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Şcoala a funcționat în anul școlar 2021 -2022 cu un personal didactic format din 76
de persoane, didactic auxiliar - 12 persoane şi nedidactic - 21 de persoane.
Personalul didactic al Colegiului Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe
Airinei” deține calificarea necesară și este preocupat permanent de propria dezvoltare
profesională și personală, remarcându-se prin: participările la diverse programe de
formare cu teme de actualitate, cum sunt utilizarea platformelor de învățare colaborativă
și a diverselor instrumente digitale; elaborarea de materiale de învățare necesare pentru
susținerea activităților face-to-face și la distanță cu elevii; participarea la simpozioane și
conferințe naționale sau internaționale.
În anul școlar 2021-2022, în cadrul școlii au funcționat 56 clase dintre care 15
clase cu predare intensivă în limba franceză şi engleză, în specialitate.
Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei” funcționează la ora
actuală cu următoarea organizare pe cicluri de învăţământ, filieră, profil și
specializare/calificare profesională:
Liceu zi
▪ Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale (clasele IX-XI)
▪ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științele naturii (1 clasă/nivel)
▪ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea
Tehnician de Telecomunicaţii (1 clasă/nivel, intensiv engleză);
▪ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea
Tehnician de Telecomunicaţii (1 clasă a XII-a);
▪ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician în
activităţi de poştă (1 clasă/nivel, intensiv franceză);
▪ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician în
activităţi de poştă (1 clasă/nivel clasele X-XII);
▪ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician în
activităţi de poştă (1 clasă/nivel clasele X-XII);
▪ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Turism şi alimentaţie, Specializarea
Organizator banqueting (1 clasă/nivel, intensiv engleză);
▪ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Turism şi alimentaţie - Tehnician în
gastronomie (1 clasă/nivel, intensiv franceză)
▪ Filiera vocaţională, Profil Sportiv – Instructor sportiv (1 clasă/nivel);
Liceu seral
■ Filiera tehnologică, Profil Tehnic, Domeniul Electronică automatizări, Specializarea
Tehnician de Telecomunicaţii (1 clasă a XII-a, 2 clase a XIII-a);
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Economic, Specializarea Tehnician în
activităţi de poştă (1 clasă a XIII-a);
■ Filiera tehnologică, Profil Servicii, Domeniul Turism şi alimentaţie - Tehnician în
gastronomie (1 clasă a XII-a);
Liceu - cu frecvenţă redusă
▪ Filiera teoretică, Profil Real, Specializarea Științe ale naturii (1 clasă a XIII-a);
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▪

Filiera teoretică, Profil Uman, specializarea Științe sociale (clasele IX-X)ș

ŞCOALA POSTLICEALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Tehnician electronist în telecomunicaţii (1
clasă/nivel);
• Domeniul Servicii - Operator economic diriginte oficiu poștal (1 clasă anul II, 2
clase anul I);
• Domeniul Informatică - Administrator rețele locale şi de comunicaţii (1 clasă/nivel);
• Domeniul Informatică - Tehnician infrastructură rețele de telecomunicații (1 clasă
anul II, 2 clase anul I);
• Domeniul Informatică - Analist programator (1 clasă/nivel).
ŞCOALA PROFESIONALĂ
• Domeniul Electronică Automatizări - Electronist reţele de telecomunicaţii (clasele
IX-XI)
• Domeniul Servicii/ Turism și alimentație – Bucătar/Ospătar (chelner) vânzător în
unități de alimentație publică (Clasele IX-X);
• Domeniul Elecronică automatizări – Electronist aparate și echipamente (clasa a
IX-a).
Activitatea cu elevii s-a derulat conform scenariului aprobat astfel:
•
•
•

•

13 septembrie-25 octombrie cursurile s-au desfășurat cu prezență fizică;
8 noiembrie – 12 decembrie cursurile s-au desfășurat în system online pentru
toate clasele;
13 decembrie – 23 decembrie cursurile s-au desfășurat cu prezență fizică pentru
clasele a IX-a si a XII-a, școala profesională (IX-XI), a XIII-a seral, Anul II
postliceal și clasele de frecvență redusă și în sistem online pentru clasele a X-a a XI-a zi, a XII-a seral, Anul I postliceal;
din 13 ianuarie 2022 cursurile s-au desfășurat cu prezență fizică pentru toate
clasele.

Activitatea online s-a derulat pe platforma G Suite for Education. A fost realizată
monitorizarea activităților.
•
•
•
•
•

Elevi inscrisi la inceput de an: 1314
Elevi ramasi la sfarsitul anului: 1326
Număr elevi promovați: 1018
Număr elevi corigenți cu situația școlară neîncheiată: 27
Promovabilitate examen de bacalaureat: 49%

♣ Predarea programei școlare s-a realizat:
x Integral
♣ Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse
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x Nu este cazul
♣ Parcurgerea materiei s-a realizat:
x Ritmic pentru majoritatea catedrelor
x Prin reorganizarea materiei (în perioada noiembrie- iunie)- catedra de Matematică
♣ Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei (nominalizați
cadrele didactice).
✓ Matematica
o Absenteism la clasele de la seral și nu numai;
o Elevi cu ritm lent de învățare;
o Situație de urgență-pandemia;
o Cunoștințele dobândite în școala generală lacunare;
o Dezinteres pentru dobândirea competențelor disciplinei ce se perpetueaza din anii
anteriori;
o Indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la
nevoile colectivelor de elevi;
o Nerespectarea succesiunii unităților de învățare, stabilită de comun acord în cadrul
catedrei;
o Colaborarea cu profesorii diriginți și părinți ineficientă;
o Indisponibilitate pentru inițierea practicii reflective, în cadrul catedrei.
♣ Evaluare
Notarea elevilor s-a realizat:
x Ritmic
x Aleator: anumiți elevi Matematica
♣ Enumerați cauzele ce au determinat notarea aleatorie și acțiunile întreprinse
pentru înlăturarea acestora (dacă au existat).
✓ Matematica
o absenteism la clasele de la seral și nu numai
o colaborarea cu prof. diriginți și părinți ineficientă
o situație de urgență – pandemia
♣ Precizați modalitățile și intrumentele de evaluare care au fost folosite:
– în funcție de specificul fiecărei discipline/ profilului și specializării
Teste de evaluare inițiale, formative, sumative, fișe de lucru, observarea curentă,
dezbaterea, conversația euristică, verificarea temei pentru acasă, autoevaluarea,
interevaluarea, proiecte, portofolii, joc de rol, dialog, concursuri, prezentări Power-Point,
autoevaluări.
✓ Matematica
o Teste inițiale, sumative, adaptate la stilurile de învățare ale elevilor;
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Chestionarea evaluatoare;
Observarea evaluatoare;
Portofoliul;
Monitorizarea activității independente desfășurată de elevi la indicația profesorului
sau din proprie inițiativă;
o Fișe de lucru, cu prescripții/exerciții rezolvate complet pentru recuperare sau
pentru formarea de priceperi și deprinderi
o Evaluare initiala, formativa, sumativa prin teste initiale, teste la finalul capitolelor/
unitatilor de invatare, evaluare scrisă și orală, portofolii, studii de caz, concursuri,
prezentări power-point, postere, dezbateri, autoevaluări, texte multimodale
o
o
o
o

✓

Istorie si socio-umane
o evaluarea initială,
o evaluarea formativă,
o evaluarea continuă,
o instrumente de evaluare aplicabile online, specifice platformelor educationale,
o eseul psihologic,
o observarea curentă,
o dezbaterea,
o conversatia euristică,
o problematizarea,
o brainstorming,
o algoritmizarea,
o verificarea temei pentru acasă,
o autoevaluarea,
o evaluare scrisă şi orală,
o chestionare, fise de lucru, teste de evaluare, portofolii, referate, eseuri, proiecte,
o activitatea de muncă independentă în clasă,
o aplicații.

✓ Tehnice/Economice de specialitate
Metode tradiţionale şi complementare
o evaluarea iniţială (investigaţia, chestionarul, testele)
o evaluarea formativă (fişe de lucru, examinări orale, probe de autoevaluare,
interevaluarea, chestionare)
o sumativă (examinări orale, chestionare, referatul)
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în
dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor.
✓ Limba și literatura română
o Proiectarea diferenţiată a conţinuturilor, planificarea individualizată a învăţării,
chestionare pentru identificarea dificultăților întâmpinate de elevi în timpul învățării,
selecţionarea sarcinilor de învăţare după criteriul maturităţii intelectuale, metode
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o
o
o
o
o
o
o

active-participative, jocul didactic, adaptarea procesului de evaluare, evitarea
discriminărilor
pregătire suplimentară
program ROSE
încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz
încurajarea autoevaluării
realizarea de portofolii
fișe de lucru diferențiate pe stiluri de învățare
chestionare pentru identificarea dificultăților întâmpinate de elevi în timpul învățării

✓ Limba franceză/limba germană/limba engleză
o reorganizarea materiei și realizarea unor fișe de lucru adaptate nivelului.
o reluarea anumitor părți din materie, îndrumare și evaluare personalizată.
o tratarea diferențiată a elevilor.
o lucrul diferențiat potrivit stilului de învățare și nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
o reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles
o 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
o îndrumare și evaluare personalizată
o stimularea imaginației și creativității
o învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
o utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
o asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării
personalității
o material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.)
o utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii și cel al Ministerului
o utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu
CES.
✓ Matematică
o Consultații pentru elevii cu ritm lent de învățare și pentru cei cu abilități deosebite
de către prof. Sandu, Chiriță Ionescu;
o Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii
competențelor disciplinei;
o Intocmirea caietelor de recuperare, mape cu fise recapitulative, ore suplimentare;
o Proiectarea de planuri de îmbunătățire a activității de comun acord cu elevii și
părinții.
o Participarea la pregătirea suplimentară -proiect ROSE
✓

Fizica/Chimie/Biologie
o tratarea diferențiată a elevilor
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o predarea-învățarea centrată pe elev: în funcție de stilul de învățare, în funcție de
nivelul de pregătire al acestora, în funcție de particularitățile și potențialul fiecărui
copil
o reluarea materiei punând accentul pe noțiunile greu de înțeles și reținut, pornind de
la simplu la complex
o utilizarea unei diversități de materiale și mijloace didactice utile în explicarea și
înțelegerea conținuturilor sau completarea informațiilor lacunare (prezentări PowerPoint, filme didactice, experiențe simple, lecturi pe calculator, prezentări de
experimente virtuale
✓ Istorie/Socio-umane
o Elevii cu ritm lent de învățare (inclusiv elevii cu Certificat de cerințe educaționale
speciale) au fost sprijiniți suplimentar pentru fixarea cunoștințelor și dezvoltarea
deprinderilor și aptitudinilor specifice disciplinei psihologie;
o 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;
o Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru elevii cu
școlarizare la domiciliu, înregistrați în clasele din încadrare, au fost realizate
adaptări ale cerințelor educaționale formulate în procesul de predare-învățareevaluare, la disciplinele istorie și psihologie;
o Reluarea anumitor parti din materie, îndrumare si evaluare personalizata.
✓ Geografie/Religie/Educaţie-fizică
o dobindirea cunostintelor, deprinderilor si atitudinilor.
o Pregătire suplimentară centrată pe elev.
o Au fost elaborate sisteme de acționare pentru elevii cu ritm lent de invatare sau cu
diferite dificultati motrice respectând principiile educației fizice și sportului, de la
ușor la greu, de la simplu la complex și de la cunoscut la necunoscut, acestea fiind
aplicate individual. (la disciplina Educaţie fizică)
✓ Informatică
o Realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca dificultate,
care să permită elevilor învățarea în ritm propriu
o Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare dobândirii
competențelor disciplinei
o Utilizarea platformei GOOGLE CLASSROOM pentru antrenarea elevilor în
activități de învățare interactive, pentru ca elevii să poată învăța în ritm propriu, la
clasele de liceu zi și cele de postliceala.
o Reluarea anumitor părți din materie și consolidarea noțiunilor mai greu de înțeles
o Îndrumare și evaluare personalizată
o Stimularea imaginației și creativității
o Învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
o Utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
o Asigurarea unui cadru emoțional pentru încurajarea afirmării și dezvoltării
personalității
o Material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicații internet etc.)
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o Utilizarea materialelor postate pe site-ul scolii și cel al ministerului
o Utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii elevilor cu
CES
✓ Discipline tehnice
o lucrul diferenţiat potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv al sarcinii de lucru
o stimularea imaginaţiei şi a creativităţii
o învăţarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire
o utilizarea unui limbaj adecvat în procesul didactic
o asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării
personalităţii
o stabilirea unui ritm şi a unui parcurs propriu de învăţare, încurajarea învăţării prin
cooperare, consiliere personală.
o stimularea spiritului de cooperare
o jocuri de rol
o promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului
o identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru dezvoltarea
stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate de
disciplinele/modulele predate
o material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, etc.)
o utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii
o reeșalonarea conținuturilor, stabilirea de ținte personalizate de atins prin pași mici,
activități de autocunoaștere și gestionare a emoțiilor
✓ Discipline economice de specialitate
o activitate suplimentară cu elevii cu CES desfășurată de către cadrele didactice:
Dicu Leonard, Constantin Gheorghe, Babarada Dan Edmond
♣ Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase)
o nu este cazul
♣ Elevi corigenți (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase)
o nu este cazul
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele
obținute.
✓ Limba și literatura română
✓ încurajarea și pregătirea elevilor pentru implicvarea în realizarea unor prezentări,
în redactarea unor texte pentru revista școlară, participarea la concursuri școlare
✓ Matematica
o pregătire suplimentară
o indicarea de bibliografie și stabilirea unui program de pregătire individual
✓ Fizica/Chimie/Biologie
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o activități suplimentare – pregătirea elevilor în afara orelor de curs, prezentarea
unor materiale și realizarea unor proiecte care să le dezvolte capacitățile
intelectuale
o stabilirea unui program de pregătire în vederea participării elevilor la concursurile
școlare
✓ Franceză/Germană/Engleză
o propuneri lecturi suplimentare – îmbogățirea limbajului și culturii generale.
o prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual și la clasă.
o proiecte de lucru cu grad sporit de dificultate – jurnal intim, traducerea unei opere
literare (Camus, l’Etranger)
o teme diferentiate
o prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual si la clasa
o indrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai
buna autocunoastere, pentru o corecta orientarea profesionala ulterioara
o sarcini de lucru/Teme diferentiate
o pregatire suplimentara pentru concursurile scolare si examene de limba engleza
✓ Geografie/religie/educație-fizică
o pregătire suplimentară
o angrenarea elevilor cu aptitudini deosebite în ansamblul sportiv și în echipa
reprezentativă a liceului. (la Educaţie fizică)
✓ Istorie/Socio-umane
o stimularea continuă a motivației pentru învățare,
o elevii capabili de performanță au fost stimulați în timpul lecțiilor de psihologie, prin
rezolvarea de sarcini de învățare diferențiate;
o stimularea continuă a motivatiei pentru invatare;
o implicarea în activități /programe, proiecte educaționale, activități extracurriculare
și de dezvoltare personală;
o stabilirea unui program de pregatire suplimentară pentru elevii care au susținut
teza la disciplinele istorie/socio umane, elevii care optează pentru aceaste
discipline la examenul de bacalaureat și atunci cand a fost cazul, pentru elevii
care doresc să participe la concursuri școlare;
o activități educative extracurriculare care au avut ca obiectiv dezbaterea unor teme
de psihologie aplicată (dezvoltarea expresivității emoționale, dezvoltarea
inteligenței emoționale, tehnici de luare a deciziilor, rezistența la tehnici de
manipulare, reziliența în activitatea școlară etc.)
o sarcini de invatare diferentiate, cu grad de dificultate mai ridicat
o teme diferentiate in studiul individual si la clasa.
✓ Informatică
o pregătire pentru concursuri
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o probleme și teste suplimentare
o concursuri online
✓ Discipline tehnice
✓ îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit pentru o mai
bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională ulterioară
✓ sarcini de lucru diferenţiate
✓ teme conexe la alegerea elevului
✓ fişe de lucru cu grad sporit de dificultate
✓ recomandări de studiu individual pe site-uri de specialitate, stabilire de ținte
personalizate, alocarea de sarcini de lucru cu grad ridicat de sinteză și integrare a
cunoștințelor, proiecte
✓ Discipline economice de specialitate
o Actiuni de pregatire suplimentara in parteneriat cu CNPR- Directia de Posta a
Municipiului Bucuresti, dna Director Valentina Spahiu
si Steluta Ionela
Capdefier CNPR si membru in CA Colegiul Gheorghe Airinei
o Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate in cadrul proiectului
educational (inclus in Proiectul Educational,, ALIMENTATIA SANATOASA’’
),,,Tehnologia preparare a prajiturilor ecologice cu frisca ‘’, unde elevii au avut
ocazia sa aplice cunostintele dobandite la scoala in laborator,la agentul economic,
au dezvoltat spiritul competitiv fiind organizati pe grupe,, au imbunatatit relatiile de
colegialitate cu elevii de la alte scoli (Liceul Tehnologic “Ion I.C. Bratianu” )
Cernea Carmen
o Activitatea de instruiré practica optionala . Cu cat efectueaza mai multa activitate in
domeniu, cu atat ii va fi mai usor sa se adapteze la locul de munca viitor si va fi
mai repede inclus pe piata muncii. In lunile septembrie si octombrie, conform
Conventiei de practica 2021 -2022, cu CN POSTA ROMANA, practica, atat la liceu
cat si la postliceala, s-a efectuat in centrele de executie. In perioada septembrie octombrie, postliceala a continuat practica in oficiile de executie, unde si activeaza
iar liceul a trecut pe practica/laboratoare on line, un rol mare avand materialele si
programele postale furnizate de dra Steluta Ionela Capdefier
o Activitati incluse in proiectul educational,, Alimentatia sanatoasa -,,Tehnologia
preparare a prajiturilor ecologice cu frisca ‘’. Nr. Inregistrare 69/20.09.2021. In
luna noiembrie :,,Tehnologia de obtinere a prajiturilor ecologice cu coji indiene’’ Activitate realizata online (Cernea Carmen)
♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali:
✓ Limba Română, Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Istorie
o stabilirea unui orar al consultațiilor pentru elevii claselor terminale
o procurarea variantelor de bacalaureat 2022; modele de subiecte 2022
o planificarea orelor de pregătire;
o consultații, pregătire suplimentară
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o elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste)
o suport teroretic prin materiale electronice
o activități de pregătire pentru performanță-Proiectul privind Învățământul
Secundar (ROSE)/ MIC.RO – Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită
Organizațională, cu elevii care susțin bacalaureatul
✓ Limba Franceză/Germană/Engleză
o prezentarea programelor de Bac pentru disciplinele Germana si Franceza;
o rezolvarea la clasa a subiectelor de bacalaureat din anii anteriori.
o prezentarea unei bibliografii ajutatoare (exemple delf).
o realizarea proiectului pentru Atestat lb. franceza.
o pregatire suplimentara pentru examenul de atestare a competentelor lingvistice
o consiliere cu privire la pregatirea pentru examene
o consiliere cu privire la alegerea carierei
✓ Matematica
o consultații organizate de prof. Ionescu,
o participare la activitățile proiectului ROSE
✓ Istorie
o 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)
o pregatire documente depunere dosar admitere invatamant superior (eseu
motivational)(prof. Romulus Ecaterina Carmen)
o activități de consiliere școlară individuală și/sau de pregătire pentru examenul
de Bacalaureat la disciplina psihologie (în cadrul Proiectului ROSEprof.Drăghici Florentina Daniela)
✓ Geografie/religie/educație-fizică
o consiliere profesională legată de evoluţia ulterioară a studiilor.
✓ Informatică
o ore suplimentare de pregătire a examenului de competențe digitale
o organizarea de sesiuni de examen ECDL
o îndrumarea spre consultare a unor site-uri de specialitate,
o sprijin oferit pentru o mai bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare
profesională ulterioară
o sarcini de lucru diferenţiate
o teme conexe la alegerea elevului
o fişe de lucru cu grad sporit de dificultate
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✓ Discipline economice de specialitate
✓ Pregatirea temelor pentru proiectele de atestare profesionala nivel 4 atât la clasa a
XII-a cât și la clasa aXIII-a, precum si a Proiectelor de absolvire a Scolii Postliceale
de Operator Economic – Diriginte/toți membrii catedrei si obtinerea avizului CA in
noiembrie 2021
✓ Discipline Tehnice
• îndrumarea elevilor claselor a XII-a și a XIII-a în vederea elaborării lucrărilor de
specialitate (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing. Ion Paul, prof.ing. Mîndrilă
Florina, prof.ing. Sandu Veronica, prof.ing. Coman Alina, prof.ing. Damașcan
Steliana, 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, prof.ing. Georgescu Otilia )

