar “Comorile lumii”, Ediția a V-a, Deva, județul Hunedoara, CAERI
2019, poziția 1298, org. de Clubul Copiilor Deva, județul Hunedoara.
Diplomă PREMIUL II, STOEAN ANDRA, clasa a XI-a G, SECȚIUNEA PPT
Diplomă PARTICIPARE, OSIAC CAMELIA, RUSESCU FLORENTINA, clasa a IX-a F, SECȚIUNEA PPT, Concurs interdisciplinar “Comorile lumii”, Ediția a V-a,
Deva, județul Hunedoara, CAERI 2019, poziția 1298, org. de Clubul Copiilor Deva, județul Hunedoara.
Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Piteşti, judeţul Argeş, în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare în cadrul
CONCURSULUI REGIONAL ,,VALORI CULTURALE ROMÂNEȘTI ÎN CONTEXT EUROPEAN”, CAERI 2019, fără finanțare M.E.N. - Anexa nr. 9 la OMEN nr.
3016/09.01.2019, poziția 70; Domeniul Culturi și civilizații
PREMIUL II: GULBENGHIAN ADRINEE-IOANA, MARTIȘ SABINA
MENȚIUNE: DINU DAIANA, URECHEATU MARIA-CRISTINA
participare la Concursul național antidrog „Iubește-ți viața” organizat de Palatul Copiilor Vaslui, Ediția a XII-a, 2019, CAEN 2019 -Anexa nr. 8 la OMEN nr.
3016/09.01.2019, Domeniul Educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile, Pozitia 136
MENTIUNE: GULER ANA MARIA
Activitate “Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguri”, organizator Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,
Serviciul de Analiză și Prevenire a Criminlității, 17.04.2019

DRĂGHICI DANIELA
Săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”, 8 - 12 APRILIE 2019:
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„Exerciții de dezvoltare personală”-Consiliere psihopedagogică
„Exerciții de dezvoltare personal”-Orientare școlară și profesională
„Stimularea inteligenței financiare – curs pentru cadrele didactice”-Consiliere și dezvoltare personală

ROMULUS ECATERINA CARMEN
Participare la activitati in cadrul Proiectului educațional “1Decembrie, Ziua României, Ziua tuturor românilor”, 29.11.2018
Participare la activitati in cadrul Proiectului educational “Datini și obiceiuri la români, 10.12.2018.
Masa rotunda cu tema „Implicarea scolii in formarea gandirii economice”
Sesiunea de referate cu tema ,,Succesul profesional”
Masa rotunda/dezbatere cu tema „Disciplinele socio-umane intre necesitate si actualitate”
Sesiunea de referate cu tema “Protectia consumatorului in economia de piata
Workshop cu tema „Planuri pentru o cariera de succes
CATEDRA DE GEOGRAFIE – EDUCAŢIE FIZICĂ – RELIGIE
Responsabil: Andronache Bogdan
♣Predarea programei şcolare s-a realizat:
□ Integral de catre toti membrii catedrei
♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
nu este cazul
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
□ Ritmic de catre toţi membrii catedrei
□ Prin reorganizarea materiei:
♣Mentionaţi cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei.
•
Absenteism la clasele de la seral şi nu numai;
•
Elevi cu ritm lent de ȋnvăţare;
•
Cunoştinţele lacunare dobândite ȋn şcoala generală;
•
Dezinteres pentru dobandirea competenţelor disciplinei;
•
Colaborarea cu prof. diriginţi şi părinţi ineficientă;
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
□Ritmic
♣Precizati modalitati şi intrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
•
Tete iniţiale, sumative, adaptate la stilurile de ȋnvaţare ale elevilor;
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Chestionarea;
Observarea;
Portofoliul;
Monitorizarea activităţii independente desfaşurată de elevi la indicatia profesorului sau din proprie initiaţiva;
Fişe de lucru, cu prescriptii pentru recuperare sau pentru formarea de priceperi si deprinderi.

♣ Acţiuni ȋntreprinse ȋn sprijinul elevilor cu ritm lent de ȋnvaţare sau cu dificultăţi ȋn dobândirea
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor.
•
Consultatii pentru elevii cu ritm lent de invatare si pentru cei cu abilitati deosebite de catre prof. Andronache Bogdan, Radu Cătălin, Arseni Florin, Enache Adrian,
Stan Cristian;
•
Elaborarea de fişe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii competenţelor disciplinei;
•
Ore suplimentare de pregătire pentru examenul de Bacalaureat la Geografie;
•
Proiectarea de planuri de ȋmbunătaţire a activităţii de comun acord cu elevii.
♣ Elevi cu situatia scolara neincheietă.
Toţi elevii care s-au prezentat la sesiunea de situaţii neȋncheiate şi corigenţe au promovat examenul.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
•
Pregatire suplimentara
•
Indicarea de bibliografie si stabilirea unui program de pregatire individual.
♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
•
Discutii cu dirigiţii: prof. Andronache Bogdan, Radu Cătălin, Arseni Florin.
♣ Acţiuni ȋntreprinse ȋn vederea optimizarii relatiei profesor - diriginte, profesor-elev (daca a fost cazul).
•
Participarea la sedinte cu parintii;
•
Discutii cu dirigiţii şi părinţii;
•
Aplicarea de chestionare de satisfactie;
•
Colaborare cu psihologul scolii: Radu Cătălin.
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui: Andronache Bogdan, Arseni Florin, Radu Cătălin, Stan Cristian, Cruceru Cristina
b)a prezentat experiente valoroase sau produse proprii.
Activităţile membrilor catedrei:
Andronache Bogdan
Participant cu lucrarea „Tradiţii ȋn Oltenia” ȋn cadrul Proiectului Educaţional Cultural „Datini şi obiceiuri la români”, CDI, 10.12.2018
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Strângerea şi ȋnmânarea de ajutoare pentru elevii Şcolii Speciale nr. 11 şi Şcolii cu Deficienţe de Auz sector 6 cu ocazia sărbătorilor de iarnă - ȋn cadrul Proiectului SNAC
(Organizatori: Radu Cătălin, Andronache Bogdan)
Promovarea ofertei educaţionale ȋn cadrul şcolilor gimnaziale Adrian Păunescu, Sfântul Andrei.
Pregătire pentru Bacalaureat (Geografie)
Curs Şcoala democratică
Curs Preventia consumului de droguri
Curs Integrarea elevilor cu CES ȋn scoală
Cruceru Cristina
Profesor voluntar – Asociaţia Greenitiative; Proiectul „O zi verde la Mogoşoaia”; Ziua porţilor deschise – „Descoperim hărţile din poveştile lui ELMER; Erasmus + Mobility
of Youth workers – Equal Job Opportunities; Attestation de Participation - „Exemples a suivre”
Participant cu lucrarea „Călătorie spre aurora boreal” ȋn cadrul Proiectul Educaţional Cultural „Datini şi obiceiuri la români”, CDI, 10.12.2018
Radu Cătălin
Organizarea festivităţii serbării de Crăciun – „Datini şi Obiceiuri la români” prin implicarea elevilor ȋn susţinerea unui recital de poezii si colinde religioase
Protocol de colaborare cu Parohia Ȋnălţarea Domnului
Organizarea expoziţiei de pictură religioasă
Participarea cu elevii la sfintele slujbe ale bisericii
Participare in cadrul proiectului A FI SAU A NU FI
Curs Scoala Democratica
Curs Preventia consumului de droguri,
Curs Integrarea elevilor cu CES in scoala.
Protocol de colaborare cu psiholog Drăghici Dana – pentru consilierea elevilor de la clasa 10D
Stan Cristian
Protocol de colaborare cu Parohia Ȋnălţarea Domnului
Organizarea expozitiei de pictură religioasă
Participarea cu elevii la sfintele slujbe ale bisericii
Participare in cadrul proiectului A FI SAU A NU FI
Curs Scoala Democratică
Participant cu lucrarea - „Tradiţii de Sf. Ştefan” ȋn cadrul Proiectului Educaţional Cultural „Datini şi obiceiuri la români”, CDI, 10.12.2018
Arseni Florin
Participare la FESTIVALUL SPORTURILOR organizat de PROEDUS la handbal fete si fotbal băieţi
Participare la cursa adolescenţilor de la semimaratonul Bucureşti, unde elevul Soare Radu a obtinut locul 1
Organizare a activitatilor din proiectul “Mens sana in corpore sana”
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Participare la Faza pe Sector a Olimpiadei Sportului Şcolar la cros, fotbal, handbal şi la Faza Municipală la cros (Locul 2: Marica Andrei clasa 11S; Locul 4: Soare Radu
clasa 10S)
Curs Şcoala Democratică
Curs Preventia consumului de droguri
Enache Adrian
Organizarea concursului destinat tuturor claselor liceului intitulat ”Mens sana in corpore sano”
ONSS Baschet – locul 3 faza pe sector (Enache Adrian)
Campionatul de fotbal al liceului pentru clasele a IX-a, Cupa Bobocilor
Stoica Claudiu
Organizarea concursului destinat tuturor claselor liceului intitulat ”Mens sana in corpore sano”
Campionatul de fotbal al liceului pentru clasele a IX-a, Cupa Bobocilor
Participare la FESTIVALUL SPORTURILOR

CATEDRA TEHNICĂ
Responsabil: Georgescu Otilia
♣Predarea programei şcolare s-a realizat:
x Integral
□ Parţial
♣Menţionaţi profesorul, clasa şi temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei
♣Menţionaţi cauzele pentru care a fost necesară reorganizarea materiei (nominalizaţi).
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
□ Aleator
♣ Enumeraţi cauzele ce au determinat notarea aleatore şi acţiunile întreprinse pentru înlăturarea acestora (dacă au existat).
♣Precizaţi modalităţi şi instrumente de evaluare pe care le folosesc membrii catedrei.
Metode tradiţionale şi complementare
• evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele)
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•

evaluarea formativă (fişe de lucru, examinări orale, probe de autoevaluare, interevaluarea)
sumativă (examinări orale, lucrări scrise, lucrări practice, portofoliul, referatul)

♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor.
• lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
• stimularea imaginaţiei şi a creativităţii
• învăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
• utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
• asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării personalităţii
• stabilirea unui ritm şi a unui parcurs propriu de învăţare, încurajarea învăţării prin cooperare, consiliere personală.
• stimularea spiritului de cooperare
• jocuri de rol
• promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului
• identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru dezvoltarea stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de
disciplinele/modulele predate
• material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.)
• utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii/ manualul interactiv de Electronică digitală http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html
♣ Elevi cu situaţia şcolară neîncheietă:
♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanţă şi rezultatele obţinute:
• îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară
• sarcini de lucru diferenţiate
• teme conexe la alegerea elevului
• fişe de lucru cu grad sporit de dificultate
• ore suplimentare de pregătire pentru concursuri şcolare
• ore suplimentare de pregătire în cadrul Cercului de Electronică ,,Calea spre performanţă” (Prof.ing. Ion Paul)
• pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a pentru participarea la Olimpiada Tehnică faza pe şcoală şi faza pe municipiu. (Prof.ing. Zloteanu Dana, Prof.ing.
Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul, Prof.ing. Coman Alina)
• pregătirea elevei Șargu Ecaterina, clasa XI-B – (Premiul I la Olimpiada Tehnică faza pe municipiu) pentru participarea sa la faza națională (Prof.ing. Zloteanu
Dana, Prof.ing. Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul)
♣Acţiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali:
• îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Miclea
Denisia, prof.ing. Voicu Marin, prof.ing. Coman Alina, prof.ing. Georgescu Otilia)
• îndrumarea elevilor anului II Școală postliceală în vederea elaborării lucrărilor de specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. Zloteanu Dana,
prof.ing. Ion Paul)
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• încurajarea autocunoașterii în vederea explorării eficiente a potențialului propriu (prof.ing. Oltean Nina)
♣ Menţionaţi modalităţi de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginţi şi cu familiile elevilor problemă
• informare telefonică, electronică (e-mail)
• colaborare permanentă – un dialog permanent
• participarea profesorilor la şedinţele cu părinţii
• comunicarea cu profesorii – formal şi informal
♣ Acţiuni întreprinse în vederea optimizării relaţiei profesor-diriginte, profesor-elev (dacă a fost cazul):
• menţinerea unui climat de colaborare, identificarea elementelor generatoare de conflict şi a modalităţilor de remediere a acestora
• colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială şi protecţia copilului
• comunicare permanentă între profesor, diriginte şi elev
• aplicarea de chestionare în vederea obţinerii de feed back de la elevi, părinţi, profesori diriginţi
• îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenţă specializată
• solicitarea recomandărilor psihologului scolar în cazul unor elevi
• discutii individuale cu elevii claselor
• grupul de comunicare creat pe Edmodo cu elevii aflaţi în încadrare la clasele de postliceal (Prof. Oltean Nina, Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia)
♣Activităţi metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calităţii. Precizaţi nominal membrii catedrei ce au participat pentru:
a) a se instrui
Toţi membrii Catedrei Tehnice au participat la acţiuni metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calităţii, după cum urmează:
• participarea la Consfătuirile cadrelor didactice - domeniile: Electrotehnica, Electromecanica, Energetica, Electronica, Automatica, Telecomunicaţii
• analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, programelor şcolare pentru CN şi CDL
• prezentarea lucrărilor realizate în cadrul Cercului de Electronică „Calea spre performanţă”
• stabilirea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de competenţă profesională nivel 4 și nivel 5
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• implicarea ca organizator în cadrul Proiectului CAEM „De vorbă prin Univers” organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” (Prof. Georgescu Otilia, Prof.
Zloteanu Dana, Prof. Lie Mirela)
b)a prezenta experienţe valoroase sau produse proprii.
• coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Trifu Adriana, prof.ing. Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing. Radu Violeta,
prof.ing. Poenaru Cristyna, prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela, prof.ing. Oltean Nina)
• actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ingTrifu Adriana, Prof.ing. Lie Mirela)
• pregătirea documentației Proiectului municipal “De vorbă prin Univers (prof.ing. Georgescu Otilia, prof.ing. Lie Mirela)
• materialele postate pe Platforma educaţională Edmodo (Prof.ing. Oltean Nina, Prof.ing. Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia)
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materiale realizate și prezentate în cadrul lectiilor desfășurate cu ocazia inspecției tematice la Consiliere și orientare (Prof. ing. Georgescu Otilia, Prof. ing. Lie
Mirela, Prof ing. Mîndrilă Florina, Prof. ing. Sandu Veronica, Prof. ing. Ion Paul, Prof. ing. Coman Alina, Prof. ing. Miclea Denisia, Prof. ing. Damașcan Steliana)
materiale realizate și prezentate, cu ocazia inspecției tematice de specialitatea, în cadrul lectiilor susținute de membrii Catedrei Tehnice
vizite şi rapoarte de validare a RAEI (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Oltean Nina)
actualizarea blogului catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi informaţii
prezentarea lucrărilor efectuate în cadrul Cercului de electronică “Calea spre performanță” (prof.ing. Ion Paul)
actualizarea procedurilor operaţionale şi de sistem (Prof. Lie Mirela)
Elaborarea de subiecte pentru examenul de definitivare/titularizare în învăţământ –2019 (colaborare cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) (Prof. ing. Lie
Mirela, Prof. ing. Mîndrilă Florina, Prof. ing. Georgescu Otilia)
Elaborarea de materiale necesare prezentării Ofertei educaționale a liceului în școli și la Târgul Educațional 2019 (Prof. ing. Ion Paul)