♣ Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginți
și cu familiile elevilor problemă.
Telefonic, participarea la ședințe cu părinții elevilor din clasele avute în încadrare, întâlniri
la școală, email, site-ul școlii, informare telefonică, electronică (e-mail, whatsapp),
colaborare permanentă – un dialog permanent, comunicarea cu profesorii – formal şi
informal
✓ Limba Franceză/Germană/Engleză
o Dialog cu diriginții și părinții elevilor.
o Informare telefonică, electronică (e-mail).
✓ Matematica
o Participarea la ședințe cu părinții prof. Ionescu, Sandu C, Chiriță.
o Discuții cu dirigiții și părinții, prof.Sandu, Ionescu,Chiriță, Bercea
.
✓ Istorie-Socio-umane
o Participarea la întruniri ale Consiliului clasei (telefonic, mesaje mail, Whatsapp,
întâlniri Zoom, Meet), întâlniri online cu profesorii care predau la clasele
respective, cu profesorul diriginte, cu părinții elevilor, precum și discuții telefonice,
mesaje individuale sau pe grupurile whatsapp, ori de câte ori a fost necesar;
o 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.
o Consilierea față în față și/sau la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice
cu privire la orientarea școlară și profesională a elevilor cu CES. (consiliere la
Cabinet/ consiliere telefonică părinți/ consiliere online părinți /consilierea profesilor

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

12

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”

diriginți care au elevi cu CES la clasa din încadrare).(prof. Drăghici Florentina
Daniela)
o Lectorat online cu părinții privind serviciile de asistență psihopedagogică și
importanța lor în cadrul programului școlar. (prof. Drăghici Daniela)
o Colaborarea cu diriginții și Coordonatorul de proiecte și programe educative în
derularea activităților pentru elevii cu CES, elevii cu părinți plecați la muncă în
străinătate, elevii cu potențial școlar și creativ deosebit, activități derulate în
colaborare cu alte instituții. (prof. Drăghici Florentina Daniela)
✓ Discipline economice de specialitate
o legatura permanentă cu diriginţii claselor la care au ore de specialitate pentru o
informare ritmică asupra evoluţiei elevilor la această activitate
o atât în calitate de diriginţi cât şi de cadre didactice responsabile cu instruirea
practică a elevilor, s-a avut în vedere o legătură cu părinţii elevilor cu CES sau cu
probleme de neintegrare sau neadaptare în echipele de lucru atât în atelierul
şcoală cât şi la oficiile poştale sau unitățile de turism și alimentație publică
o măsuri de combatere a absenteismului școlar la formele de învățământ seral mai
ales în lunile în care activitatea didactică s-a desfășurat on line.
o am creat, pe lângă conturile de pe Platforma GSUITE și Grupuri pe Whats App,
pentru fiecare clasă la care activăm ca diriginți sau ca profesori, dar și pentru
părinți, pentru a ține o legătură permanentă
o am coordonat depunerea dosarelor de Burse pentru Semestrul 2 al elevilor pe care
îi am la dirigentie (prof. Constantin Gheorghe, Popescu Costinela)
♣ Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesor-elev
(dacă a fost cazul).
Au fost realizate activități extrașcolare în care 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.
✓ Limba Franceză/Germană/Engleză
o discuții cu dirigintii despre progresul elevilor, acces la tabelul de prezență.
o întâlniri formale / informale ale consiliului profesorilor.
o apelarea la psihologul colegiului.
✓ Matematica
o participarea la ședințe cu părinții
o discuții cu diriginții și părinții
o aplicarea de chestionare de satisfacție
o colaborare cu psihologul școlii: prof. Ionescu, Sandu, Chiriță.
✓ Istorie/Socio-umane
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o proiectarea si derularea activitatilor de predare-invatare-evaluare astfel incat sa
genereze relatii de comunicare asertivă, eficiente, în vederea atingerii obiectivelor
educationale propuse;
o elevii care au fost recomandați de către profesorii lor diriginți, au beneficiat de
activități de consiliere școlară individuală și/sau de pregătire pentru examenul de
Bacalaureat la disciplina psihologie (în cadrul Proiectului ROSE derulat la nivelul
liceului nostru).
✓ Discipline Tehnice
o menţinerea unui climat de colaborare, identificarea elementelor generatoare de
conflict şi a modalităţilor de remediere a acestora
o colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială şi
protecţia copilului
o comunicare permanentă între profesor, diriginte şi elev
o aplicarea de chestionare în vederea obţinerii de feed back de la elevi, părinţi,
profesori diriginţi
o îndrumarea elevilor spre cabinetul psihologic scolar pentru asistenţă specializată
o solicitarea recomandărilor psihologului școlar în cazul unor elevi
o discuții individuale cu elevii claselor
✓ Discipline economice de specialitate
o Consfatuire in cadrul catedrei coordonate de catre domnul profesor Constantin
Gheorghe . Teme :,,COMBATEREA VIOLENTEI IN SCOALA ”; “Prevenirea
consumului de droguri’’. “ Prevenirea infectarii cu COVID 19 “,” Vaccinarea o
bariera impotriva pandemiei COVID “
o Absolvent al Programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii
competentelor pentru profesia didactica Cernea Carmen Lenuta, sesiunea iunie
2021
o 3.Participare la un curs de formare profesionala,, sub indrumarea Microsoft Seria
de formări Google for Education– octombrie – noiembrie 2021: Constantin
Gheorghe, Babarada Edmond Dan
o Participare la ASF - seminar online Start2Play 24 noiembrie 2021 – Constantin
Gheorghe, Popescu Costinela, Popescu Adrian
o Activitati incluse in comisii de lucru : de protectia si igiena muncii, comisia de
disciplina a elevilor, comisia pentru dezvoltarea parteneriatelor, comisia pentru
promovarea ofertei educationale . Participarea la toate activitatile conexe prevenirii
imbolnavirii elevilor scolii cu COVID 19, verificarea respectarii normelor de igiena,
a pastrarii distantarii, a portului mastii. De asemenea am urmarit cazurile de
raceala sau cazurile ce prezentau simptome de imbolnavire si am luat legatura cu
parintii si medicii de familie, am izolat clasele respective, care au intrat in carantina
14 zile
o Activitati in colaborare cu Asistenta de la cabinetul medical al scolii pentru
cunoasterea simptomelor bolii si a masurilor ce se impun (Toata Catedra
Economica)
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Studiul la nivel Catedra Economica de specialitate a Reperelor Metodologice
IPT, elaborate de Ministerul Educatiei si CNIPT pentru a se realiza Planuri
Remediale in vederea recuperarii cunostintelor neaprofundate in anul scolar
anterior din cauze obiective ale inceputului lucrului pe platforma, la care unii elevi
s-au adaptat mai greu.
Repere_metodologice_IPT pentru RECOMANDĂRI
METODOLOGICE
DIN
PERSPECTIVA
INTEGRĂRII/RELUĂRII
UNOR
CONȚINUTURI ÎN CONTEXTUL NOILOR ACHIZIȚII Pentru rezultatele învățării
identificate a necesita consolidarea vor fi construite contexte de reluare/integrare a
acestora și vor fi propuse activități cu caracter remedial, activități de învățare, vor fi
elaborate instrumente de predare-învățare-evaluare care să conducă la
dobândirea acelor RI incomplet structurate/nestructurate în anul școlar 2019-2020
în perioada pandemiei COVID-19, fără a afecta țintele anului școlar 2020-2021,
activităţi posibil de desfăşurat online.
o S-au incheiat Protocoalele de Parteneriat cu agentii economic din Alimentatie
si Turism (Cernea Carmen), si din Domeniul Economic Servicii Posta (Babarada
Dan Edmond, Constantin Gheorghe, Steluta Ionela Capdefier )
o

o Impreuna cu dra Ionela Steluta Capdefier de la CNPR s-a conceput un program de
colaborare si furnizare de resursa umana pentru CNPR.
♣ Activități metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calității.
Precizați titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru:
a) a se instrui
✓ Limba și literatura română
Prof. Simion Elena
o redactare subiecte/ corectură – teste predictive,
o dosar pentru corpul evaluatorilor
o evaluator
o simularea pentru bacalaureat și Pașaport pentru cultură;
o membru în comisia pentru echivalarea competențelor lingvistice (Bacalaureat
2021);
o evaluator la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2021;
prof. Moldoveanu Gina:
o Participare la activitățile realizate în cadrul catedrei şi la consfătuirile cadrelor
didactice
Prof. Ivan Violeta
redactare subiecte/ corectură – teste predictive.
✓ Matematică
o instruire în vederea folosirii de platforme existente online și utilizate pe scară largă
în țară și străinatate – Sandu, Chirita, Ionescu
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✓ Limba Franceză/Germană/Engleză
o participarea la activitățile catedrei: toti membrii catedrei
o analiza SWOT pe baza testelor inițiale
o participarea la consfătuirile cadrelor didactice
✓ Fizică/Chimie/Biologie
o participarea la consfătuirile cadrelor didactice
o întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în
vigoare și predarea lor la termenul stabilit
o realizarea testelor inițiale și a baremelor
o analiza testelor inițiale
o realizarea subiectelor pentru concursuri și olimpiade
✓ Informatică
o participarea la activitățile
îmbunătățirii calității