♣Activităţi ştiinţifice şi de perfecţionare (nominal):
Prof. ing. Georgescu Otilia
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participare la Programul de formare continuă avizat MEN “Strategii de valorificare a patrimoniului cultural național pentru dezvoltarea spiritului civic”
• participarea la cursul ”Educație democratică în școala românească”, martie 2019, CCD București;
• participarea la Program Formare de Formatori “Educație și Competență Bancară pentru profesori” , Institutul Bancar Român
• participarea la seminarul – “Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii şi consumului ilicit de droguri” – organizat de DGPMB
• participarea la cursul – „Folosirea itemilor de la evaluările naţionale pentru activităţi remediale şi de progres” – organizat de Universitatea din Bucureşt
• participarea la cursu l– “Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala”– Asociatia Catharsis, 2019
• participare la Simpozionul Regional “Școala – furnizor de calitate în educație” cu lucrarea “Cultura organizatională în școală”
• participare la Simpozionul Național “Programe și servicii de intervenție psihopedagogică pentru elevii cu CES” cu lucrarea “Exemple de bune practici în liceul
meu”
• participare ca profesor coordonator la evenimentul “Hour of Code România” organizat de către ADFABER, 9 decembrie 2018
• participare la Proiectul național “Ora de net”, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii
• participare la Sesiunea Națională de informare organizată de CNDIPT în cadrul Proiectului “European Quality Assurance in Vocational Education and
Training- National Reference Points”, noiembrie 2018
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• Webinariile eLSo despre eLearning – Pregătirea şi realizarea unui webinar
• Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursanţilor
• Webinariile eLSo despre eLearning – Principiile învăţării aplicate la cursurile online
• Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte
• Webinariile eLSo despre eLearning – Integrarea conţinutului interactiv într-un curs Moodle
• Webinariile eLSo despre eLearning – Antreprenoriatul şcolar
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participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Sandu Veronica
• participarea în cadrul cercetarii realizate de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională cu tema ”Exprimarea opiniilor elevilor claselor
a XII-a, din cadrul unităților de învățământ liceal din București, cu privire la examenul de bacalaureat”
• participarea la ”Stagii - Școala bucureșteană dezbate” - 22-25 noiembrie 2018-Predeal
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la seminarul – “Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii şi consumului ilicit de droguri” – organizat de DGPMB
• participarea la cursul ”Educație democratică în școala românească”, martie 2019, CCD București
• participare la cursul „Învățarea productivă, învățarea în lumea reală”- CCDBucurești
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participare la Proiect CAEM “De vorbă prin Univers”, 2019
• participarea la cercul pedagogic „Protecţia consumatorului în economia de piaţă”
• Webinariile eLSo despre eLearning – Pregătirea şi realizarea unui webinar
• Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursanţilor
• Webinariile eLSo despre eLearning – Principiile învăţării aplicate la cursurile online
• Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte
• Webinariile eLSo despre eLearning – Integrarea conţinutului interactiv într-un curs Moodle
• Webinariile eLSo despre eLearning – Antreprenoriatul şcolar
• participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Lie Mirela
• participare la atelier de formare pentru evaluatorii de competenţe profesionale – organizat de ANPCDEFP şi CNDIPT
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, Craiova cu lucrarea „De ce acum şi cum”
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”
• participare la Sesiunea Națională de informare organizată de CNDIPT în cadrul Proiectului “European Quality Assurance in Vocational Education and
Training- National Reference Points”, noiembrie 2018
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participare la Proiect CAEM “De vorbă prin Univers”, 2019
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participarea la cercul pedagogic „Protecţia consumatorului în economia de piaţă”
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participarea la cursul “Educația democratică în școala românească” – organizat de CCD București
participarea la Program Formare de Formatori “Educație și Competență Bancară pentru profesori” , Institutul Bancar Român
participarea la seminarul – “Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii şi consumului ilicit de droguri” – organizat de DGPMB
participarea la cursul– „Folosirea itemilor de la evaluările naţionale pentru activităţi remediale şi de progres” – organizat de Universitatea din Bucureşt
Webinariile eLSo despre eLearning – Pregătirea şi realizarea unui webinar
Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursanţilor
Webinariile eLSo despre eLearning – Principiile învăţării aplicate la cursurile online
Webinariile eLSo despre eLearning – Folosirea unui curs Moodle pentru proiecte
Webinariile eLSo despre eLearning – Integrarea conţinutului interactiv într-un curs Moodle
Webinariile eLSo despre eLearning – Antreprenoriatul şcolar
participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Oltean Nina
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• absolvirea de workshopuri online Webinariile sLSo:
• Diferente si asemanari intre culturile lumii - 17.10.2018
• Cum sa iti faci viata mai usoara cu un sablon de curs – 25.10.2018
•
participarea la cursuri CCD:
Invatarea productiva – mai 2019
Educatia democratica in scoala romaneasca – aprilie 2019
• participarea la proiecte:
• “Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala”– Asociatia Catharsis, 2019
• Erasmus + ENABLE Imbunatatirea constientizarii si a a invatarii in scopul prevenirii abandonului scolar timpuriu printr-un mediu de invatare inteligent
•
participarea la Conferinte si seminarii:
• Exemple de bune practici. Utilizarea platformelor inteligente in invatare, Colegiul National Gh. Lazar, 20 mai 2019
• Conferinte UPB CAMIS
➢ Drone Technology to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0 – iunie 2019
➢ Virtual and Augmented Reality for 21st Century Adult Skills Training – iunie 2019
•
articol publicat in revista Conferintei Nationala Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Invatarea intre realitate si provocari – mai 2019 cu o
lucrare de sinteza a rezultatelor proiectului
•
Contributia la Revista scolara Note... cu o lucrare de sinteza a rezultatelor si activitatilor proiectului – aprilie 2019
• participare impreuna cu un colectiv de elevi ai claselor XIIS si XIIF, la o sesiune de informare a Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog sector 6
Efectele consumului de droguri asupra organismului - 8 aprilie 2019
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participare la o sesiune de informare a cadrelor didactice cu privire la legislatia antidrog si masuri de prevenire in cadrul activitatilor didactice curente –
Serviciul de analiza si prevenire a criminalitatii , Directia Generala de Politie Municipiului Bucuresti – 17.04.2019
actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Ion Paul
• susținerea publică a tezei de doctorat cu tema “Contribuții la optimizarea echipamentelor electronice de control cu ultrasunete al dimensiunilor tuburilor
metalice”, 01.10.2018, Universitatea POLITEHNICA București- Diploma de Doctor în Științe Inginerești, specializarea Electronică și telecomunicații
• participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• organizarea activității metodice la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participare Conferinţa Națională „200 ani de inginerie-trecut, prezent și viitor” organizată de Universitatea POLITEHNICA din București la 8 dec. 2018- diploma
de participare
• organizator al Conferinței BookLand Evolution, ediția a V-a, 2018, diploma de organizator
•
Webinariile eLSo “Despre eLearning”:
-17.01.2019, certificat SijlQrTtzY
-13.12 2018, - certificat f38LPFe4HT
-14.02.2019, - certificat hOAHixbPXP;
- 07.03.2019 –certificat jpblcjNGXb
-13.03 2019 – certificate BLurpqQdi8
-04.04.2019 – certificate Ukvg1ivRqR
-17.04.2019 –certificat ZfiRKtmaDN
-30.05.2019 - certificat O910RTI9BV
• participare la Seminarul regional de instruire a grupului țintă în utilizarea Metodologiei de actualizare și monitorizare PRAI și a documentelor de planificare strategică
la nivel regional a Planurilor Regionale de Acțiune pentru Învățământ pentru perioada 2016-2025(PRAI), proiect POCA- Infraed, CNDIPT
• participare la cursul “Metode de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către elevii care provin din grupuri dezavantajate”- CCD
• participare la Program Formare de Formatori “Educație și Competență Bancară pentru profesori” - Institutul Bancar Român
• participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Mîndrilă Florina
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participare la cursul “Evaluator de competențe profesionale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar” – 30 credite profesionale transferabile
• participare la cursul „Promovarea educației de gen în școli”
• participare la cursul „Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi” – 15 credite profesionale transferabile
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participare la cursul “Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori„ – 20 credite
participare la cursul „Învățarea productivă, învățarea în lumea reală„ - 11 credite
participare la cursul „Seminarul regional de instruire a grupului țintă în utilizarea Metodologiei de actualizare și monitorizare PRAI și a documentelor de planificare
strategică la nivel regional, a Planurilor Regionale de Acțiune pentru Învățământ pentru perioada 2016-2025 (PRAI)„
participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masă”, decembrie 2018
participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Poenaru Cristyna
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masă”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participarea la Proiectul ”De vorbă prin Univers”, 2019
• actualizarea portofoliului profesional
• responsabil comisia orar
Prof. ing. Radu Violeta
• participarea la ”Stagii - Școala bucureșteană dezbate” - 22-25 noiembrie 2018-Predeal
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participarea la Proiectul ”De vorbă prin Univers”, 2019
• participarea la conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Învățământul între realitate și provocări”
• participare la simpozionul INOVAFEST, TARGU NEAMT, mai 2019
• participare curs „Instrumente digitale folosite la crearea si utilizarea resurselor educationale”, 19-26 august, 2019
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Coman Alina
• participare la webinarul Scientix: ”Planificare inversă”, Bucureşti, 26 noiembrie, 2018;
• participarea la Conferința Națională ”200 de ani de inginerie-trecut, prezent și viitor”, UPB, 8 decembrie 2018;
• participarea la Simpozionul național ”Noile educații , răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, Craiova, 18 noiembrie 2018;
• participarea la Cercul pedagogic- sesiune de comunicări ”Învățământul românesc în anul centenarului”, CCD, București, 28.11.2018;
• participarea la Masa rotunda ”Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă”, București, 18.12.2018;
• participarea la activitatea metodică din cadrul Catedrei tehnice a Colegiului Tehnic PTc. ”Gh. Airinei”, 23 octombrie 2018;
• participarea la programul de formare ”Strategii de valorificare a patrimoniului cultural național pentru dezvoltarea spiritului civic”, 8-9 decembrie 2018,
CCD București;
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participarea la cursul ”Educație democratică în școala românească”, martie 2019, CCD București;
participarea la conferința ”Realitatea virtuală și argumentată” organizată de UPB și CAMIS - 10.06.2019;
participarea la conferința ”Drone ”organizată de UPB și CAMIS- 10.06.2019;
participarea la Masa rotundă la nivel internațional ”Sănătate și securitate la locul de muncă” ,15 februarie 2019, ed. a- IV-a ;
participarea la conferința internațională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, Învățământul între realitate și provocări” cu lucrarea ” Abordarea
integrată a conținuturilor în învățământul profesional și tehnic”, 25 mai 2019;
participarea la proiectul ”Cadrul strategic pentru infrastructura educațională și planificarea strategică a educației – INFRAED” 17-18 mai 2019;
participarea la sesiunea de comunicări desfășurată la Liceul tehnologic ”Theodor Pallady” cu lucrarea “Predarea integrată în învățământul profesional și tehnic”;
participarea la activitatea ”Pregătirea profesorilor în domeniul prevenirii traficului și consumului de droguri”,organizată la nivelul unității în colaborare cu
S.A.P.C-DGPMB Secția Poliție;
participare la cursul JOBS- Formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor, noiembrie 2018;
participare la cursul ”Patrimoniu național” desfășurat la CCD București;
participarea la Cursul ”Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, adev. 574/9.05. 201;
participarea la webinarul ”Antreprenoriatul școlar”, 17.04.2019, certificat vtqldlONn3 (conferințele WEB EDU);
actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Mihai Monica
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning”;
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Miclea Denisia
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Sănduc Tatiana
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
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participare la atelierele de educaţie civică - organizate în cadrul proiectului
“Adolescenţii înţeleg şi accesează instituţiile statului” - proiect realizat cu
sprijinul financiar al Fondului pentru inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltare a Societăţii Civile, în parteneriat cu Romanian - American
Foundation, sprijinit de Enel România şi Raiffeisen Bank
• participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for
21st Century Adult Life Skills Training”
• participare la Conferinţa Naţională "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice- Învăţământ între realitate şi provocări" cu lucrarea "Socio didactica: o
noua paradigma a instruirii elevilor"
• participare la activitate metodică la nivel de municipiu "Protectia consumatorului in economia se piata" 08.04 2019 - activitate organizata de Inspectoratul Scolar
al Municipiului Bucuresti si parteneri, domeniul educatie civica, voluntariat, proiecte caritabil
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Voicu Marin
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participare la atelierele de educaţie civică - organizate în cadrul proiectului
“Adolescenţii înţeleg şi accesează instituţiile statului” - proiect realizat cu
sprijinul financiar al Fondului pentru inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltare a Societăţii Civile, în parteneriat cu Romanian - American
Foundation, sprijinit de Enel România şi Raiffeisen Bank
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
Participare Webinare:
•
“Despre Retea” - Certificat de participare webinar din 19.09.2018, seria certificatului evK60uJFFM
• “Prezentare proiecte si concursuri ReteauaEDU.ro” - Certificat de participare webinar din 21.09.2018, seria certificat Ht53lnm7HT
• “Crearea unui continut adaptabil pentru dispozitivele mobile” - Certificat de participare webinar din 04.10.2018, seria certificatului 2ABbPWCY1e
• Conferinte Web EDU, “Diferente si asemanari intre culturile lumii” - Certificat de participare webinar din 17.10.2018, ReteauaEDU.ro, ondBdCNtPm
• “Cum sa iti faci viata mai usoara cu un sablon de curs” - Certificat de participare webinar din 25.10.2018, Webinariile eLSo despre eLearning, seria certificatului
3EVc7klJSc
• “Pregatirea si realizarea unui webinar” - Certificat de participare webinar din 22.11.2018, Webinariile eLSo despre eLearning, seria certificatului XFlZzi4dUX
• “Folosirea chestionarului pentru feedback din partea cursantilor” - Certificat de participare webinar din 13.12.2018, Webinariile eLSo despre eLearning, seria
certificatului EDyhqTNZbv.
• “Principiile invatarii aplicate la cursurile online” - Certificat de participare webinar din 17.01.2019, Webinariile eLSo despre eLearning, seria certificatului
FgsVvdkmLX.
• Conferinte Web EDU, “Importanta sportului pentru sanatate” - Certificat de participare webinar din 23.01.2019, ReteauaEDU.ro, TkoiuADQum
• Webinar prezentare Conferinta Internationala MoodleMoot Romania 2019
• participare webinar “Evolutia tehnologiei in lume si in scoli” / ReteauaEDU.ro
74