catedrei

pentru

stabilirea

obiectivelor

necesare

✓ Istorie/Socio umane
o Participarea la consfatuiri, ședințe metodice, conferințe (membrii comisiei)
o Participarea la Programul Ministerului Educației #QIE Cea mai mare lecție pentru
vaccinare (derularea de activități de informare a elevilor din clasele a X-a pe baza
materialelor didactice transmise, cu privire la importanța promovării sănătății
publice și a rolului vaccinării în stoparea/diminuarea îmbolnăvirii cu virusul SARSCov-2; (prof. Drăghici Florentina Daniela)
o Participare la activitățile realizate în cadrul catedrei.Discuții pe baza informațiilor
obținute
la primul webinar
" Educația bazată pe fenomen "-Școala din
Finlanda(Romulus Ecaterina Carmen)
o Participarea la activitatile realizate in catedră. (membrii comisiei)
o Colaborarea cu Comisa pentru Evaluarea și Asigurarea Calității;
✓ Discipline economice de specialitate
o Diseminarea Proiectului POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în
domeniul evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al
contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768 – Constantin Gheorghe.
o Participarea la Consfatuirile Catedrei economice de specialitate (05.10.2021)
o Inscrierea pentru grade didactice ( Cernea Carmen, Dicu Leonard)
o Membru in comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de
evaluare a lucrarilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor didactice vacante /rezervate din Centrul de Concurs de la
Colegiul Tehnic Ptc.”Gh.Airinei” (Babarada Dan, Pirvu Aritina, Stanescu
Alexandra)
✓ Discipline Tehnice
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Toţi membrii Catedrei Tehnice au participat la acţiuni metodice realizate în cadrul
catedrei sau pentru asigurarea calităţii, după cum urmează:
o participarea la Consfătuirile cadrelor didactice – domeniul Tehnic
o analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, programelor
şcolare pentru CN şi CDL, și Reperelor metodologice pentru aplicarea
curriculumului la clasa a IX-a
o stabilirea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de competenţă
profesională nivel 4 și nivel 5
b) a prezenta experiențe valoroase sau produse proprii.
✓ Limba și literatura română
Prof. Manta Mara
o Participare la întâlnirea organizată de ISMB (insp. de limba și literatura
română) privind exemple de bună practică referitoare la aplicarea
”Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a”,
31.08. 2022; diseminarea în catedră.
o Materiale Prezi și Quizzis și alte materiale pe Classroom
prof. Bondoc Mădălina
o coodonarea activităţilor realizate în cadrul catedrei şi la consfătuirile
cadrelor didactice (septembrie 2021)
prof. Simion Elena
o fișe de lucru pentru proiectul ROSE ( clasa a XI-a)
o fișe de lucru adaptate pentru elevii cu CES
prof. Mitran Mimi
o Participare la activităţile realizate în cadrul catedrei
prof. Ivan Violeta
o Participare la activităţile realizate în cadrul catedrei
prof. Moldoveanu Gina
o Participare la activităţile realizate în cadrul catedrei şi la consfătuirile
cadrelor didactice (septembrie 2021)
✓ Franceză/Germană/Engleză
o elaborarea documentelor portofoliului individual;
o elaborarea de subiecte pentru examene de diferențe;
o întocmirea planificărilor calendaristice în conformitate cu programele școlare în
vigoare și predarea lor la termenul stabilit.
o studierea și dezbaterea articolelor din publicațiile de specialitate: toți membrii
catedrei.
o planificarea materiei, teste predictive: toți membrii catedrei.
✓ Matematica
o elaborarea de subiecte pentru testele inițiale de către majoritatea profesorilor
o analize SWOT ale claselor Chiriță, Ionescu, Sandu.
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o prezentarea de bune practici în pregătirea bacalaureatului Ionescu, Sandu, Chirita.
o elaborarea planificării recapitulării pentru Bac M1-M2 însoțită de instrumente
necesare-Ionescu, Sandu, Chirita;
o întocmirea de portofolii cu materiale recapitulative. prof. Sandu, Ionescu, Chirita.
✓ Istorie/Socio-umane
o Elaborarea documentelor portofoliului individual. (membrii comisiei metodice)
o Elaborarea de subiecte pentru examene privind situatiile neincheiate. (membrii
comisiei metodice)
o Intocmirea planificarilor calendaristice, proiectelor unitatilor de invatare, in
conformitate cu programele scolare in vigoare si predarea lor la termenul stabilit.
o (membrii comisiei metodice)
o Elaborarea unor modele de proiecte didactice, fișe de lucru, fișe de evaluare
(membrii comisiei metodice)
o Proiectarea activităților suport pentru învățarea în mediul online din perspectiva
principiilor de proiectare didactică (membrii comisiei metodice)
o Proiectarea instrumentelor de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor
de proiectare didactică (membrii comisiei metodice)
o Elaborarea proiectului de programă pentru CDS Mari realizări arhitectonice ale
antichității, clasa a IX-a si obținerea avizelor din partea inspectorului de
specialitate.( prof. Marica Marcela, prof. Marica Adrian)
o Completarea portofolilui catedrei/elaborarea documentelor manageriale la nivelul
catedrei (responsabil comisie, prof. Marica Marcela)
o Activități de consiliere de grup și consiliere metodică pentru profesorii diriginți, pe
teme diverse, inclusiv teme legate de predarea-învățarea-evaluarea în mediul
digital.(prof. Drăghici Florentina Daniela)
o Elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru cadrele
didactice, utile în activitatea cu elevii, pentru elevi și pentru părinți/tutori ai
acestora; elaborarea și postarea în cadrul clasei digitale Resurse psihopedagogice
pentru profesori de materiale didactice pentru profesori: materiale elaborate și
postate în clasa digitală (6 materiale); (prof. Drăghici Florentina Daniela)
o Elaborarea și postarea în cadrul clasei digitale Școala părinților de materiale de
specialitate pentru părinți: materiale elaborate și postate în clasa digitală (5
materiale). (prof. Drăghici Florentina Daniela)
o Prezentări ppt pentru lecțiile de psihologie și fișe de lucru. (prof. Drăghici
Florentina Daniela)
o Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea instrumentelor
atractive realizate pe platformele educaționale.(membrii catedrei)
o Lucrul sistematic pe platforme educaționale. (membrii catedrei)
o Folosirea softului educațional "Culegerea electronică interactivă Economie pentru
liceu" prof.Daniel Voinea pe suport UnivTestBiblioteca, precum și a mijloacelor
audio - video in activitatea de proiectare și tehnoredactare a tuturor elementelor de
proiectare.(prof. Romulus Ecaterina Carmen)
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✓ Geografie – Educaţie Fizică – Religie
o Planşa didactică murală „Inteligenţele multipleˮ - (Andronache Bogdan)
o Materiale didactice PowerPoint şi Word pentru activitatea de predare-învăţare (Bărbulescu Adriana
✓ Informatică
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
✓ Discipline economice de specialitate
o Constantin Gheorghe impreuna cu Babarada Dan au prezentat lucrările realizate
pentru anul şcolar 2021-2022 CDL “Tehnici de lucru în Oficiile Poștale” , “Norme
de Drept si legislatie postala”, “Managementul Postal”, “Servicii Poștale în format
Electronic” precum si “Programa pentru maistri posta pentru titularizare si grade
didactice” 2019 coautori Constantin Gheorghe, Babarada Dan Edmond
o 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
o Consfatuire in cadrul catedrei coordonate de catre domnul profesor Constantin
Gheorghe . Teme : „COMBATEREA VIOLENTEI IN SCOALA” ;
„COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI” (Constantin Gh, Cernea Carmen, Dicu
Leonard, impreuna cu psiholog Dana Draghici)
✓ Discipline Tehnice
o participare ca partener în Proiectul ERASMUS + 2019-1-TR01-KA102-07215-1,
cu titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical infrastructure”,
având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L./ Trabzon/ Turkey – membrii Catedrei
Tehnice
o coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing.
prof.ing.Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing. Radu Violeta, prof.ing.
Georgescu Otilia, prof.ing. Coman Alina, prof. ing. Oltean Nina, prof. ing. Ion Paul)
o Autor resursă educațională ”Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului
la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, învățământ profesional și tehnic
domeniul de pregătire profesională electronică automatizări, adeverință nr.
3384/609/CNPEE/07.09.2021 - prof.ing. Mîndrilă Florina
o Autor resursă educațională ”Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului
la clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, învățământ profesional și tehnic
domeniul de pregătire profesională electromecanică, adeverință nr.
3384/596/CNPEE/07.09.2021 - prof.ing. Mîndrilă Florina
o Autor resursă educațională ”Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului
la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023, învățământ profesional și tehnic domeniul
de pregătire profesională electronică automatizări - prof.ing. Mîndrilă Florina
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o Autor resursă educațională ”Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului
la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023, învățământ profesional și tehnic domeniul
de pregătire profesională electromecanică - prof.ing. Mîndrilă Florina
o actualizarea documentelor CEAC
o actualizarea blogului catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi
informaţii
♣Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați dovezi şi titlul
activităţii)
✓ Limba și literatura română
Prof. Manta Mara
o Participare la conferinta "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice Învățământul între realitate și provocări", iunie 2022, cu lucrarea Narativul literar si
textul multimodal.
o Participare la conferinta Sociolingvistica in contextul noilor tehnologii informatice.
Cercetari interdisciplinare, Cercul DiaLex, Facultatea de Litere, UBB, Iasi
o Articolul Forme ale verbului ‘a mirosi’ (ind. prez. 1 sg.) la nivel dialectal, în Fonetică
și dialectologie 2022 (în curs de publicare)
o Recenzia Nistor Bardu, La (a)românii de azi din Albania, București, Editura
Etnologică, 2020, 348 p., în Fonetică și dialectologie 2022 (în curs de publicare)
o Atelier ROSE Evaluare pentru învățare, 3 februarie 2022;
o Atelier ROSE Oportunitati de finantare europeana pentru dezvoltarea profesorilor,
7 februarie 2022;
o Atelier ROSE Soluții personale și interinstituționale în comunitatea ROSE, 10
februarie 2022
o Atelier ROSE Rose talks: povești reflexive despre mentorat, 21 februarie 2022
o Atelier ROSE, Îmbunătățirea stimei de sine, 25 februarie 2022
Prof. Bondoc
o Participare la conferinta "Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice Învățământul între realitate și provocări", iunie 2022, cu lucrarea Narativul literar si
textul multimodal.
o Atelier ROSE Evaluare pentru învățare, 3 februarie 2022;
o Atelier ROSE Soluții personale și interinstituționale în comunitatea ROSE, 10
februarie 2022
Prof. Simion
o consfătuiri: Lb. română – 9 septembrie 2021, activități extrașcolare – 22
septembrie 2021, proiecte și programe – 23 septembrie 2021;
o curs Circular Learning Space for Digital Skills, powered by the EU-funded Girls Go
Circular, Junior Achievement, septembrie 2021;
o Conferinţa online "Profesor, o meserie pentru viitor", CCD București, 5 octombrie
2021;
o Conferința Erasmus+ Projects, CCD București, 16 octombrie 2021;
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o Cursul Structura unei povești care captează atenția de la început până la sfârșit
(11.11.2021, Asociatia Atelier de Cuvinte, Timișoara);
o Cursul ”Școli în servicul comunității”, octombrie 2021;
o Workshop (online) "Alimentație sănătoasă", Asociazione Cuochi Italiano,
11.11.2021;
o Conferinţa Națională (online) "Captivează prin educație", Teatrul Vienez de Copii,
MEC, 18.11.2021;
o Atelier Evaluare pentru învățate în ROSE, 3 februarie 2022;
o Atelier Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor, 7
februarie 2022;
o Atelier Soluții personale și intituționale în comunitatea ROSE, 10 februarie 2022;
o Conferința Națională „Îndrăgostiți de lectură”, organizată de Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), Asociația
Bibliotecarilor din România (ABR), Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov,
Biblioteca Județeană „N.Iorga” Prahova și Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu”
Sălaj, de 14 februarie 2022;
o Cursul Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau
faci o prezentare, organizat de AtelieR de Cuvinte în 15 februarie 2022;
o Atelier ROSE Talks: Povești reflexive despre mentorat, 21 februarie 2022;
o Seara devoratorilor de povești, organizat de AtelieR de Cuvinte în 1 martie 2022;
o webminar Cum reușesc copiii? Încrederea în sine, Teach for Romania, 1 aprilie
2022;
o Webminar Training I Eroii Internetului-Siguranță online pentru elevi. Modului I:
Distribuie cu prudență, Eroii Internetului, 12 aprilie 2022;
o Curs arbitri pentru Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere, gândire critică
Tinerii Dezbat, ARDOR, ISJ Iași, mai 2022;
o Curs arbitri pentru Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere, gândire critică
Tinerii Dezbat, ISMB, mai 2022;
o Conferința Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Ỉnvăţământul
între realitate şi provocări, ediția a VII-a, 17.06.2022, organizator;
o Atelier Soluții personale și intituționale în comunitatea ROSE, 10 februarie 2022;
o Curs Protecția datelor cu caracter personal, CCD Mureș, iulie 2022.
Prof. Mitran
o Conferinţa naţională – Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul
între realitate şi provocări, Ediţia a VI-a – iunie 2021
Prof. Ivan
o Conferinţa naţională – Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul
între realitate şi provocări, Ediţia a VI-a – iunie 2021
Prof. Moldoveanu
o Conferinţa naţională – Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul
între realitate şi provocări, Ediţia a VI-a – iunie 2021 – articol: Timpul online…
ISSN 2821-6490; ISSN-L 2821-6490;
o The virtual Conference on International Day of Education 2022 – 24.01.2022 –
Certificat de participare;
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o Oxford Professional Development Webminar – Advancing knowledge and learning
– 29.01.2022 – Certificat de participare;
o Activitate de formare şi perfecţionare – Dezvoltarea personală în Şcoli –
10.02.2022 – Adeverinţă Seria: SP14, Nr.:36300;
o Simpozion internaţional: Modele de Inteligenţă Emoţională în Leadership
Educaţional – 10.02.2022; Certificat de participare;
o Webminar: Bucuria lecturii – 15.02.2022; Diplomă de participare;
o Curs: Pandantul Comic. Cum stârneşti situaţii comice când spui o poveste sau faci
o prezentare – 15.02.2022; Adeverinţă Nr. Înreg. 162/15.02.2022;
o Conferinţa: Lipsa de motivaţie a copiilor. Cauze şi cum îi ajutăm să o depăşească
– 24.02.2022; Certificat de participare;
o Proiect Educaţional Cultural: Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete, Ediţia a II-a –
24.02.2022; Adeverinţă Nr. 876/24.02.2022;
o Conferinţa Republicană a Cadrelor Didactice, Secţia VII Didactica limbii şi literaturii
române – 26-27.02.2022; Certificat de participare Nr. P-V-250;
o Webminar: Seara devoratorilor de poveşti – 01.03.2022; Adeverină Nr. Înreg.
168/01.03.2022;
o Proiect Educaţional-Cultural: Suflet de femeie – 08.03.2022; Adeverinţă Nr.
980/08.03.2022;
o Curs Arta povestirii, metodă interactivă în arta educaţiei – 20.03.2022; Adeverinţă
Nr. Înreg. 171/20.03.2022;
o Webminar: Partea văzută şi nevăzută a profesiei de artista organizat de AtelieR de
Cuvinte; 05.04.2022; Adeverinţă Nr. Înreg. 134/05.04.2022;
o Conference – Supporting displaced learners and teachers from Ukraine –
21.04.2022 – Certificat de participare;
o Program de studii masterale: Etnologie, antropologie culturală şi folclor,
Universitatea din Bucureşti (2 ani- 2020-2022); Adeverinţă Nr. 11855/23.06.2022
✓ Limba Franceză/Germană
Prof. Bustiuc Antoneta
o Activitate formator proiectul CRED
o Organizare activitate interjudeteana Fenomenele de bullying si cyberbullying
Prof. Mitran Mimi
o Participare la activitatile realizate in cadrul catedrei si la consfatuirile cadrelor
didactice.
o Conferința Națională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învăţământul
între realitate şi provocări”, ediția a VII-a, iunie 2022
Prof. Racof Mihaela
o Participare la activitatile sustinute de IFB
Prof. Stoica Iulia
o participare la activitățile realizate la Institutul Goethe, Liceul I.L.Caragiale
✓ Limba Engleză
Prof. Gabriela Ilie
o Sitka Conference – Teacher Development Seminar, Cambridge University Press,
Certificat de participare, septembrie 2021
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o Cambridge, Moving to B1 preliminary for Schools: the next level, Cambridge
Assessment English, Certificat de participare, septembrie 2021
o Cambridge, Moving to B2 First for Schools: the next level, Cambridge Assessment
English, septembrie 2021
o Abordarea integrata a copiilor, victime ale violentei, SAPI si FONPC (certificat,
septembrie 2021)
o Cambridge Days Romania: All About Teaching, Cambridge (certificat, martie 2022)
o Prezentare Moodle 4.0, eLearning Software (iunie, 2022)
Prof. Ana-Maria Vasile
o Dependenta de substante la adolescenti ( 7.09.2021)
o Moving up to B1 Preliminary for Schools: the next level ( 14.09.2021)
o Moving up to B2 First for Schools : the next level ( 28.09.2021)
o Back to school ( 15.10.2021)
o Cambridge Days ( 25-26.03.2022)
Prof. Adriana Radulescu
British Council Webinars:
o C1 Advanced Reading Skills, 20.02.2022, Certificat
o B2 First Listening Skills,26.01.2022, Certificat
o B2 First Writing Skills,31.02.2022, Certificat
o C1 Advanced Use of English, 8.02.2022, Certificat
o B2 First Speaking Skills, 15.02.2022, Certificat
o Introduction to A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools, 17.02.2022,
Certificat
o Preparing Students for the Reading and Writing Tasks and Understanding the
Writing Scales, 24.02.2022, Certificat
o Cambridge University Press Webinar:
• Developing and assessing writing skills for C1 advanced, 7.07.2022,
Certificat
• Cambridge Day Romania, Certificat
o
Helbing Languages Webinars:
• Using microbreaks in online teaching, 24.02.2022, Certificat
o National Geographic Learning Webinar:
• Helping our students develop mediation skills, 15.02.2022, Certificat
o Express Publishing Webinars:
• ELT Training Rooms, 25-27.03.2022, Certificat
• Essential Skills for the New Digital Era,22.01.2022, Certificat
Laura Carlan
o Cambridge University Press & Assessment - online event “Cambridge Day
Romania 2022” - 25, 26 martie 2022
o British Council webinar: “Preparing students for the Reading and Writing tasks and
understanding the Writing Scales” (A2 Key & B1 Preliminary) - 24 februarie 2022
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o British Council webinar: “Introduction to A2 Key for Schools and B1 Preliminary for
Schools - 17 februarie 2022
o British Council webinar: “C1 Advanced Speaking Skills” - 10 februarie 2022
o Webinar cu tema: “Educatia alimentara in institutiile scolare”, organizator
Associazione Cuochi Italiani, 12 noiembrie 2021
o Cambridge University Press, Centrul de Carte Straina Sitka - Teacher
Development Seminar - 8 septembrie 2021
o Consfatuirea profesorilor de limba engleza - 16 septembrie 2021