•
•
•
•
•
•

participare webinar “Adaptarea activitatilor din clasa la mediul online - exemple /eLearning Software”
participare webinar “Imbunatatirea aspectului vizual al unui curs online/eLearning Software”
participare webinar „Imbunatatirea aspectului vizual al unui curs online/eLearning Software”
participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
participare curs „Metode de prevenire a abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii de catre elevii care provin din grupuri dezavantajate” / CCD
Bucuresti
• participare curs „Educația democratică în școala românească” – CCD București
• participare curs “Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active în scoala”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Butuşină Gabriela
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
• participarea la Masa Rotundă Internațională „Sănătatea și securitatea la locul de muncă”
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• participare la Conferinte CAMIS, UPB: “Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0” și „Virtual Er Augmented Reality for 21st
Century Adult Life Skills Training”
• participarea la cursul cu tema “Instrumente digitale pentru crearea si utilizarea resurselor educationale”
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Ionaş Ovidiu
• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”, Craiova
• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Bărbieru Dan
• participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
• participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
• actualizarea portofoliului profesional
Prof. Cîrlugea Veronica
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•
•
•

participarea la seminarului organizat la nivelul Colegiului PTc “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Integrarea elevilor cu CES în învățământul de
masa”, decembrie 2018
participarea la activitatea metodică la nivel de catedră "Tehnici moderne de măsurare cu ultrasunete a dimensiunilor", 23 octombrie 2018
actualizarea portofoliului profesional