✓ Matematica
Prof. Ionescu Simona
o Materiale pentru realizarea de progres scolar la elevii cu dificultati in invatare
o Fise de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE
o 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
o Sustinerea de lectie demonstrativa pe platforma Google-Meet in proiectul ROSE
o Participare on line la cursul ADSE
o Participare on line la Webinarii
Prof. Chiriță Daniela
o materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
o fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE
Prof. Sandu Carmen
o materiale pentru realizarea de progres școlar la elevii cu dificultăți în învățare
o fișe de lucru/materiale didactice pentru elevii din grupul ROSE
✓ Fizica/Chimie/Biologie
Prof. Enea Mihaela
o În perioada septembrie-noiembrie: Program de pregătire/formare/dezvoltare pentru
profesori desfășurat de Universitatea Politehnica din București, în cadrul
proiectului “Ambasadori-Profesori“,
o Participarea timp de 12 ore (6 - 7.11.2021) la cursuri de: comunicare,inteligență
emoțională,persuasiune, metode de predare inovatoare și billing.
Prof. Ioniță Paula
o În perioada septembrie-noiembrie: Program de pregătire/formare/dezvoltare pentru
profesori desfășurat de Universitatea Politehnica din București, în cadrul
proiectului “Ambasadori-Profesori“ , participarea timp de 12 ore (6 - 7.11.2021)
la cursuri de: comunicare,inteligență emoțională,persuasiune, metode de predare
inovatoare și billing;.
o “Diminuarea absenteismului școlar“ în data de 04.11.2021 ora 18.00 Webinarul
face parte din cadrul cursului „Intervenții psihologice în școală” - O conduită care
reflectă atitudinea lipsei de interes, a motivaţiei, a încrederii în educaţia şcolară,
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Ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea acestui
fenomen;
o Participare la cea de-a VIII-a editie a Conferintei cu tema “Copilul tau, campion la
viata”cu tema “Lipsa de motivatie a copiilor. Cauze si cum ii ajutam sa o
depaseasca” in data de 24.02.2022;
o Participarea la Cursul cu tema ”Arta Povestirii, Scena si Culisele ei” in cadrul
“Zilei Internationale a Povestirii” in data de 20.03.2022, cu durata de 2,5 ore,
organizat de AtelieR de Cuvinte, prin Proiectul Educational „Arta Povestirii, Metoda
interactive in Arta Educatiei”;
o Conferinta cu tema “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.
Invatamantul intre realitate si provocari” editia a VII-a; sectiunea “Predareinvatare interdisciplinara” in data de 17.08.2022 ora 10.00;
✓ Istorie/Socio umane
Prof. Marica Adrian
o Participarea la activitățile metodice organizate în cadrul Programului ROSESubproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită
Organizațională
o participarea la Conferinţa Naţională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul între realitate şi provocări”, EDIȚIA a VII–a , Iunie 2022
Prof. Marica Marcela
o Participarea la activitățile metodice organizate în cadrul Programului ROSESubproiectul MIC.RO-Motivație pentru Învățare și Creștere. Reușită
Organizațională
o participarea la Conferinţa Naţională „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul între realitate şi provocări”, EDIȚIA a VII–a , Iunie 2022
Prof. Drăghici Florentina Daniela
o Fundația Noi Orizonturi-Program de formare pentru cadrele didactice ”Școli în
folosul comunității” 15 ore (Certificat)
o Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Autoritatea de Supraveghere
Financiară Institutul de Studii Financiare-seminarii de educație financiară în cadrul
Programului ”Start2Teach” 4 ore (Diplomă)
o National Aeronautics and Space Administration Program de informare a publicului
cu privire la tehnologia de comunicații și aeronautică utilizată în cadrul testelor
”DART – Double Asteroid Redirection Test”-10 ore (Certificat)
o Organisation for Economic Co-operation and Development- Audierea
prezentărilor din cadrul Conferinței Internaționale cu tema ”Disrupted futures:
International lessons on how schools can best equip students for their working
lives” 6 ore (Feedback online)
o Organizația Romanian Business Leaders, Programul național ”Vreau să fiu
antreprenor” 6 ore (Feedback online)
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o Platforma EDMODO, Participarea la Webinarul cu tema ”5 Creative Ways to
Share Your Passions (With Classroom Ideas)” – formator Monica Burns
(https:classtechtips.com) 2 ore (Feedback online)
o Participarea la Conferința Națională ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Învățământul între realitate și provocări.” ediția a VII-a – organizată de Colegiul
Tehnic Airinei, alături de Casa Corpului Didactic București, cu susținerea ISMB ȘI
ISMB-sector 6;
Prof. Ionită Paula
o Program de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori desfășurat de
Universitatea Politehnica din București, în cadrul proiectului “AmbasadoriProfesori“, septembrie-noiembrie 2021
o Cursuri de: comunicare, inteligență emoțională, persuasiune, metode de predare
inovatoare și billing. Adeverință nr.505/22.11.2021
o “Diminuarea absenteismului școlar“ în data de 04.11.2021 ora 18.00 Webinarul
face parte din cadrul cursului „Intervenții psihologice în școală” O conduită care
reflectă atitudinea lipsei de interes, a motivaţiei, a încrederii în educaţia şcolară,
Ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea acestui
fenomen
o Webminar cu tema: “Educația alimentară în instituțiile școlare” în data de
12.11.2021.ora 10.00 Acest proiect educațional are ca scop creșterea gradului de
conștientizare a consumatorilor de toate vârstele, incepând de la scoală și până la
familie, adoptarea unui stil de viată sănătos.
o “Invatarea prin joc“ prezintă Cristian Ditoiu_creatorul platformei EduMagic în data
de 17.11.2021 ora 18.00 pe facebook, utilizarea platformei. “Predare modernă la
matematică și științele naturii“ în data de 25.11.20121.ora 18.00 Asociatia "Tine de
noi" Gmail_contact Zoom.
o “Învățarea prin joc“ în data de 05.12.2021 ora 19.00 organizator Asociația pentru
Dezvoltarea Competențelor Profesionale în colaborare cu Profesor MD a prezentat
pe Youtube,cadrelor didactice, utilizarea platformei Gamilab, într-un Webinar
gratuit.
o Participare la cea de-a VIII-a editie a Conferintei cu tema “Copilul tau, campion la
viata”cu tema “Lipsa de motivatie a copiilor.Cauze si cum ii ajutam sa o
depaseasca” in data de 24.02.2022;
o Participarea la Cursul cu tema;”Arta Povestirii,Scena si Culisele ei” in cadrul “Zilei
Internationale a Povestirii” in data de 20.03.2022,cu durata de 2,5 ore,organizat de
AtelieR de Cuvinte, prin Proiectul Educational ‘Arta Povestirii,Metoda interactive in
Arta Educatiei”;
o Webinar cu tema:“Cum reusesc copiii?Increderea in sine” Organizator TEACH for
Romania in cadrul proiectului ”CONSTRUIM MODELE PENTRU VIITOR”, in data
de O1.04.2022,ora 17.00;
o Webinar pe Zoom cu tema ”Harta Reciclarii”, lectia de Reciclare si Reutilizare,in
data de 05.05.2022 ora 16.00 -17.00;
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o Webinar cu tema “Saptamana sanatatii emotionale”, organizator Super Teach in
data de 31.05.2022 ora 18.00
o Conferinta cu tema “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice.Invatamantul
intre realitate si provocari” editia a VII-a; sectiunea “Predare-invatare
interdisciplinara” in data de 17.08.2022 ora 10.00 ;
Prof. Romulus Ecaterina-Carmen
o Conferința Națională " Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învățământul
între realitate și provocări ", ediția a VII-a, 17.06.2022
o Conferința "Securitatea cibernetică- extravaganță sau necesitate în viața IMMurilor? organizator Institutul Bancar Român 05.07.2022.
o Conferința online Zoom " Principii de predare - învățare pe care le puteți învăța"
conf.Dan Levy organizator fundația " Hans Seidel" România și Asociația " Ține de
noi" 17.11.2021
o Conferința online Zoom " Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii"
aceiași organizatori. 15.11.2021.
o Participare la webinarii:
o 1.Activitate metodică pentru profesorii de socio-umane cu tema:"Educația bazată
pe fenomen" - Școala din Finlanda formator Monica Colt 25.02.2022
o 2."Proiecte de impact în educație pentru ciclul bugetar 2022- 2024 - Masa rotundă
online 03.12.2021
o 3.Seminar online cu tema: " Educația financiară pentru cadrele didactice " formator
Dan Alexandru Chitic. 24.11.2021
✓ Geografie/Religie/Educație-fizică
Prof. Andronache Bogdan
o Programului de formare pentru constituirea „Corpului de profesori evaluatori pentru
examenele și concursurile naționale (CPEECN)”, octombrie-noiembrie 2021, Seria
3, Grupa 1.
o „Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui MENTORAT de calitate în
învățământul preuniversitarˮ, aprilie-mai 2022.
o Participare online pe Zoom, în cadrul Programului ROSE, la o lecție de Limba
română susţinută de doamna Penciu Lavinia, profesor la Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară Dumitru Moţoc, în care noţiunile de specialitate au fost
îmbinate cu activităţi/secvențe de activităţi din cadrul ghidului ROSE, Educaţie
incluzivă. (03 martie 2022, ora 08:30)
o Articol „Profesor debutant caut Mentor!ˮ în revista Educaţia, ISSN 2668-4780/
ISSN – L 2668-4780 (iunie 2022)
Prof. Barbulescu Adriana
o Curs de formare „Organizarea activităților turisticeˮ.
Prof. Arseni Florin
o Conferinta „Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice. Învăţământul între
realitate şi provocăriˮ, 17 iunie 2022.
o Webinar Training Ill din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii Internetului Siguranta online pentru eleviˮ.
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o „Paşii comunicării eficiente în sala de clasa și în cancelarieˮ, curs online
20.07.2022.
Prof. Radu Catalin
o Cum îi pregătim pe copii pentru un viitor în care ei vor trebui să găsească soluţii la
probleme pe care noi astazi nici macar nu le putem formula? Organizat de
Asociaţia „Ţine de noiˮ în colaborare cu Fundatia Hanns Seidel, 30 Iunie 2022.
o Atelier de Cuvinte, Cursul Structura unei povestiri care capteaza atentia de la
început pana la sfârşit, 17.11.2021.
o Atelier de Cuvinte, de Arta Povestirii, Scena şi Culisele ei in cadrul „Zilei
Internaţionale a Artei Povestiriiˮ, 20.03.2022.
o Atelier de Cuvinte, de Arta Povestirii, Pandantul Comic, 15.02.2022.
o Webinar Training 1 – din cadrul proiectului dedicate profesorilor Eroii Internetului Siguranta online pentru elevi, curs din data de 19.10.2021.
o Participare la Conferinta „Dezvoltarea profesionala
a cadrelor didactice.
Învăţământul între realitate şi provocăriˮ, 17 iunie 2022.
o Participare curs „Integrarea elevilor cu CES în învăţământul de masă. Provocări şi
perspectiveˮ.
✓ Informatică
Prof. Toma Simona
o Formator ECDL
o Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității
Politehnice București
o Secretar in comisia de Simulare a examenului de Bacalaureat – Martie 2022
o Secretar de comisie în cadrul comisiei din CZE Școala 142 – Bacalaureat
o Membru in Comisia de Evaluare a competentelor lingvistice din cadrul Col. Th. Ptc.
“Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2022 – sesiunea iunie-iulie,
o Presedinte in Comisia de Evaluare a competentelor lingvistice din cadrul Col. Th.
Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2022 – sesiunea augustseptembrie
o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe, diferențe
o Participare la programe de formare
• În anul școlar 2021 – 2022 am participat la urmatoarele simpozioane,
sesiuni de comunicări, cursuri de formare continuă/ perfecționare:
• Workshop didactic Temele pentru acasa – traditional sau indraznet
• Conferința internațională „Învățarea prin joc” – Soluții inovatoare în educație
• Conferinta internationala „Learning through Gamification” – Innovative
Solutions in Education
• Concursul Sa descoperim impreuna Romania autentica
• PROIECT EDUCAȚIONAL ,,FII ECO CREATIV”
• CONCURSUL INTERJUDEȚEAN Inventivitate şi CREativitate în Ştiinţă şi
Tehnologie – CICREST
• Curs online “Abordarea integrată a copiilor, victime ale violenței”
Curs online Jocuri didactice la Scoala, In Tabara si Online
• Curs online Sustine Lectii Online aproape fara Efort
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•

Curs online Proiectul Clasa Deschisa. Cum sa priemsti si sa oferi Feedback
de Ajutor
• Curs online Educatia Viitorului
• Curs online Cum devenim Mentori pentru elevii nostri
• Curs online Leadership in Educatie
• Curs online Excelenta in Cariera de Dascal
• Curs online Rezilienta: Cum sa ramanem Puternici si Echilibrati Emotional
in aceste Vremuri
• Curs online Inteligenta Emotionala in Actul de Predare
Parteneriate educaționale cu Colegiul Teoretic “Ștefan Odobleja” - Craiova
Prof. Mitrache Claudia
o Formator ECDL
o Profesor coordonator al practicii pedagogige pentru studenții Universității
Politehnice București
o Vicepresedinte in comisia de Simulare a examenului de Bacalaureat – Martie 2022
o Membru examinator și evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a
calificării profesioanale a absolvenților din învățământul postliceal
o Evaluator în comisia de situații neîncheiate și diferențe
o Membru în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe – Bac 2022 –
sesiunea iunie-iulie
o Secretar de comisie în cadrul comisiei din CZE Colegiul Tehnic Asachi –
Bacalaureat
o Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
• Curs online “Abordarea integrată a copiilor, victime ale violenței”
• Curs online Jocuri didactice la Scoala, In Tabara si Online
• Curs online Sustine Lectii Online aproape fara Efort
• Curs online Leadership in Educatie
Prof. Emciuc Natalia
o Examinator și Evaluator în Comisia pentru examenul de certificare a calificării
profesioanale a absolvenților din învățământul postliceal, comisia de certificare a
Competențelor digitale
o Profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studenții Universității
Politehnice București
o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe, diferențe
o Participare la următoarele simpozioane, sesiuni de comunicări, cursuri de formare
continuă/ perfecționare:
• Participarea la WEBINARUL online(Zoom) – EDUCAŢIA ALIMENTARĂ
12.11.2021,
• Participarea la SEMINARUL online(Zoom) – EDUCAŢIA FINANCIARĂ
19.11.2021,
• Participarea la SIMPOZIONUL NAŢIONAL„EDUCAȚIE ȘI FORMARE
PENTRU SOCIETATEA DIGITALĂ”
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•