♣ Activităţi extraşcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activităţi):
Prof. ing. Georgescu Otilia
• 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 la Proiectul Educațional Cultural “Datini și obiceiuri la români”, Ediția a III-a, organizator Colegiul Tehnic P.Tc “Gheorghe Airinei”
• participare la Simpozionul Național “Magia sărbătorilor de iarnă”
• participare la Simpozionul Internațional “Cultura și Arta”, Cernăuți, Ucraina
• participare la Conferința Națională “200 ani de inginerie- trecut, prezent și viitor”, organizată de UPBucurești
• participare cu elevii la Conferințele BookLand Evolution, editia a 5-a 2018, organizator Asociația BookLand
• participare ca evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal –sesiunea ianuarie februarie
2019, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Colegiul Tehnic Energetic
• participare ca monitor de calitate în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal – sesiunea ianuarie
februarie 2019, Liceul Tehnologic „Nikola Tesla”
• vizită împreună cu elevii la Societatea Română de Televiziune
• vizită împreună cu elevii la Muzeul Antipa
• vizită împreună cu elevii la Muzeul de artă
• participare la exercițiul de alarmă și evacuare în caz de situație de urgență – incendiu, 07.11.2018
• participare cu elevii la activitatea “Unde-i lege nu-i tocmeală”, activitate desfășurată în colaborare cu Serviciul de analiză și prevenirea criminalității
• participare la Programul internațional “Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție” în parteneriat cu Junior Achievement România și MEN
• participare la Programul internațional “Finanțe personale și servicii financiare” în parteneriat cu Junior Achievement România și MEN
Premii cu elevii coordonați
Expoziția Internațională Concurs “Învingător prin artă”:
Premiul I – Mirea Miruna
Premiul I – Călin Ștefan
Premiul II – Străjeru Alexandru
Concursul Internațional “Pleiada personalităților neamului românesc”:
Premiul I – Hristache Beatrice
Premiul I – Străjeru Alexandru
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Premiul II – Mănoiu Irina
Premiul III – Gavrilă Ana Maria
Premiul III – Tudorache Ciprian
Prof. ing. Lie Mirela
• participarea cu elevii clasei a X-a A la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați
Copiii, cu sprijinul MEN
• participarea cu elevii clasei a X-a A la Concursul regional „Mişcare şi armonie, însuşiri ale materiei vii”
• participarea cu elevii clasei a X-a A la activitatea organizată de MAI – Serviciul de analiză şi prevenire a criminalităţii, având tema „Unde-i lege nu-i tocmeală” –
prevenirea traficului ilicit de droguri”
• participarea cu elevii clasei a X-a A la la programul “Educaţie pentru sănătate“ – Junior Achievement
• responsabil CEAC
Prof. ing. Oltean Nina
• membru în echipele mixte de experți ISMB pentru realizarea rapoartelor de validare externă a RAE, noiembrie 2018 (Gh. Asachi, Th. Pallady)
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței.
Prof. ing. Ion Paul
• Cerc de electronică “Calea spre performanţă” –săptămânal, prezentare activitate în săptămâna Scoala Altfel
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
• Olimpiada de fizică-faza locală, ian 2018, pregătit elevii clasei II-G;
• participare la Proiectul Educațional “Datini și obiceiuri la români” -10.12 2018, Adeverință
• Exercițiu de alarmare în caz de situație de urgență – incendiu, 07.11.2018- instruirea participanților, organizarea, coordonarea și desfășurarea exercițiului;
• Concurs “De vorbă prin Univers”- coordonare elevi Jasim Dikra și Dumitrașcu Ileana -Premiul II
• Participare la Programul Internațional JA ECONOMIE APLICATĂ – EDUCAȚIE ECONOMICĂ –participare cu 13 elevi, clasa XI-P - certificat de implementare
a programului în școală
• Proiect Ora de net- activități organizate cu elevii clasei XI-P, consemnate pe platforma on-line a organizației “Salvați copii”- Adeverință nr.953/11.01.2019
• Proiectul “CIVITAS – buen vivir” participare, diplomă
• Olimpiada Tehnică, faza pe municipiu,am pregătit eleva Șargu Ecaterina, clasa XI-B, diplomă PREMIUL I
• Coordonator de lucrare ppt la Proiectul Educațional “Suflet de femeie” – adeverință,12.03.19
• Coordonator de Proiect Educațional “De dragobete iubește românește”-adeverință, 25.02.19
• Participare la Târgul de promovare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020-adeverință
• POLIFEST 2019 - 13.04.2019- participare cu 12 elevi , clasa XI-P
• Concurs national TECHALLENGE - coordonator - participare cu lucrare practică, elev Bucur Gheorghe -10 mai 2019- diploma de implicare.
Prof. ing. Mîndrilă Florina
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•
•
•
•
•

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 Concursul „De vorbă prin Univers„
vizite la expozitii tehnice de profil
participare la promovarea în școli a ofertei educationale
vizite la agenţii economici

Prof. ing. Sandu Veronica
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENTEducaţie financiară
• participare ca secretar în Comisia de contestații pentru Olimpiada OLAV –desfășurată în Colegiul Tehnic PTc „Gh Airinei”
• participarea la ”Noaptea muzeelor”
• Participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la Târgul de promovare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020
• responsabil comisia de burse
Prof. ing. Poenaru Cristyna
• participare ca evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul postliceal –sesiunea ianuarie februarie
2019, Liceul Tehnologic „Petru Poni” și Colegiul Tehnic Energetic
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• responsabil comisia de orar

Prof. ing. Radu Violeta
• participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENTEducaţie financiară
• participarea la ”Noaptea muzeelor”
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la Târgul de promovare a ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020
• Participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
• membru în comisia orar
Prof. ing. Coman Alina
• participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul
MEN
• participarea cu elevii clasei 11A la programul Junior Achievement cu tema ”Finanțe personale și servicii financiare”
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•
•
•
•
•
•
•

participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, București, 7.11.2018
participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie
2018
participarea la Webinariile eLSo despre eLearning”;
participarea la simpozionul ”Integrarea elevilor cu CES” parteneriat educațional;
participarea cu elevii la concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității Politehnica București, 2019.
participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
membru Comisia de diferențe

Prof. ing. Mihai Monica
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, București, 7.11.2018
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie
2018
• participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019);
• participarea la Webinariile eLSo despre eLearning”;
• vizite la agenţii economici
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019)
• participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
• participare la Simulare Bacalaureat 2019
•
participare la Examenul de Bacalaureat 2019 - asistent
• prezentarea Ofertei educaționale a Colegiului Tehnic PTc “Gh. Airinei”
• vizite la agenţii economici
Prof. ing. Miclea Denisia
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii Profesionale“
- privind absolvenţii şcolii noastre
• participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• vizite la expoziţii tehnice de profil
Prof. ing. Voicu Marin
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•
•
•
•
•

participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie
2018
participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii Profesionale“
- privind absolvenţii şcolii noastre
participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019)
participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
vizită la Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019)
• vizite la târguri și expoziții
Prof. ing. Sănduc Tatiana
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie 2018
• participare la activitatea de prezentare a Companiei Naţionale “Poşta Română” cu ocazia serbării profesiilor din “Săptămâna Europeană a Pregătirii
Profesionale“ - privind absolvenţii şcolii noastre
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• vizită la Muzeul Tehnic “Dimitrie Leonida”
• vizita la Targul International Gaudeamus- Carte de Invatatura 14 – 18 noiembrie 2018- Pavilionul Central Romexpo .
• vizita in parcul Herastrau in cadrul proiectului Educatie pentru sanatate- teme –Iubeste si ocroteste natura.
Prof. ing. Bărbieru Dan
• vizite la agenţii economici
• vizite la expoziţii tehnice de profil
• participarea la instruirea, desfășurarea exercițiului de simulare în caz de incendiu, 21.01.2019
• participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019)
Prof. ing. Butuşină Gabriela
• vizita Targul de Carte Gaudeamus
• participare la activităţile de “Reorientarea absolvenţilor de gimnaziu– promoţia 2018”, organizate şi desfăşurate de ISMB - la Liceul Cervantes – septembrie
2018
• participare cu elevii la concursul ”De vorbă prin Univers”, organizat de Colegiul de Poștă și Tc. ”Gh. Airinei”, București.
• participare Proiect "De vorbă prin Univers" (Aprilie 2019)
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CATEDRA DE INFORMATICA
Responsabil TOMA SIMONA MARIA
Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
X Integral de catre toti membrii catedrei
□ Partial
•

Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
Nu este cazul

•

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

1.

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

•

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

•

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

▪

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

★

Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.

• Realizarea de materiale de invatare printabile si online, diferentiate ca dificultate, care sa permita elevilor invatarea in ritm propriu
• Elaborarea de fise de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobandirii competentelor disciplinei
• Utilizarea platformei EDMODO pentru antrenarea elevilor in activitati de invatare interactive, pentru ca elevii sa poata invata in ritm propriu, la clasele de liceu
zi si cele de postliceala.
Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
- Pregatire pentru concursuri, Probleme si teste suplimentare, Concursuri online
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★

Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
o
o

★

Ore suplimentare de pregatire a examenului de Competente digitale
Organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de Competente digitale

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

★

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

★

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

Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii.
a) a se instrui
Participarea la activitatile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare imbunatatirii calitatii.
b) a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
o planificări calendaristice – toti membrii catedrei
o proiectele unităţilor de învăţare - toti membrii catedrei
o elaborarea subiectelor pentru testele initiale, formative si sumative de catre

★

toti profesorii

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

Toma Simona
• Formator ECDL
• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii Politehnice Bucuresti
• Examinator si Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal, comisia de certificare a
Competentelor digitale
• Secretar de comisie in cadrul comisiei din CZE Col. Th. “Antim Ivireanu” – Bacalaureat
• Secretar de comisie in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2019 – sesiunile iunie-iulie, august-septembrie
• Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente
82

•

Participare la programe de formare
o Cursul Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala, Cursul Scoala Democratica,
o Conferinta si workshop – Virtual & Augumented Reality for 21st Century Adult Life Skills Training – Universitatea Politehnică Bucuresti
o Conferinta si workshop – Drone tehnology training to boost EU entrepreneurship and industry 4.0 – Universitatea Politehnică Bucuresti
o Webinar - Imbunatatirea aspectului vizual al unui curs online,
o Webinar - Cum sa folosesti aplicatia Padlet pentru invatare colaborativa,
o Webinar - Creeaza imagini si grafice personalizate cu Canva
o Conferinta nationala „Teaching The Google Generation”,
o Simpozionul national „Noile educatii raspunsuri la imperativele lumii contemporane”,
o Simpozionul national „Protectia consumatorului in economia de piata”,
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
o Conferinta nationala „Teaching The Google Generation”,
o Simpozionul national „Noile educatii raspunsuri la imperativele lumii contemporane”,
o Simpozionul national „Protectia consumatorului in economia de piata”,
o Simpozionul regional cu participare internationala Cu poluarea nu-i de joaca,
o Concursul interdisciplinar „Soarele si planeta albastra”,
o Simpozionul Interjudetean pe teme stiintifice Sa impartasim din experienta noastra,
o Proiectul educational Traditie si cultura in spatiul romanesc,
o Concursul regional interdisciplinar de inventivitate CICREST,
o Proiectul educational cultural Datini si obiceiuri la romani,
o Proiectul regional artistic repere culturale romanesti,
o Concursul regional Mari romani,
o Concursul International Primavara, povestea unui nou inceput
• Parteneriate edicationale cu:
o Parteneriat cu Scoala gimnaziala nr. 24 Galati – nr. 556/03.04.2019
o Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Simion Mehedinti” Galati – nr. 448/04.02.2019
o Parteneriat cu Asociatia Cultural-Stiintifica „Pleiadis” – Iasi – 5314/14.02.2019
o Parteneriat cu Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Curtea de arges – 521/28.03.2019
Stan Claudia
• Formator ECDL
• Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studentii Universitatii Politehnice Bucuresti
• Membru examinator si evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal
• Evaluator in comisia de certificare a Competentelor digitale
• Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2019 – sesiunea iunie-iulie
• Secretar de comisie in cadrul comisiei din CZE Col. Th. “Gh. Asachi” – Bacalaureat
• Participare la programe de formare:
o Conferinta si workshop – Virtual & Augumented Reality for 21st Century Adult Life Skills Training – Universitatea Politehnică Bucuresti
o Conferinta si workshop – Drone tehnology training to boost EU entrepreneurship and industry 4.0 – Universitatea Politehnică Bucuresti
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o Proiect CIVITAS – Buen Vivir – diplomă de participare
o Ora de demnitate – Asociatia Global Dignity 09.05.2019
o Webinar -Aplicatia Padlet
o Webinar – Imbunatatirea aspectului vizual al unui curs online
• Participare la urmatoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
o Pasaport pentru democratie – în cadrul proiectului de mobilitate Resurse Educationale pentru generația viitoruluiNr 985/20.06.2019
o Conferinta nationala „Teaching The Google Generation”,
o Simpozionul national „Noile educatii raspunsuri la imperativele lumii contemporane”,
o Simpozionul national „Protectia consumatorului in economia de piata”,
o Simpozionul International Fereastra catre stele
• Parteneriate educationale cu:
o Parteneriat cu Liceul Tehnologic Metalurgic, Slatina, Olt – 4878/11.10.2018
o Parteneriat cu Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova – 821/05.03.2019
o Parteneriat cu Asociatia Cultural-Stiintifica „Pleiadis” – Iasi – 900/05.12.2019
o Parteneriat cu Clubul Copiilor Targul Neamt – 1943/31.05.2019
Parteneriat cu Asociatia Cultural-Stiintifica „Pleiadis” – Iasi – 1356/03.05.2019
Emciuc Natalia
•
•
•

Examinator si Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal, comisia de certificare a
Competentelor digitale
Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2019 – sesiunea august-septembrie
Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente

Pavel Mariuta
•
•
•

Examinator si Evaluator in Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesioanale a absolventilor din invatamantul postliceal, comisia de certificare a
Competentelor digitale
Membru in cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competente – Bac 2019 – sesiunea august-septembrie
Membru evaluator in Comisia pentru situatii neicheiate, corigente, diferente
CATEDRA DE DISCIPLINE ECONOMICE DE SPECIALITATE – SERVICII, POȘTĂ ALIMENTATIE PUBLICA SI INSTRUIRE PRACTICĂ
Responsabil: BABARADA DAN / CONSTANTIN GHEORGHE