EDIŢIA A VIII-A ONLINE (Google Meet) 24 NOIEMBRIE 2021, LICEUL
TEHNOLOGIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA cu lucrarea - Bun venit în
viitor! - competențele secolului XXI

Prof. Pavel Măriuța
o Secretar si evaluator în cadrul Col. Th. Ptc. “Gh. Airinei” – Centru ce competențe –
Bac 2022 – sesiunea iunie-iulie și august-septembrie
o Membru evaluator în Comisia pentru situații neîncheiate, corigențe
✓ Discipline economice de specialitate
• Participari la conferinte , simpozioane, sesiuni de comunicări, workshop-uri , seminarii,
cursuri de formare continuă/ perfectionare materializate prin:
o Adeverinta Participare la seria a III-a de webinare, organizate de Fundația Dan
Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Centrul de Carte
Străină Fischer International,Fundația Greco, MGT Educational și Academia de
Inovare și Schimbare prin Educație ( Popescu Costinela, Popescu Adrian)
o Adeverinta-Program pregatire/formare/dezvoltare profesori “Ambasadori
UPB”.septembrie-noiembrie2021 (Babarada Dan)
o Diploma participare Training webinar “Siguranta online pentru elevi” octombrie
2021(Babarada Dan)
o Adeverinta webinar “Vrei sa fii antreprenor?” Atelier de Cuvinte -noiembrie
2021 ( Babarada Dan, Popescu Costinela, Popescu Adrian)
o Adeverinta participare curs “Structura unei povesti care captiveaza atentia”
Atelier de cuvinte (Babarada Dan, Popescu Costinela)
o Adeverinta participare la seria a IV-a de webinare Webdidactica (Popescu
Costinela, Popescu Adrian)
o Modul online “Metals and the Circular Economy”,din cadrul proiectului”GIRLS
GO CIRCULAR”, on the Circular Learning Space for Digital Skills, powered by
the EU-funded Girls Go (Popescu Costinela)
o Resurse in educatie prin platforma wordwall.net- Scoala REI- diploma de
participare (Stanescu Alexandra)
o Resurse in educatie prin platforma learningapps.org- Scoala REI - diploma de
participare (Stanescu Alexandra)
o Harta reciclarii- viitor plus- diploma de participare
o Atelierul “Lecturi spirituale’’- Asociatia generala a invatatorilor din romanifiliala Republica Moldova
o Webinar “Managementul timpului” - Asociatia generala a invatatorilor din
romani- filiala Republica Moldova – certificat (Stanescu Alexandra)
o Conferinta nationala online - “Bune practici in scoala proactiva’’“Profesorul eficient’ Asociatia generala a invatatorilor din romani - filiala
Republica Moldova – certificat (Stanescu Alexandra)

✓ Discipline Tehnice
Prof. ing. Georgescu Otilia
o participare în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor și baremelor –
Proba scrisă pentru Olimpiada Națională – Tehnologii, etapa județenă
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o participare în grupul de lucru din cadrul CNPEE pentru elaborarea și verificarea
variantelor de subiecte la Concursul național de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar pentru
disciplinele Electrotehnică, electromecanică și Electrotehnică, electromecanică,
energetică (profesori și maiștri instructori)
o participare în grupul de lucru din cadrul CNPEE pentru elaborarea și
verificarea variantelor de subiecte la Examenul național de acordare a
definitivării în învățământ pentru disciplinele Electrotehnică, electromecanică
și Electrotehnică, electromecanică, energetică (profesori și maiștri instructori)
o participare la Simpozion Național “Educație și formare pentru societatea
digitală”, organizat de Colegiul “Ștefan Odobleja din Craiova, participare cu
lucrarea “Utilizarea metodei Flipped Classroom la modulele tehnice”,
publicată în revista ”Noile educații- orientări și perspective” Craiova - diploma,
acord de parteneriat.
o participare la Program de aprofundare pentru profesori, Universitatea
POLITEHNICA din București, Proiect „Ambasadori UPB – Profesori”- Diploma
o participare la Curs de formare continua “Lecția în online” organizat de FSLI,
80 ore, 20 CPT- Adeverință
o participare la Curs de formare continua „<A doua șansă> în educație, o
șansă pentru societate” în cadrul proiectului “ADSE – A doua șansă pentru
educație” – POCU/666/6/23/136066, 15 credite
o participare la Atelierul de formare a participanților în vederea selectării,
verificării și testării itemilor de evaluare, în cadrul proiectului finanțat prin
Granturile SEE 2014-2021, EVRICA – Evaluare unitară a rezultatelor învățării
în vederea îmbunătățirii calității învățării la locul de muncă, finanțat prin
Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021
o participare la Curs “Școli în folosul comunității” – Fundația Noi orizonturi
pentp
o la cursul blended-learning “Abordarea integrată a copiilor cu Cerințe
Educaționale Speciale”, CCD București
o participare la curs ”Autoevaluarea și evaluarea colegială”, 20 ore, în cadrul
proiectului Erasmus+ ”European Quality Assurance in Vocational Education
and Training – National Reference Points (EQUAVET-NRP-RO 2021),
implementatt de CNDIPT
o participare curs online “Intâlnirile internaționale de vară ”STEAM la gimnaziu””
furnizat de PREDAU VIITOR
o participare în calitate de coordonator - Proiect Educațional Național ”Ce FACI,
te FACE”
o participare ca membru în Comisia de evaluare a probei de interviu nr.295
pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la Colegiul Tehnic PTc
“Gheorghe Airinei”
o participare ca membru în Comisia pentru organizarea și desfășurarea
concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice
vacante/rezervate din Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
o lecție demonstrativă în cadrul Proiectului ERASMUS + 2019-1-TR01-KA10207215-1, cu titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical
infrastructure”, având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L
o pregătire elevilor pentru Olimpiada Națională – Tehnologii, etapa județenă:
Premiul I - Tudoran Ciprian - clasa a XII-a A
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▪ Premiul II - Stan Cristian – clasa a XII-a A
o participare cu elevii la Concursul municipal “Atomul în lumea științei”, în
cadrul proiectului Un Univers într-un atom. Elevul Gheorghe Mihai-Alexandru
a obținut Premiul III – clasa a XII-a A
o participare cu elevii în cadrul lucrărilor Conferinței Internaționale ”Sănătate și
securitate la locul de muncă”, Proiect CAER - Craiova, 2022 și a obținut:
▪ Premiul I - Gheorghe Mihai-Alexandru – clasa a XII-a A
▪ Premiul II – Boghiu Alexandra – clasa a XII-a B
▪ Mențiune – Gheorghe Paul - clasa a X-a B
▪ Premiul I – Tumbado Sophia Jane – clasa a X-a D
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Sandu Veronica
o participare ca membru în Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din
Colegiul Tehnic PTc “Gheorghe Airinei”
o participare la Simpozion Național “Educație și formare pentru societatea
digitală”, organizat de Colegiul “Ștefan Odobleja din Craiova
o participare Masa Rotundă Județeană “Transdisciplinaritatea- Un Răspuns la
Provocările Secolului XXI”, participare cu lucrare publicată in volum cu ISSN
2559-5148
o participare la Conferința Națională “Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. În vățământul între realitate și provocări”
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia didactică de
la UPB - profesor mentor - Copie contract practică pedagogică nr. 4823/
28.10.2021
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar
2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe Airinei”
București, Decizia nr.150/24.03.2022
o actualizarea portofoliului profesional

Prof. ing. Ion Paul
o participare la Simpozion Național “Educație și formare pentru societatea
digitală”, organizat de Colegiul “Ștefan Odobleja din Craiova cu lucrarea
“Învățarea online prin metode interactive”, publicată în revista ”Noile
educații- orientări și perspective” Craiova
o participare Masa Rotundă Județeană “Transdisciplinaritatea- Un Răspuns La
Provocările Secolului XXI”, participare cu lucrare publicată in volum cu ISSN
2559-5148
o participare Simpozion Internațional “Modele de Inteligență Emoțională în
Leadership Educațional” furnizat de Emotional Intelligence Training and
Research Institute
o participare la Conferința Națională “Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. În vățământul între realitate și provocări”
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o participare Proiect de mobilitate ERASMUS ”Competențe sporite ale
profesorilor din unitățile IPT din București pentru organizarea și
realizarea stagiilor de pregătire practică ale elevilor”, Spania, mai-iulie,
2022
o participare la Programul de pregătire/ formare / dezvoltare organizat în mediul
online de Universitatea Politehnica din București, septembrie- noiembrie 2021
o participare la webinar “Introducere în managementul de proiect. Proiectul
“Management Skills For Life” – JA Romania
o participare la Programul de formare continuă “Lecția în online” organizat de
FSLI, 20 credite
o participare curs online “Intâlnirile internaționale de vară ”STEAM la gimnaziu””
furnizat de PREDAU VIITOR
o participare curs “Graphic Design Foundations: Typography” , curs furnizat
de Linkedin learning
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia didactică
de la UPB- profesor mentor - Copie contract practică pedagogică nr. 4823/
28.10.2021
o participare la Webinar BrightTALK:
➢ “6 Ways to Improve AppSec Accountability
➢ “Open DOORS with CCSP”
➢ “FireEye Security On The GoȘEp 1 CISO from Government &Public
Sector”
➢ „Integrate AppSec Tools DevOps Pipelines Without Slowing Down”
➢ “IsIAST the Next Big Thing in AppSec?”
o participare la Webinarii Web of Scienece Group:
➢ “Luarea deciziilor cu ajutorul datelor Clarivate”
➢ “Principalele noutăți Web of Science & InCites din 2021”
➢ “Open Access și finanțarea în cercetare”
o participare la Webinar Teach for Romania “Cum reușesc copiii?”
o “Designing Security Solution for Edge, Cloud, and IoT” curs organizat de IEEE
o participare la Competiția națională de proiecte “TECHALLENGE”, organizată
de Universitatea Politehnica din București, în calitate de coordonator al
elevului Bucur Gheorghe, cu lucrarea “Comanda la distanță prin internet, a
unui sistem de automatizare” – Premiul I
o pregătire elevilor pentru Olimpiada Națională – Tehnologii, etapa județenă:
Premiul I - Tudoran Ciprian - clasa a XII-a A
▪ Premiul II - Stan Cristian – clasa a XII-a A
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Mîndrilă Florina
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia didactică
de la UPB- profesor mentor- Copie contract practică pedagogică nr. 4823/
28.10.2021
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o participare ca membru în cadrul Comisiei de evaluare a probei de interviu nr.
154 pentru ocuparea funcției de director/director adjunct, Decizia nr.
949/10.03.2022
o evaluator în cadrul Comisiei pentru examenul de certificare a calificării
profesionale a absolvenților din învățământul liceal, filiera tehnologică, sesiunea
mai-iunie 2022, adeverința nr. 1498/31.05.2022
o membru în cadrul Comisiei de Bacalaureat din centrul de examen de la Liceul
Teoretic ”Marin Preda”, sector 6 București, sesiunea iunie-iulie a examenului
național de bacalaureat 2022, decizia nr. 2677/18.06.2022
o secretar în cadrul Comisiei pentru examenul de certificare a calificării
profesionale a absolvenților din învățământul postliceal- sesiunea iunie-iulie
2022, decizia nr. 2700/13/20.06.2022
o Participare la ”Analiza testării itemilor selectați în baza de date în cadrul
proiectului finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, ”EVRICA -Evaluarea
unitară a rezultatelor învățării în vederea îmbunătățirii calității învățării la
locul de muncă”, invitația nr. 579/30.09.2022
o participare la Webinarul ”Partea Văzută și Nevăzută a unui Muzician” organizat
de AtelieR de Cuvinte și Ce FACI, Te FACE, 90 minute, 7.02.2022, adeverința
nr. 145/27.05.2021
o participare la Webinarul ”Vrei să fii antreprenor” organizat de AtelieR de
Cuvinte și Ce FACI, Te FACE în 11 și 18 noiembrie 2021, 90 minute fiecare în
parte, adeverința nr. 150/18.11.2021
o participare la Webinarul ”Jocuri de improvizație”, organizat de AtelieR de
Cuvinte în 22.09.2021, 90 minute, adeverința nr. 128/22.09.2021
o participare la Webinarul ”Improvizația, posibilă metodă în evaluarea inițială!”
organizat de AtelieR de Cuvinte în 09.09.2021, 90 minute, adeverința nr.
126/9.09.2021
o participare la Cursul ”Structura unei povești care captează atenția de la
început până la sfârșit”, organizat de AtelieR de Cuvinte, 90 minute,
adeverința nr. 147/17.11.2021
o participare la Cursul ”Cum îți dezvolți spontaneitatea”, organizat de AtelieR
de Cuvinte, 90 minute, adeverința nr. 149/8.12.2021
o participare la Conferința Internațională ”Sănătate și securitate la locul de
muncă”, organizată de Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja”, Craiova,
16.02.2022
o absolvire curs ”Autoevaluarea și evaluarea colegială”, 20 ore, în cadrul
proiectului Erasmus+ ”European Quality Assurance in Vocational Education
and Training – National Reference Points (EQUAVET-NRP-RO 2021),
implementatt de CNDIPT , adeverința nr. 529/21.03.2022
o absolvire curs ”Abordarea integrată a copiilor, victime ale violenței”,
certificat de participare, 29.09.2021
o participare la cursul ”Strategii de dezvoltare a autonomiei în învățare a
elevilor în mediul online, organizat de CCD București, adeverința nr.
1389/03.12.2021
o participare la Programul de aprofundare pentru profesori - ”Ambasadori UPB
profesori”, adeverința nr. 119/22.11.2021
o absolvire curs, 15 ore, ”Școli în folosul comunității”, certificat seria
WVQB0PJDDWWZJ, 04.11.2021