♣Predarea programei scolare de catre membrii catedrei s-a realizat:
▪ Integral
□ Partial
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♣Mentionati profesorul, clasa si temele neparcurse.
♣Parcurgerea materiei de catre membrii catedrei s-a realizat:
▪ Ritmic
□ Prin reorganizarea materiei.
♣Mentionati cauzele pentru care a fost necesara reorganizarea materiei (nominalizati cadrele didactice).
♣Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
▪ Ritmic
□ Aleator
♣ Enumerati cauzele ce au determinat notarea aleatorie si actiunile intreprinse pentru inlaturarea acestora( daca au existat ).
♣Precizati modalitatile si intrumentele de evaluare pe care le-au folosit membrii catedrei.
1. Evaluarea initiala
2. Lucrarea practică idividuală şi în echipă
3. Realizarea de proiecte individuale sau în echipă
4. Evaluarea în condiţii reale de lucru la agenţii economici cu care avem parteneriate sau derulăm proiecte pe practica elevilor
5. Aplicarea de chestionare cu itemi diverşi conform condiţiior de aplicabilitate şi în limita variabilelor impuse de SPP pentru formarea de deprinderi pentru activităţi
practice
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor cu ritm lent de invatare sau cu dificultati in dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
1. Activitate suplimentara cu elevii cu CES ( Babarada Dan, Stanescu Alexandra)
♣ Elevi cu situatia scolara neincheieta (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase).
1. Disciplinele economice de specialitate se desfăşoară pe module, la filierele tehnice nu sunt cazuri
♣ Elevi corigenti (numarul lor pe filiera, profil si nivel de clase ).
1. Disciplinele economice de specialitate se desfăşoară pe module , la filierele cu module de practică, nu sunt cazuri.
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor capabili de performanta si rezultatele obtinute.
1. Actiuni de pregatire suplimentara ( toti membrii catedrelor).
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2.Actiuni de pregatire suplimentara in parteneriat cu Junior Achievement Romania
( Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian)
3. Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul proiectului educational (inclus in Proiectul Educational ,, ALIMENTATIA SANATOASA’’ ) ,
,,Obtinerea Preparatelor Specifice Altor Popoare’’ , unde elevii au avut ocazia sa aplice cunostintele dobandite la scoala in laborator ,la agentul economic , au dezvoltat
spiritul competitiv fiind organizati pe grupe, , au imbunatatit relatiile de colegialitate cu elevii de la alte scoli ( Centrul Scolar nr.3, Colegiul Economic ,,Viilor’’ ) ( Constantin
Gheorghe, Cernea Carmen, Pirvu Aritina)
♣Actiuni intreprinse in sprijinul elevilor din anii terminali:
1. Pregatirea simulărilor pentru examenul de bacalaureat atât la clasa a XII-a cât și la clasa a XI-a ( toți membrii catedrei discipline economice si alimentatie)
2. Participarea la pregătirea examenul de absolvire liceu –specializarea poștă și alimentație publică prin alegerea temelor proiectelor de specialitate Nivel 4 (Constantin
Gheorghe, Babarada Dan, Matrosenco Steluta, Pirvu Aritina)
3. Participarea la pregătirea examenului de absolvire la școala postliceală specializarea Operator Economic _ Diriginte Oficiu Poștal (Constantin Gheorghe, Babarada
Dan, Ionescu Catalin, Popescu Costinela).
4. Organizarea la agentul economic ,, J.W. MARRIOTT ‘’ , unui interviu , in vederea obtinerii unui loc de munca . Vizati elevii claselor XI , XII

♣ Mentionati modalitati de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginti si cu familiile elevilor problema.
1. Legatura permanentă cu diriginţii claselor la care au ore de specialitate pentru o informare ritmică asupra evoluţiei elevilor la ceastă activitate
2. Atât în calitate de diriginţi cât şi de cadre didactice responsabile cu instruirea practică a elevilor, s-a avut în vedere o legătură cu parinţii elevilor cu CES sau cu
probleme de neintegrare sau neadaptare în echipele de lucru atât în atelierul şcoală cât şi la oficiile poştale sau unitatile de turism si alimentatie publica
3. Masuri de combatere a absenteismului scolar la formele de invatamant seral
♣ Actiuni intreprinse in vederea optimizarii relatiei profesor- diriginte, profesor-elev (daca a fost cazul).
1. Toate cursurile de formare profesională continuă în domeniul ştiinţelor educaţiei, masterate , module de pedagogie, grade didactice au dus la optimizarea acestor
relaţii
♣Activitati metodice realizate in cadrul catedrei sau pentru asigurarea calitatii. Precizati titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru :
a)a se instrui
1. Participarea la Cercul Pedagogic Municipal organizat la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” 21.11.2018 ( Babarada Dan, Gheorghe Constantin) cu temele :
• Noile abordări curriculare și legislative
• TVA în Țările Europene
• Clasa Viitorului
• Lecții demonstrative ( Utilizarea Programului Amadeus, Înregistrarea achizițiilor de mărfuri în Programul Informatic SAGA .
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b)a prezenta experiente valoroase sau produse proprii.
1. Constantin Gheorghe a prezentat lucrările realizate pentru anul şcolar 2018-2019 CDL “Tehnici de lucru in Oficiile postale” , “Norme de Drept si legislatie
utilizate in domeniul postal”, CDL clasa a XI-a “Managementul serviciilor poştale” precum si “Programa pentru maistri posta pentru titularizare si grade didactice”
2019 - ( coautori Constantin Gheorghe si Babarada Dan )
2. Constantin Gheorghe a prezentat Ghidul la care este autor
“Management postal”- ghid pentru realizarea practicii de specialitate la modulul respectiv.Ghidul este aprobat de MEC/CNDIPT si realizat in programul PHARE
3. Consfatuire in cadrul catedrelor reunite
. Teme : ,,COMBATEREA VIOLENTEI IN SCOALA ” ;
,, COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI ’’.
(Babarada Dan, Constantin Gh, Matrosenco Steluta, Popescu Costinela, Popescu Adrian, Ionescu Catalin, Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra, Raducanu
Eusebiu, Cernea Carmen, Dicu Leonard)
♣Activitati stiintifice si de perfectionare (nominal, precizati dovezi şi titlul activităţii)
1. Participarea la activitățile de colaborare cu ROCNEE (simona.tomescu@rocnee.eu) , pentru Noua program de Titularizare la Specialitatea Maiști Instructori
Poștă 2019 precum și pentru modelele de subiecte de titularizare pentru Examenul Național de Titularizare 2019 ( Constantin Gheorghe)
2.Metodist proiecte si programe europene, ISMB, coordonare si organizare activitati, monitorizare proiecte, an scolar 2018-2019 ( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
3.Formator program de instruiré cu tema ”Modalitati eficiente de lucru in echipa”, noiembrie 2018 ( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
4.Organizator workshop „Scrierea cererilor de finanțare în cadrul Programului Erasmus+”, domeniul VET, ISMB–Sector 6 ,București, ianuarie 2019.
5.Colaborator proiect ”Coloreaza-ti viata ”-inscris in CAER 2018, participare Simpozion Iasi, 2018-2019 ( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
6.Colaborator proiect “Antreprenor de success” , Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu" București , 2018-2019 ( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
• participari la conferinte , simpozioane, sesiuni de comunicări, workshop-uri , seminarii, cursuri de formare continuă/ perfectionare materializate prin:
-Diploma participare Conferinta Internationala” Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.Invatamantul intre realitate si provocari” , cu lucrare publicata ISBN; (Constantin
Gh, Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian)
-Diploma participare simpozion ”De vorba prin Univers”- cu publicare lucrare ISSN ; (Constantin Gh, Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian)
-Diploma participare simpozion “Protectia consumatorului in economia de piata ”, cu lucrare publicata ISSN ; (Constantin Gh, Babarada Dan, Popescu Costinela, Matrosenco
Steluta)
-Diploma participare Sipozion National/publicare lucrare ISSN 2392-9359 “,Noile educatii, Rasunsuri la imperativele lumii contemporane”, CCD.Dolj ,noiembrie 2018,(
Popescu Costinela, Popescu Adrian)
-Diploma participare WORKSHOPUL”Exemple de buna practica din vizitele de studiu organizate de CCD Bucuresti, 20 noiembrie 2018, ( Popescu Costinela, Popescu
Adrian)
-Certificat absolvire “Educatie si competenta bancara pentru profesori”, 7 mai-11iunie 2019 ( Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian)
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-Certificat CCD in curs de eliberare “Educatia democratica in scoala romaneasca” aprilie 2019 ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe, Popescu Costinela, Pirvu Aritina,
Stanescu Alexandra)
-Certificat CCD in curs de eliberare “Prevenirea consumului de droguri la adolescenti prin interventii active in scoala” mai 2019 ( Stanescu Alexandra, Pirvu Aritina,
Cernea Carmen)
-Certificat CCD in curs de eliberare “Invatarea productiva-invatarea in lumea reala” mai 2019 ( Babarada Dan,Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra)
-Diploma in curs de eliberare – obtinere Grad didactic I ( Matrosenco Steluta) martie 2019
7. Participare la activitatea “INTEGRAREA ELEVILOR CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASA- EXEMPLE DE BUNA PRACTICA”.
18.12.2018 ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe, Popescu Costinela, Cernea Carmen, Stanescu Alexandra )
8 . Inscrisa la cursurile de masterat , specializarea ,,Management performant in alimentatie publica , agroturism si protectia consumatorului’’ , incepand cu anul scolar
2017 - 2018 , absolventa a trei semestre(anul II). ( Cernea Carmen )
9. Participare curs Universitatea Bucuresti-Facultatea de Istorie-Bookland evolution, editia a 5-a -Adeverinta/ 20.09.2018 ( Stanescu Alexandra)
10. Participare consfatuiri catedra economica Colegiul Economic “A.D. Xenopol” ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe).
♣Activitati extrascolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activitati şi titlul activităţii):
7. Activitaţi în colaborare cu Scoala nr 169 și preotul Ivan Mihail de la biserica Sf, Antonie, la programul “Sărbătorile de iarnă la români ” (Constantin Gheorghe,
Babarada Dan)
8. 10.12.2018 -Datini si Obiceiuri la Romani – Coordonator Proiect Educational ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe)
9. 10.12.2018- Datini si Obiceiuri la Romani – Coordonator de Lucrare in Power point ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe), Participare : Matrosenco Steluta,
Popescu Costinela, Popescu Adrian, Stanescu Alexandra.
10. 29.10.2018 – Protocol de Colaborare in cadrul Proiectului “A fi sau A nu fi” cu Parohia Sf Nicolae Chiajna ( Babarada Dan, Constantin Gheorghe)
11. Participarea la activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul Proiectului Colegiului “” în parteneriat cu Parohiile Chiajna și “” activități de voluntariat desfășurate
la Școala Specială nr 11 Constantin Păunescu si Regina Maria : (Constantin Gheorghe, Babarada Dan)
12. Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale ISMB Aprobarea Proiectului social „Protecţia consumatorului în economia de piaţă” depus în
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE MUNICIPALE- 2019 Nr. 972/11.01.2019 ( Constantin Gheorghe)
7. Incheierea de conventii cadru cu agentii economici , in vederea efectuarii stagiilor de instruire practica curenta si comasata ,pentru anul scolar 2018-2019 , in
perioada
Casa Oamenilor de Stiinta -,,Clubul oamenilor de stiinta’’ ;
• S.C. Continental S.A. – hotel ,,IBIS Nord’’ ;
• S.C. ROZS IMPEX S.R.L. restaurant ,,Cocosul rosu’’;
• Hotel – restaurant ,,Capitol’’ ;
• Hotel Marshal ,, GARDEN’’ ;
• Restaurant ,, Saramontriel ‘’
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• Hotel – restaurant ,, Mercure ‘’.
( Cernea Carmen )
• CNPR ( COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
• OPMB ( OFICIUL POSTAL MUNICIPAL BUCURESTI)
(Constantin Gheorghe)
8.Incheiat parteneriat de colaborare cu Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2018 – 2019 .Vizati elevii claselor 9D , 11C,11 D
•
•
•