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

34

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”

o participare la Cursul ”Arta Povestirii, Scena și Culisele ei” în cadrul Zilei
Internaționale a Artei Povestirii, 90 de minute, adeverința nr.171/20.03.2022
o participare la Cursul ”Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui
o poveste sau faci o prezentare”, organizat de AtelieR de Cuvinte în
17.01.2022, 90 minute, adeverința nr. 156/17.01.2022
o participare la Cursul ”Arta Povestirii prin Păpușile BiBaBo”” organizat de
AtelieR de Cuvinte în 15.02.2022, 90 minute, adeverința nr. 162/15.02.2022
o participare la Simpozionul Național ”Educație și formare pentru societatea
digitală, diploma nr. 4739.85/06.12.2021
o participare la Proiectul Educațional Național ”Arta povestirii, metodă interactivă
în arta educației”- coordonator proiect, organizat de Atelier de Cuvinte și
Asociația Magia Cuvântului, nr.4773/18.10.2021
o participare în calitate de coordonator - Proiectul Educațional Internațional,
activitate extracurriculară, „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației”
o participare în calitate de coordonator - Proiect Educațional Național ”Ce FACI,
te FACE”, nr. înreg. 1065/16.03.2022, adeverința nr. 153/03.02.2022
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o participarea cu elevii clasei a XI-a B la Programul Internațional JA ” Liceu - JA
STEM”, 2021-2022
o lecție demonstrativă în cadrul Proiectului ERASMUS + 2019-1-TR01-KA10207215-1, cu titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical
infrastructure”, având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Oltean Nina
o participare webinarii:
➢ "Unpacking "Overwhelmed": a new approach to emotional learning (for
students AND teachers! (webinar Edmodo)" - 17 mai
➢ Sesiunea online Finanțele mele: Planificarea viitorului financiar
➢ “JA Educație economică și financiară” - 25 mai
➢ Seria de sesiuni online Finanțele mele: Planificarea finanțelor
personale & planificarea viitorului financiar - leasing - 24-25 mai (2
ore)
➢ Webinar Jaromania Succesul profesional - (23 mai 14-16:00)
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia didactică
de la UPB - profesor mentor - Copie contract practică pedagogică nr. 4823/
28.10.2021
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o implicare în cadrul Proiectului ERASMUS + 2019-1-TR01-KA102-07215-1, cu
titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical infrastructure”,
având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L
o actualizarea portofoliului profesional
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Prof. ing. Radu Violeta
o participare la Conferința Națională “Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice. În vățământul între realitate și provocări” ”, București, 2022
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia
didactică de la UPB - profesor mentor - Copie contract practică pedagogică nr.
4823/ 28.10.2021
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Coman Alina
o efectuarea pregătirii practice din cadrul formării inițiale pentru profesia
didactică de la UPB - profesor mentor - Copie contract practică pedagogică nr.
4823/ 28.10.2021
o curs de formare în metodologia de dezvoltare a spiritului de inițiativă și a
competențelor antreprenoriale în lucrul cu elevii, InnoKit, Asociația The Social
Incubator, cetificat de participare, 2021
o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Craiova
o participare Conferința Internațională ”Sănătate și securitate la locul de
muncă”, Craiova, 2022
o participare la Conferința ”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Încățământul între realitate și provocări”, București, 2022
o participare Proiect de mobilitate ERASMUS ”Competențe sporite ale
profesorilor din unitățile IPT din București pentru organizarea și
realizarea stagiilor de pregătire practică ale elevilor”, Spania, maiiulie,2022.
o participare ca asistent în cadrul examenului de Bacalaureat la probele de
evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
o participare ca evaluator în cadrul examenului de certificare a competențelor
profesionale nivel 3 - decizia 2623/ 17.06.2022
o participare ca evaluator în cadrul examenului de certificare a competențelor
profesionale nivel 4 - decizia 2479/ 10.05.2022
o participare ca evaluator în cadrul examenului de certificare a competențelor
profesionale nivel 5 - decizii 340/31.01.2022,1027/7.06.2022
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o participare la atelierul de lucru ”Analiza testării itemilor selectați din baza
de date” în cadrul proiectului EVRICA
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o pregătire elevilor pentru Olimpiada Națională – Tehnologii, etapa județenă:
Premiul I - Tudoran Ciprian - clasa a XII-a A
▪ Premiul II - Stan Cristian – clasa a XII-a A
o lecție demonstrativă în cadrul Proiectului ERASMUS + 2019-1-TR01-KA10207215-1, cu titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical
infrastructure”, având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. ing. Damaşcan Steliana
o participare la la Sesiunea Nationala Online “Dezvoltarea abilitatilor de viata
independenta”, eveniment organizat de Asociatia HoltIS în cadrul proiectului
“Împreuna pentru viitor” în parteneriat cu Reprezentanta UNICEF in România,
2021
o participare la Seminarul National Online “Incotro? Ce luam in considerare
atunci incepem sa ne construim viata profesionala?” organizat de Punctul
Focal EU OSHA - România, 2021
o participare la Seminarul National Online “Gestionarea bolilor profesionale in
contextul crizei COVID-19”- organizat de Punctul Focal EU OSHA - România,
2021
o participare la Seminarul National Online “Impactul economic si social privind
lucratorii cu afectiuni musculo- scheletice cronice”- organizat de Punctul
Focal EU OSHA - România
o participare la Conferinta anuala Fischer International, Bucuresti, 2021
o participare la Seminarul National Online “Muncitorii sezonieri &
Managementul securității și sănătății în muncă. O abordare
multidisciplinară”- organizat de Punctul Focal EU OSHA – România, 2021
o participare la Seminarul National Online:
“Managementul afecțiunilor
musculoscheletice în sectorul administrativ & IT” organizat de Punctul
Focal EU OSHA – România, 2021
o participare la activitatea [QIE - Lecție Vaccinare] ”Ce mai mare lecție despre
vaccinare” activitate organizată de Ministerul Educației și UNICEF în perioada
20 septembrie – 10 octombrie, dedicată informării corecte a elevilor în privința
vaccinării și a măsurilor de siguranță sanitară în școală
o participare la Simpozionul National “Educatie si formare pentru societatea
digitala”- organizat la Liceul Tehnologic “Stefan Odobleja” din Craiova cu
lucrarea – “Revoluția digitală și efectele pe piața muncii”
o participare la Seminarul National online “Costuri & Beneficii ale Securității și
Sănătății în Muncă” - organizat de Punctul Focal EU OSHA – România, 2021
o participare la Conferinta Online “Reuniunea Retelei Nationale a Punctului
Focal EU OSHA – Romania & Plan de actiune 2022” – organizat de Punctul
Focal EU OSHA – 2022
o participare la Conferinta Online “Muncitorii migranti. Provocarile pentru
securutate si sanatate in munca & Societate”– organizat de Punctul Focal
EU OSHA – 2022
o participare la Conferinta Online ”Muncitorii sezonieri. Aspecte de legislație &
Securitate și sănătate în muncă’ -– organizat de Punctul Focal EU OSHA –
Romania, 2022
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o participare la Seminarul Național "Managementul afecțiunilor musculoscheletice & Diversitatea fortei de munca”– organizat de Punctul Focal EU
OSHA – Romania, 2022
o participare Conferința Internațională ”Sănătate și securitate la locul de
muncă”, Craiova, 2022
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o participare in calitate de asistent la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunieiulie, 2022
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. Butuşină Gabriela
o participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova, cu lucrarea - Bun venit în viitor! competențele secolului XXI
o participarea la Webinarul online – Educaţia Alimentară, 2021
o participarea la Seminarul online – Educaţia Financiară, 2021
o participare Conferința Internațională ”Sănătate și securitate la locul de
muncă”, Craiova, 2022
o participare cu elevii în cadrul lucrărilor Conferinței Internaționale ”Sănătate și
securitate la locul de muncă”, Proiect CAER - Craiova, 2022 și a obținut
Premiul II - eleva Costiuc Irina - clasa a 10-a, cu posterul „Atenţia la
locurile unde ne putem electrocuta”
o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o lecții demonstrative în cadrul Proiectului ERASMUS + 2019-1-TR01-KA10207215-1, cu titlul ”Youth of Trabzon are specializing in fiber optical
infrastructure”, având ca partener Saffet Cebi M.T.A.L
o actualizarea portofoliului profesional
Prof. Ioanaş Ovidiu
o Participare la Simpozionul național ”Educație și formare pentru societatea
digitală”, Colegiul ”Ștefan Odobleja”, Craiova
o Participare Masa Rotundă Județeană “Transdisciplinaritatea- Un Răspuns
La Provocările Secolului XXI”, participare cu lucrare publicată in volum cu
ISSN 2559-5148
o Participare la Conferința Internațională ”Sănătate și securitate la locul de
muncă”, organizată de Liceul Tehnologic ”Ștefan Odobleja”, Craiova,
16.02.2022
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o participare în calitate de asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării
naționale a probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul
școlar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gheorghe
Airinei” București, Decizia nr.150/24.03.2022
o actualizarea portofoliului profesional

♣Activități extrașcolare (nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi titlul
activităţii):
✓ Limba și literatura română
Prof. Manta Mara
o Implementarea proiectului educational regional Credinta si literatura exprimate
prin pictura la nivelul unitatii (si partenariat)
o Membru coordonator proiect regional Credinta si literatura exprimate prin
pictura la nivelul unitatii
o Diplomă de voluntar proiect Credinta si literatura exprimate prin pictura
o Premiul I elev participant concurs regional Credinta si literatura exprimate prin
pictură
o 15.02.2022- L de la lectură (ora de lectură) CDI Gh. Airinei
Prof. Bondoc Madalina
o Implementarea proiectului educational regional Credinta si literatura exprimate
prin pictura la nivelul unitatii (si partenariat)
o Diplomă de voluntar proiect Credinta si literatura exprimate prin pictura
Prof. Simion Elena
o 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;
o membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității,
Comisia pentru promovarea ofertei educaționale și Comisia pentru Crucea
Roșie;
o coordonator al Consiliului Școlar al Elevilor;
o coordonator al Clubului European din liceu;
o profesor metodist al ISMB pentru proiecte și programe;
o secretar comisie la concursul național al directorilor (noiembrie-decembrie
2021);
o supraveghetor la proba scrisă a concursului național al directorilor (18
februarie 2022);
o membru comisie interviu la concursul național al directorilor (25 martie 2022);
o coordonator și inițiator al proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a VI-a;
o coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World
Romania, Asociația Bloc zero, The Social Incubator, Patrula de reciclare,
o coordonator proiect MatchMentor, în parteneriat cu The Social Incubator
(ianuarie-martie 2022);
o arbitru la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere, gândire critică
Tinerii Dezbat, etapa pe municipiu, mai 2022;
o coordonator al echipei școlii la Olimpiada Națională de argumentare,
dezbatere, gândire critică Tinerii Dezbat, etapa pe municipiu, mai 2022;
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o coordonator proiect InnoMate 2, în parteneriat cu The Social Incubator și
United Way (martie -iulie 2022);
o coordonator proiect Fii avocat în școala ta! – Uniunea Națională a Barourilor
din România, Baroul București – mai-iunie 2022;
o Conferința Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul
între realitate şi provocări, ediția a VII-a, 17.06.2022,
coordonator și membru în comitetul de organizare;
o coordonator proiect Liceeni anti-bullying – intervenție civică prin teatru, iunie
2022, parteneriat cu Asociația Acting Works;
o implementare proiect Circular Learning Space for Digital Skills, powered by
the EU-funded Girls Go Circular, Junior Achievement, septembrie 2021;
o Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2021;
o Pactul Lecturii – Nocturna Bibliotecilor, 28 septembrie 2021;
o Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2021;
o Ora de dirigenție a IX-a E, octombrie 2021, activitate de prevenire a violenței
în școli;
o activitate de prevenire a traficului de persoane, parteneriat cu Asociația
eLiberare (octombrie 2021);
o Cea mai mare lecție de vaccinare, clasa a IX-a E, parteneriat ME- UNICEF, 15
octombrie 2021;
o Concurs de desen Jocurile Olimpice în imaginația copiilor (Nechifor Bianca,
11F), octombrie 2021;
o Patrula de reciclare –colectare a deșeurilor cu prilejul Zilei Internaționale a
Reciclării Deșeurilor Electrice (International E-Waste Day), pe 14 octombrie
2021;
o 8-28 noiembrie 2021 - Festivalul online de film documentar pentru liceeni
luna.doc#8, ediția a VIII-a, cu tema educației și sănătății emoționale a
adolescenților (organizatori Asociația Bloc zero, One World Romania) –
activități online cu elevii claselor a IX-a D, a IX-a E, a IX-a S, a X-a, A a XI-a
C; a XI-a F, a XII-a D;
o coordonator proiect InnoMate 1 în parteneriat cu The Social Incubator și
United Way (septembrie-decembrie 2021);
o 11, 12, 18 noiembrie 2021 – ateliere destínate acțiunii caritabile de Crăciun –
proiect CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a VI-a;
o 1-19 noiembrie 2021 – ”Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și
violențelor asupra copiilor și tinerilor” - Ediția a VIII-a - FICE (online) –
prezentări pe tema Securității online – elevii clasei a IX-a E;
o proiect JA Go Girls Circular (economie circulară) – clasele a IX-a E, a X-a A, a
XI-a C, A XI-a F;
o 20 noiembrie 2021 – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – proiect
UNICEF;
o Activitați creative de Crăciun –decembrie 2021 – Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”
în cadrul proiectului CAERI ”În prag de sărbători” (online)
o acțiune umanitară desfășurată la distanță (colete trimise prin Poșta Română
copiiilor defavorizați din Murgeni, jud Vaslui, satele Floreni, Schineni, Raiu,
Cârja, Mălușteni – proiect CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a VI-a – 11-22
decembrie 2021);
o activitate Citim împreună – clasa a X-a A, ianuarie 2022;
o Ziua Culturii Naționale – catedra de limba română+CDI+ biblioteca școlii;
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o proiect MatchMentor, în parteneriat cu The Social Incubator (ianuarie-martie
2022);
o activitate omagială Nichita Stănescu, Clubul European al Școlii, martie 2022,
o proiect În spatele farfuriilor..., parteneriat cu Asociația de Conștientizare a
Industriei Agricole, clasa a IX-a E, a X-a A, a IX-a D, martie 2022;
o atelier practic de gastronomie și educație alimentară Bucătăria
euromediteraneeană- Educație alimentară, realizat în parteneriat cu
Asociazione Cuochi Italiano, chef Enzo Barbara, chef Giovanni Baldatoni, 7
aprilie 2022, elevii clasei a IX-a D, profil banqueting, coordonatori prof. Simion
Elena, prof. Cernea Carmen;
o Târg Caritabil de Florii – proiect CAERI Dăruind, vei dobândi, ediția a VI-a;
o coordonare activități realizate în Săptămâna Verde și de Ziua Educației
Financiare, săptămâna 11-14 aprilie 2022;
o activitate de prevenire a infracțiunilor cibernetice în partenriat cu Poliția
Capitalei și DIICOT, 11 mai 2022, clasele a X-a A, a X-a G;
o la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere, gândire critică Tinerii
Dezbat, etapa pe municipiu, mai 2022;
o proiect InnoMate 2, în parteneriat cu The Social Incubator și United Way
(martie -iulie 2022);
o proiect Fii avocat în școala ta! – Uniunea Națională a Barourilor din România,
Baroul București – mai-iunie 2022, avocat Mihaela Olaru, clasele a IX-a E, a
X-a G;
o Concursul Bucuriile copilăriei, ediția a II-a, Floreni, în cadrul proiectului CAERI
Dăruind, vei dobândi, ediția a VI-a, 1 iunie 2022;
o participare la proiectul CAEM Mens Sana in corpore sano, ediția a V-a, 8 iunie
2022;
o Conferința Națională Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
Ỉnvăţământul
între realitate şi provocări, ediția a VII-a, 17.06.2022,
coordonator și membru în comitetul de organizare;
o Ziua Universală a Iei, 24 iunie 2022, Clubul European la școlii, clasele a IX-a
D, a IX-a E;
o Târgul de Ofertă Educațională, 25 iunie 2022, desfășurat la C.N. Octav
Onicescu- echipă formată din prof. Ion Paul, prof. Rădulescu Adriana, prof.
Oltean Nina, prof. Babarada Dan, prof. Simion Elena și reprezentanții CȘE
Airinei – Nechifor Bianca, Pandelică Mihai;
o PREMII:
➢ Locurile II și III la concursul de antreprenoriat InnoMate 1,
prof.coordonatori Coman Alina, Louatron Cornelia, Simion Elena
(decembrie 2021);
➢ Locul III (elevele Cîrstea Mariana Georgiana, Badea Diana, Radu Ștefania,
Mohan Vanessa) și mențiune (elevii Radu Agapios, Onaș Monica,
Moanolache Cristian Ionuț, Stavre Alexandra) la Concursul de
antreprenoriat InnoMate 2, prof.coordonatori Coman Alina, Louatron
Cornelia, Simion Elena (30 iunie 2022);
o diplome participare la Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere,
gândire critică Tinerii Dezbat, etapa pe municipiu, mai 2022: elevele Cîrstea
Mariana, Nechifor Bianca, Petre Bianca – echipa de începători;
o Parteneriate:
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➢ ISMB, CCD București, 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, The Social Incubator, United Way, Patrula de reciclare,
Junior Achievement, PROEDUS, Asociația eLiberare, Asociația de
Conștientizare a Industriei Agricole, Asociazione Cuochi Italiano, Baroul
București, Poliția Capitalei, Asociația Acting Works, școli partenere în
diferite proiecte etc
Prof. Mitran Mimi
o 03.02.2022- Exercitii de bune practici-TIC in lectie
o 10.02.2022-Atelier Integrati Quizizz cu Google Classrom- ISMB-Ioana Cosma
o 15.02.2022- Ora de lectura- Biblioteca Airinei
o 24.02.2022- Traditii si obiceiuri de Dragobete
o 2.03.2022-USAMV- Prezentarea ofertei educationala
o 3.03.2022-Lectie per learning-,,Condamnarea femeii’’-Liceul Motoc
o 08.03.2022- ,,Suflet de femeie’’- CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’
o 17.03.2022- Prezentare de reviste:,,Lumea profesorilor Ioanin Magazin’’/ ,,Aripi
de Pajura’’
o 11-12.05.2022- Promovarea ofertei educationale CTPTC ,, Gheorghe Airinei’’
o 01.06.2022- Excursie-Constanta
o 08.06.2022-Mens sana in corpore sanoi-editia a 5-a
o 17.06.2022-Conferinta Nationala Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice.Invatamantul intre realitate si provocari
o 20-22.06.2022- Asistent supraveghetor-Bacalaureat 2022
Prof. Ivan Violeta
o 08.03.2022- ,,Suflet de femeie’’- CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’
Prof. Moldoveanu Gina
o Târgul de Crăciun 2021
✓ Limba franceză/germană
Prof. Buștiuc Antoaneta
o Membru Grup de lucru organizare Olimpiada Nationala de Limbi Romanice
o Membru Comisia nationala de evaluare ONLR
o Ora de lectura- Biblioteca Airinei;
o Supraveghetor simulare examen bacalaureat;
o Ziua Francofoniei;
o Promovarea ofertei educationale CTPTC ,, Gheorghe Airinei’’;
o Conferinta Nationala «Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice.Invatamantul intre realitate si provocari» ;
o Membru Comisia atestate lingvistice ;
o Membru Grup national de lucru Repere metodologice pentru anul scolar 20222023 ;
o Supraveghetor sesiune iunie-iulie / august examenul de bacalaureat ;
Prof. Mitran Mimi
o 03.02.2022- Exercitii de bune practici-TIC in lectie
o 10.02.2022-Atelier Integrati Quizizz cu Google Classrom- ISMB-Ioana Cosma
o 15.02.2022- Ora de lectura- Biblioteca Airinei
o 24.02.2022- Traditii si obiceiuri de Dragobete
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2.03.2022-USAMV- Prezentarea ofertei educationala
3.03.2022-Lectie per learning-,,Condamnarea femeii’’-Liceul Motoc
08.03.2022- ,,Suflet de femeie’’- CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’
17.03.2022- Prezentare de reviste:,,Lumea profesorilor Ioanin Magazin’’/ ,,Aripi
de Pajura’’
o 20.03.2022- Ziua Francofoniei;
o 11-12.05.2022- Promovarea ofertei educationale CTPTC ,, Gheorghe Airinei’’
o 01.06.2022- Excursie-Constanta
o 08.06.2022-Mens sana in corpore sanoi-editia a 5-a
o 17.06.2022-Conferinta Nationala Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice.Invatamantul intre realitate si provocari
o 20-22.06.2022- Asistent supraveghetor-Bacalaureat 2022
Prof. Racof Mihaela
o 15.02.2022- Ora de lectura- Biblioteca Airinei;
o 24.02.2022- Traditii si obiceiuri de Dragobete;
o 03.2022- Supraveghetor simulare BAC;
o 20.03.2022- Ziua Francofoniei;
o 05.2022- Promovarea ofertei educationale CTPTC ,, Gheorghe Airinei’’;
o 05.2022- Membru Comisia atestate lingvistice ;
o 17.06.2022- Conferinta Nationala Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice. Invatamantul intre realitate si provocari.
o 06/08. 2022- Supraveghetor sesiune iunie-iulie / august examenul de BAC.
Prof. Stoica Iulia
o Supraveghere simulare Bac.
o Ziua Francofoniei martie 2022.
o
o
o
o