Participare cu elevii claselor a XI-a D la programul ,,Succesul Profesional” din cadrul Junior Achievement Romania . ( Babarada Dan )
Participare cu elevii clasei a XI-a C la programul ,,Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie” din cadrul Junior Achievement Romania . ( Babarada Dan )
Participare cu elevii claselor a IX-a D la programul ,,Succesul Profesional” din cadrul Junior Achievement Romania . ( Popescu Costinela )

9. Activitatea cu tema Targul de Produse Traditionale de Craciun
- Observarea organizarii unui stand de prezentare;
- Observarea desfasurarii activitatii unui stand de prezentare; ( Cernea Carmen )
10. Participarea la Lectia deschisă din Calendarul Inspecțiilor Tematice la Dirigenție – Orientare și Consiliere Profesională organizate de ISMB sub coordonarea dnei
inspector Elena Ștefan ( Constantin Gheorghe, Matrosenco Steluta, Popescu Costinela, Stanescu Alexandra)
11. Participarea la Activitățile se Acreditare și Autorizare a specializarilor din cadrul Colegiului Tehnic de Poștă și Telecomunicații Gheorghe Airinei, activități finalizate cu
acreditarea și Autorizarea date de ARACIP ( Constantin Gheorghe)
12. Participarea la activitatile :
- Datini si Obiceiuri la Romani – 10.12.2018 - Coordonator Proiect Educational ( Constantin Gheorghe , Babarada Dan)
-Datini si Obiceiuri la Romani – 10.12.2018 - Coordonator de Lucrare in Power point( Constantin Gheorghe, Babarada Dan) ,Participare : Matrosenco Steluta, Popescu
Costinela, Popescu Adrian, Stanescu Alexandra.
– Exercitiu de alarmare și evacuare în caz de situație de urgență – Incendiu – Organizare, coordonare si desfășurare( Constantin Gheorghe, Stanescu Alexandra)
13 .Participare la un curs de formare profesionala ,, Managementul clasei - activitățile de disciplinare pozitivă și abordarea comportamentelor problematice ’’ .(65 ore)
Serie PI Nr.057 ( Cernea Carmen )
14. Activitati incluse in proiectul educational ,, Alimentatia sanatoasa , 7.Activitati incluse in proiectul educational ,, Alimentatia sanatoasa - Tehnologia de obtinere a
preparatelor ecologice de baza din Moldova’’. Desfasurare cuprinsa in perioada noiembrie 2018 – mai 2019 : ( Cernea Carmen )
- in luna noiembrie - Informarea grupului privind continutul proiectului ;Sustinerea unui referat ,,Organizarea locului de munca’’si a chestionarelor ; Laboratorul
Liceului Tehnologic Special nr.3( Cernea Carmen )
- in luna Decembrie :,,Tehnologia de obtinere a preparatelor de baza din legume’’ Vizita la hotel IBIS( Cernea Carmen )
- in luna Ianuarie : ,,Obtinerea preparatelor de baza ecologice din carne de macelarie si sos’’
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Activitate realizata in baza tehnico-materiala a C.T.P.Tc.,,Gh.Airinei’’( Cernea Carmen )
15.Participare in calitate de profesor asistent la desfasurarea examenului de certificare a competentelor a absolventilor scolii postliceale din cadrul Colegiului Tehnic ,,
Petru Poni’’,data 06.02.2019. ( Ionescu Catalin, Raducanu Eusebiu, Cernea Carmen ).
16.Participare in calitate de profesor asistent la desfasurarea examenului de certificare a competentelor a absolventilor scolii postliceale/maistri din cadrul Colegiului
Tehnic “Iuliu Maniu’’, 06.02.2019. ( Babarada Dan )
17.Vizita la Targul de oferta Educationala -25.10.2018/World Trade Center Bucuresti.( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
18.Vizita la CCD Bucuresti cu ocazia “Ziua portilor deschise”, noiembrie 2018( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
19.Organizator activitate educativa/participare la realizarea unei emisiuni cu tema ”Femei de 10, barbati de 10”, emisiune moderata de Marina Almasan, TVR 2, noiembrie
2018, cls.9D ( Popescu Costinela)
20.Profesori evaluatori concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ( Pirvu Aritina, Stanescu Alexandra)
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