✓ Limba engleză
Prof. Laura Carlan:
o “Effects of Alcohol on the Body” – clasa a 11-a B, a 12-a B, E, S – 16.12.2021
o Healthy Living: “Nathaniel Hines: Celebrating 100 Years!” - clasa a 12-a B, E –
04.01.2022
Prof. Ana Maria Vasile:
o Christmas Challenges( activitate online)
o Easter all over the world
o Exploring the Romanian Seaside
✓ Fizică – Chimie - Biologie
Prof. Enea Mihaela
o Activitati extracurriculare:
o Vizionare de filme.în perioada 8 – 28.11.2021, au fost disponibile filme (12
filme din cinci țări, care analizează, din diferite unghiuri emoțiile
adolescenților)
pentru
vizionare
gratuită
pe
platforma
kinoteca.bloczero.ro/lunadoc, în baza unui cont de profesor. Filmele
propuse spre vizionare au fost proiectate în cadrul cursurilor online.
o Activitati extrascolare:
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o “Ziua internațională a diabetului“:14.11.2021 cu ocazia “Zilei Internationale a
diabetului”, cu elevii clasi a XI-a E, având ca obiectiv conștientizarea de
către elevi a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale
acestei
maladii
asupra
organismului
uman;modalități
de
prevenire:alimentație sănătoasă,respectarea orelor de somn/odihnă,
includerea în programul zilei a unor activități sportive/exerciții fizice, control
și autocontrol emotional, cunoașterea factorilor și a surselor generatoare de
stres.
Prof. Ionita Paula
o “Ziua internațională a diabetului“:14.11.2021 cu ocazia “Zilei Internationale a
diabetului”, cu elevii clasi a 9-a B, având ca obiectiv conștientizarea de către elevi
a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei maladii asupra
organismului uman;modalități de prevenire: alimentație sănătoasă,respectarea
orelor de somn/odihnă, includerea în programul zilei a unor activități
sportive/exerciții fizice, control și autocontrol emotional, cunoașterea factorilor și a
surselor generatoare de stres. Muzeul Național de istorie Naturală “Grigore
Antipa“ a transmis live o sesiune cu informații utile despre aceată maladie cu
tema: “Din culisele diabetului“ în data de 13.11.2021 ora 18.00;
o "Ziua Internaţională a Pământului: 22.04.2022" cu elevii clasei a a 9-a B.
Programul consta în: prezentare de materiale informative pe această tematică de
către elevi,dicuții libere, dezbateri, activități în aer liber, realizarea de planșe care
transmit mesaje cu impact afectiv, de protejare a planetei. Obiectivul fiind
conștientizarea elevilor asupra importanței protejării mediului înconjurător.
✓ Istorie-Socio umane
Prof. Marica Adrian
o 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).
o Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua Națională de comemorare a
Holocaustului.
o Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României.
o Proiectul-concurs județean „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”,
ediţia a XV-a, în baza Protocolului de colaborare cu Școala Gimnazială nr. 28 Dan
Barbilian Constanța.
o Proiectul-concurs transdisciplinar ”PRIMUM MOVENS”, ediţia a -IV-a, Tema
ediției: “Călătorii, în țările Uniunii Europene!”, Secţiunea 1: ” Trasee și obiective
turistice istorice, culturale!”, în baza protocolului de colaborare cu Clubul Copiilor
Târgu Neamţ, Jud. Neamţ.
o Participare la activitatea de promovare a ofertei educaționale din cadrul Colegiului
Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei "
Prof. Marica Marcela
o Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE, Subproiectul MIC.RO-Motivație
pentru Învățare și Creștere. Reușită Organizațională profesor voluntar.
o Activități dedicate zilei de 9 octombrie-Ziua Naționala de comemorare a
Holocaustului.
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o Activități dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Natională a României.
o Proiectul-concurs județean „Comunicare, colaborare, competiție, calculatoare”,
ediţia a XV-a, în baza Protocolului de colaborare cu Școala Gimnazială nr. 28 Dan
Barbilian Constanța.
o Proiectul-concurs transdisciplinar ”PRIMUM MOVENS”, ediţia a -IV-a, Tema
ediției: “Călătorii, în țările Uniunii Europene!”, Secţiunea 1: ” Trasee și obiective
turistice istorice, culturale!”, în baza protocolului de colaborare cu Clubul Copiilor
Târgu Neamţ, Jud. Neamţ.
o Participare la activitatea de promovare a ofertei educaționale din cadrul Colegiului
Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei "
Prof. Ionită Paula
o 1.“Cum tratăm și protejăm copiii de infecțiile virale? “în data de 12.10.2021 ora
15.00 Activitatea educativă_seminar live cu elevii,invitat medic pediatru Oxana
Turcu (organizator:Revista Odoraș).Au fost discuții și dezbateri pe această
tematică de actualitate cu participarea activă a elevilor dar și a specialiștilor.
o 2.Vizionare de film:în perioada 8 - 28 noiembrie, au fost disponibile filme (12 filme
din cinci țări, care analizează, din diferite unghiuri emoțiile adolescenților) pentru
vizionare gratuită pe platforma kinoteca.bloczero.ro/lunadoc, în baza unui cont de
profesor. Filmele propuse spre vizionare au fost proiectate în cadrul cursurilor
online. Pentru a ușura organizarea proiecțiilor în regim online, platforma a permis
profesorilor să distribuie elevilor un link de vizionare securizat, accesibil timp de 24
de h, fără necesitatea creării unui cont suplimentar de către
aceștia.Exemplu:12.11.2021 ora 14.00 bloczero.activitate cu elevii cl.a 9-a B:
“Oaia neagra“- elevii întâlnesc și recunosc manifestarea la adolescenți a unor
caracteristici de personalitate cum ar fi: discriminarea. stigmatizarea. dispozitia,
acceptul de a fi manipulat si a manipula pe ceilalti, persuasiunea. dorinta de
afiliere, apartenenta la grup și sacrificiul facut in acest scop. tariea de caracter.
o 3.“Ziua internațională a diabetului“:14.11.2021 cu ocazia “Zilei Internationale a
diabetului”, cu elevii clasi a 9-a B, având ca obiectiv conștientizarea de către elevi
a factorilor de risc, a efectelor fiziologice si psihologice ale acestei maladii asupra
organismului uman;modalități de prevenire:alimentație sănătoasă,respectarea
orelor de somn/odihnă, includerea în programul zilei a unor activități
sportive/exerciții fizice, control și autocontrol emotional, cunoașterea factorilor și a
surselor generatoare de stres.Muzeul Național de istorie Naturală “Grigore Antipa“
a transmis live o sesiune cu informații utile despre aceată maladie cu tema: “Din
culisele diabetului“ în data de 13.11.2021 ora 18.00
o 4."Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii" în data de 15.11.2021 ora
18.00.Conferința gratuită s-a desfășurat online, pe platforma Zoom,am participat
cu elevii clasi a 9-a B. In sala laturi de elevi au participat cadre didactice si părinți,
au fost invitati reprezentanti ai marilor companii din tara.
o 5."Viitorul este al copiilor! dar vocea lor contează în deciziile pentru viitor? in data
de 16.11.2021 ora 10.00 live EduPedu: a prezentat Mihaela Nabar,director Word
Vision Romania(partener) și elevi din Consiliul Consultativ al copiilor din Romania.
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o 6."Ziua Internationala a lecturii" in data de 15.02.2022,cu elevii clasei a 12-a G:
Clubul de lectură și alte activități dedicate,standuri de carte- expoziție cu vânzare
pentru minim 2 săptămâni,prin colaborarea a 2 edituri: Litera și Corint.
7.”Saptamana
verde”:11-15.04.2022
si
"Ziua
Internaţională
a
Pământului:22.04.2022" cu elevii clasei a a 9-a B. Programul consta în:
prezentare de materiale informative pe această tematică de către elevi,dicuții
libere, dezbateri, activități în aer liber, realizarea de planșe care transmit mesaje cu
impact afectiv, de protejare a planetei. Obiectivul fiind conștientizarea elevilor
asupra
importanței
protejării
mediului
înconjurător.
8.Vizita la Muzeul National Tehnic “Dimitrie Leonida”cu ocazia ”Zilei Internationale
a muzeelor” in data de 14.05.2022 cu elevii clasei a 9-a B. Noaptea Muzeelor este
organizată anual atat pe plan European cat si în România de către Reţeaua
Naţională a Muzeelor (RNMR), în data de 14.05.2022.
o Participare la activitatea de promovare a ofertei educaționale din cadrul Colegiului
Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei "
Prof. Romulus Ecaterina-Carmen
o Activitati de voluntariat: donații (bani, hrană, îmbrăcăminte, rechizite) către Parohia
"Constantin Brâncoveanu sector 4. (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o Activități de prevenire a violenței desfășurată în orele de curs si in timpul efectuării
serviciului pe școală. (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o Membru în Comisia "Crucea Roșie și Educație Sanitară", Comisia de control a
documentelor școlare, notare ritmică și monitorizarea frecvenței școlare. (prof.
Romulus Ecaterina-Carmen)
o Membru în elaborarea subiectelor si evaluarea lucrărilor scrise și orale în cadrul
examenelor de diferențe și de încheiere a situațiilor școlare. (prof. Romulus
Ecaterina-Carmen)
o Participare la webinariile:
o 15 XI 2021 ora 18 Conferința online aplicație ZOOM -participare gratuită cu tema:
Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii "- Asociația "Ține de noi" și
Fundația Hans Seidel România. (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o 17 XI 2021 ora 18:30 Conferința cu tema:"Principii de predare -învățare pe care le
puteți învăța" conferinta sustinută de prof.Dan Levy( prof.la Harvard cu 20 de ani
de experiență) și aceeași fundație și asociație. (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o 24 XI 2021 ora 13:00-14:00 Seminar online gratuit de educație financiară pentru
cadrele didactice susținut de către Dan Alexandru Chitic - responsabil educație
financiară (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o 3 XII 2021 ora 18:00 Masă rotundă online" Proiecte de impact în educație pentru
ciclul bugetar 2022-2024. (prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
o 16 XII 2021 Participare Conferința privind prezentarea Facultății de
Electronică,Telecomunicații și Tehnologia Informației in interesul elevilor de liceu.
(prof. Romulus Ecaterina-Carmen)
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o Proiectarea activităților educative extrașcolare și
extracurriculare pe baza
consultării elevilor-la disciplina Economie – lecția „Piața monetară”, elevii au
vizionat un film documentar despre sistemul bancar.
o Vizită la TVR București- Proiect "Orientare în carieră " - elevi participanți clasa a XI
a E (02.06.2022)
o Concurs derulat cu tema:"Vânătoarea de lectură în biblioteci " elevi participanți
clasa a XI a F(31.05.2022), Biblioteca Mitropolitană București- Filiala Ienăchiță
Văcărescu in parteneriat cu CCD, participare împreună cu prof.organizator
Manuela Vladuț.
o Ziua Educației Financiare -prezentare referate și dezbatere pe baza materialelor
educaționale cu tema :"Piața Financiară -parte a Economiei Mondiale " participanți
elevii clasei a XI D.
o Participare la activitatea de promovare a ofertei educaționale din cadrul Colegiului
Tehnic de Poștă și Telecomunicații "Gheorghe Airinei "
o
✓ Geografie/religie/ed.fizică
Prof. Andronache Bogdan
o Participare la Programul ROSE cu pregătire pentru bacalaureat a elevilor din clasa
12
o Participare ca evaluator la Concursul naţional de Geografie pentru clasele V-VII
„Mica Olimpiada de Geografie – Terraˮ, 09.04.2022.
o Participare la proiectul „Tradiţii şi obiceiuri de Dragobeteˮ, Ediţia III, Colegiul
Tehnic de PTc Gheorghe Airinei, 24.02.2022.
o Participare la proiectul „Suflet de femeieˮ, Ediţia III, Colegiul Tehnic de PTc
Gheorghe Airinei, 08.03.2022.
Prof. Radu Catalin
o Protocol de colaborare cu Parohia Înălţarea Domnului, sector 6.
o Protocol de colaborare cu Şcolile generale Sf. Andrei, Adrian Păunescu, Regina
Maria.
o Participare în calitate de profesor îndrumator in cadrul Proiectului educational
regional „Credinţă şi Literatură exprimate prin picturăˮ, aprilie 2022.
o Organizarea Serbării de Crăciun, colinde religioase.
o Organizarea Proietului Educational-Cultural „Tradiţii şi Obiceiuri de Dragobeteˮ
desfăşurat la CDI, 24.02.2022.
o Organizarea Proietului Educational-Cultural „Suflet de Femeieˮ, desfasurat la CDI,
08.03.2022.
o Organizarea Olimpiadei de religie
Prof. Arseni Florin
o Implementarea proiectului Fundației Comunitare București „Sportul pentru toți” în
liceul nostru prin reamenajarea terenului de sport şi transformarea lui în teren de
baschet şi de volei.
o Organizarea activităților din cadrul proiectului MENS SANA IN CORPORE SANA,
prin întrecerile din „Sănătate prin mișcareˮ.
o Participarea la ONSS fotbal faza pe sector, fotbal și cross, Locul 1 băieți cross și
Locul 3 fete cross.
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o Participarea la faza națională ONSS la cross băieți prin elevul Popa Cristian.
o Calificarea la turneul final la fotbal Festivalul Sportului București organizat de
Proedus.
Prof. Enache Adrian
o Participare la ONSS (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar) handbal băieţi.
o Locul II pe municipiu la „Academia Sportuluiˮ – handbal băieţi.
o Participare la festivalul „1 iunie – Ziua internaţională a copiluluiˮ organizat de Liceul
Tudor Vladimirescu.
Prof. Stoica Claudiu
o Participarea la ONSS (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar), faza pe sector, cu
echipa de Şah.
o Membru în comisia de organizare a concursului MEN „Mens sana in corpore
sano”.
o Asistent în Comisia de organizare a simularii naţionale a probelor scrise ale
examenului de Bacalaureat în anul scolar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de PTc
Gh. Airinei.
o Membru în Comisia de examinare a competenţelor profesionale în învăţământul
liceal, filiera vocaţionala, pentru anul scolar 2021-2022 de la Colegiul Tehnic de
PTc Gh. Airinei.
Prof. Papaghiuc Raluca
o Joc creativ-Atelier „Picturi pe panză şi pe sticlă după audiţiile muzicale ale
diferitelor piese celebre din perioadele: Renaştere, Baroc şi Clasicismˮ,
01.06.2022.
✓ Discipline economice de specialitate
o Conceperea și înscrierea la Programele de Activități anuale ale CCD.:
o Incheierea de conventii cadru cu agentii economici , in vederea efectuarii stagiilor
de instruire practica curenta si comasata, pentru anul scolar 2021-2022
➢ Restaurant ,,FIRE CLUB '';
➢ Restaurant ,,Burger si Scoici'’;
➢ Restaurant ,,Gilda Music Lounge'';
➢ Restaurant ,,I DRACULA'';
➢ Restaurant ,,STORAGE ROOM'';
➢ Restaurant IRISH PUB ,,SAINT PATRICK '';
➢ S C. ROZS IMPEX SRL – restaurant ,,Cocosu Rosu’’;
➢ Hotel Studio One Accommodation Suites
➢ Hotel Marshal ,, GARDEN’’( Cernea Carmen )
➢ CNPR ( COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA
➢ DRPB ( DIRECTIA REGIONALA DE POSTA RAPIDA BUCURESTI)
Constantin Gheorghe, Babarada a Edmond Dan)
✓ DisciplineTehnice
Prof. ing. Georgescu Otilia
o program Jaromania ”Educație pentru orientare profesională”
o participare la sesiunea Proiectului Solve for tomorrow: Principiile metodei Design
Thinking
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o participare la atelierul de formare parentală cu tema “Dependența de substanțe
la adolescenți”, Federația organizațiilor neguvernamentale pentru copii (FONPC)
o participare la Curs de formare “Abordarea integrată a copiilor, victime ale
violenței”, Federația organizațiilor neguvernamentale pentru copii (FONPC)
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
o participare cu elevii în Programul educational national al Hărții Reciclării și a
susținut am susținut lecția de Reducere și Reutilizare
Prof. ing. Ion Paul
o participare la proiect educațional “Arta Povestirii, metodă interactivă în arta
educației” Ediția I 2021-2022, organizator CTPTc Gh. Airinei, partener Atelier de
Cuvinte – membru în echipa de proiect
o participare la Programul Internațional JA Educație Antreprenorială – participare
cu 12 elevi, clasa XI-C în baza parteneriatului nr. Cj14-00024456 între Junior
Achievement Romania și CTPTC GH. AIRINEI pentru anul scolar 2021-2022
Prof. ing. Mîndrilă Florina
o participarea, împreună cu elevii clasei a XII-a A, la prezentarea Facultății de
Inginerie Medicală - UPB
o Webminar „Educație alimentară în instituțiile școlare”, Associazione Cuochi
Italiani
o participare la Proiectul educațional ”Suflet de femeie”, ediția a II –a – adeverința
nr. 980/08.03.2022
o Participare la Proiectul educațional Cultural ”Tradiții și obiceiuri de Dragobete”,
ediția a III –a – adeverința nr. 876/24.02.2022
Prof. ing. Olten Nina
o proiectarea/administrarea următoarele activități extracurriculare, auxiliar la
Dirigentie sau complementar orelor de Educatie antreprenoriala:
➢ Educatie antreprenoriala
➢ Educatie pentru orientare profesionala
➢ Educatie economica si financiara
o Implicarea în programele Educatia financiara, Educatie antreprenoriala si
Educatie pentru orientare profesionala prin exersarea si aplicarea de bune
practici la nivelul gestionarii resurselor personale către elevi
o membru în cadrul Comisiei antiviolență
Prof. ing. Sandu Veronica
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
o Program Jaromania ”Educație financiară”
o responsabil Comisia de burse
Prof. ing. Poenaru Cristyna
o responsabil Comisia de orar
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
Prof. ing. Radu Violeta
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
o membru Comisie burse, incadrare,inventar
Prof. ing. Coman Alina
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o participarea la programul internațional – Junior Achievement, Programul de
dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie -” Educație pentru sănătate”
o realizarea de ședințe privind consilierea în carieră si ateliere de antreprenoriat
pentru12 elevi ai Colegiului în cadrul proiectului ”INNOMATE”
o participarea cu elevii clasei 11P și 10B la Concursul de idei de afaceri ”
INNOMATE”, organizat de The Social Incubator, București , decembrie 2021,
premiul III
o participarea elevilor clasei 9C la proiectul de ”Consiliere în carieră
și
antreprenoriat” INOMATTE” în colaborare cu asociația The Social Incubator și
Fundația United Way România aprilie - iulie 2022
o participarea cu elevii clasei 11C și 10A la Concursul de idei de afaceri ”
INNOMATE”,organizat de The Social Incubator, București , iulie 2022, premiul IIpremiul III
o participarea cu elevii clasei 9C la activitatea de diseminare privind Traficul de
persoane în colaborare cu Fundația Agenția Împreună - adeverintă
nr.982/30.06.2022
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
Prof. ing. Damaşcan Steluţa
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
o 25.05.2022 - prezentare oferta educationala la Sc.Gimnaziala “Sf.Voievozi”
o 30.05.2022 - prezentare oferta educationala la Sc. Nr.24, sector 2
o 25.05.2022 - prezentare oferta educationala la Sc.Gimnaziala “Petre Ispirescu”
Prof. ing. Ioanaş Ovidiu
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
Prof. ing. Butuşină Gabriela
o Webminar Educație alimentară în instituțiile școlare, Associazione Cuochi Italiani
o prezentarea ofertei educaționale a liceului
ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN PARTENERIAT CU CABINETUL DE ASISTENȚĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ
1.1 Număr de beneficiari
Număr de persoane PREȘCOLARI / ELEVI
distincte care au
Nivel
Nivel
Nivel
beneficiat
preșcola primar
gimnazia
de consiliere
r
l
individuală
Perioada 1
septembrie 2021 – 31
august 2022

PĂRINŢI
Nivel
liceal

32

10

CADRE
DIDACTICE

22

1.2 Date statistice
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
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Nr
.
crt
.

1

Indicatori de performanţă
Beneficiari
PĂRINŢI
ELEVI
(în
(în cabinet/
cabinet/
Activităţi
desfăşurate
conform
online/telefonic online/
Registrului de activităţi de la cabinetul
)
telefonic
de asistenţă psihopedagogică***
)
Nr.
Nr.
elevilor
părinţi
consiliaţi
consiliaţi
individual
individual
Programe de auto/ intercunoaştere/
8
2
dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi de comunicare
(se include prevenirea bullyingului în
8
6
spațiul școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu
copiii cu CES)
Managementul
învăţării/
dezvoltare
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se
2
1
include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/ abandonului școlar)
Orientarea carierei
11
Educaţia pentru
un stil de viaţă
sanogen
(se include prevenirea
3
1
consumului de substanțe cu risc, a
traficului de ființe)

CADRE
DIDACTICE
(în
cabinet/online/
telefonic)
Nr.
cadre
didactice
consiliate
individual
8

9

2
3

***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei

2

Problematica (cazuistica) cu
cea mai mare frecvenţă
înregistrată în unitatea dvs.
(Ierarhizați
problematica/
cazuistica
înregistrată
în
unitatea dvs., pe o scală de la 5
la 10, acordând 10 puncte
problemei cu cea mai mare
frecvență și 5 problemei cu cea
mai mică frecvență)

Programe de auto/ intercunoaştere/
dezvoltare personală
Managementul
emoţiilor
şi
dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi
de
comunicare
(se
include
prevenirea bullyingului în spațiul
școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv
cu copiii cu CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se
include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/abandonului școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă
sanogen
(se include prevenirea
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3

consumului de substanțe cu risc, a
traficului de ființe)
Copii cu CES (cu certificat de Nr. cazuri în unitatea Nr. copii în proces de
consiliere psihopedagogică
orientare
școlară
și şcolară
profesională)
19
7

4

Copii ai căror părinți sunt Nr. cazuri în unitatea Nr. copii în proces de
consiliere psihopedagogică
plecați
la
muncă
în şcolară
străinătate/remigrați
13
5

5

Nr. cazuri în unitatea Nr. copii în proces de
şcolară
consiliere psihopedagogică
Copii în risc de abandon
2
școlar
4
(se corelează cu cazurile
raportate la managementul
învățării)

2.

CONSILIERE DE GRUP
2.1 Activităţi de consiliere de grup

Nr.
crt.

Nr.
crt.

Tematica activităților de consiliere de grup la
clasă cu elevii
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de
atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a)
Activități de prevenire, informare, conștientizare
Activități de formare de atitudini și abilități
Tematica activităților de consiliere de grup la
clasă cu cadrele didactice
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu
părinții la invitația educatorului/ învățătorului/
dirigintelui ș.a.)
Activitate online de informare a cadrelor
didactice privind sănătatea

Număr
total
activități

20
Număr
total
activități

1

2.2 Programe de consiliere de grup
Tematica abordată
Tematica programelor de consiliere de grup la Număr
clasă cu elevii
total programe
Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare
personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor
emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)
Managementul
învăţării/
dezvoltare
cognitivă/
dezvoltarea creativității
(se
include
prevenirea
eșecului
școlar,
a
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

1

1

-

Număr
total
beneficiari

600
Număr
total
beneficiari

41

Număr total
beneficiari
programe

360

240

-

52

COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI”

absenteismului/abandonului școlar)
Orientarea carierei
Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include
prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului
de ființe)

-

-

-

Total:

Nr.
crt.

1.

2.

Nr.
crt.

2.3 Detalierea programelor de consiliere de grup
Titlul programului de Locul
de Grup țintă
consiliere de grup a desfășurar
elevilor
e
(urban/rural)
Elevi din
Cine sunt eu?
urban
clasele:
a IX-a și a X-a
Elevi din
Prevenirea bullying-ului
urban
clasele:
și a cyberbullying-ului
a IX-a și a X-a
Titlul programului de Locul
de Grup țintă
consiliere de grup a desfășurare
părinților
(urban/rural)
Serviciile de asistență urban
Părinți
ai
psihopedagogică și
elevilor
din
importanța lor în cadrul
clasele a X-a
programului școlar

Nr.
crt.

Titlul programului de Locul
de Grup țintă
consiliere de grup a desfășurare
cadrelor didactice
(urban/rural)

1.

Să respirăm pentru
sănătate!

Urban

Cadre didactice

Durata
(număr
ore)

600

Nr.
beneficiari

12 ore

360

8 ore

240

Durata Nr. beneficiari
(număr
ore)

1 oră

24

Durata Nr. beneficiari
(număr
ore)
1 oră

41

3. Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară
Număr de activităţi/programe de informare, prevenire și consiliere
Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente
agresive / violente)
Număr de cadre didactice consiliate
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
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6
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3
6
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4. Implicarea în studii psihosociologice
CJRAE/CMBRAE, alte instituţii:

la

nivel

de

școală,

județ/sector,

Denumirea studiului
a)
organizator

ca

Cercetarea ”Motivația pentru învățare a elevilor”

b) ca participant

5.

Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a
școlii

Perioada

Observații/ comentarii
Tipurile de activităţi de consiliere a
(inclusiv informații cu referire la sursele de
carierei
finanțare)

Anul școlar Informarea elevilor și a cadrelor
2021-2022 didactice, cu privire la Ghidurile elaborate
și activitățile derulate de către specialiști
ai Ministerului Educației în cadrul
Programului ROSE

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Elevii au participat la activitățile directe de
consiliere a carierei.
Profesorii au participat la activitățile
directe de pregătire a elevilor pentru
Bacalaureat.
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BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI LA
30.09.2022
2942000
Nr.c 206/28.09.2022
BUNURI SI SERVICII:

1343000

REPARATII:

457000

OBIECTE DE INVENTAR:

9000

PREGATIRE PROFESIONALA:

1000

AJUTOARE SOCIALE:

659000

BURSE:

397000

ACTIVE FIXE:

76000
PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA
30.09.2022
1577065
conf.cont executie nr.c 213/06.10.2022

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

1109618

REPARATII:

0

OBIECTE DE INVENTAR:

0

PREGATIRE PROFESIONALA

362

AJUTOARE SOCIALE

29932

BURSE:

390505

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

10971
764
674882
57131
21084
344786
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ACTIVE FIXE(mobilier, aparatura birotica si alte active fixe)

CHELTUIELI DE PERSONAL:

46648

BUGETUL DE STAT (ISMB) DE
CHELTUIELI LA 30.09.2022
8952635
Nr.25462/12.09.2022
9290091

BURSE:

59304

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:

51445

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect Rose)

89214

SALARII :

PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) LA
30.09.2022
7302991
conf.cont executie nr.c 213/06.10.2022
7118436

BURSE:

59286

SUME AFERENTE PERSOANELOR CU HANDICAP NEANCADRATE:

36355

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU
FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect Rose)

88914

BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA
30.09.2022
Nr.c 168/29.07.2022
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

482000

Alte venituri

184000

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

40000
58000
120000
80000
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CHELTUIELI
din care:
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit,iluminat
75000
Apa, canal, salubritate
Carburant

600000
35000
35000
si

forta

motrica
30000
5000

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

3000
40000
100000
30000
85000
5000
35000
10000
10000
15000
5000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82000

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI
PROPRII LA 30.09.2022
156916
conf.cont executie nr.c 213/06.10.2022
2508
curatenie

Furnituri de birou
Materiale
pentru
19537
Incalzit,
iluminat
si
forta
21753
Carburant
Transport
Servicii telecomunicatii, internet
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare
(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,
servis copiatoare etc.)
Reparatii
Hrana
Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, stampile,
multifunctionale, cuptor cu microunde,
, imprimante).
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (analize medicale,
bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem informatic,
materiale pentru targul de oferta educationala
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

motrica
2101
978
13024
48997

0
42305
844

4869
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