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MISIUNEA ŞCOLII
Menţinerea standardelor înalte de
exigenţă.
Îmbunătăţirea permanentă a ofertei
educaţionale a şcolii.
Cultivarea parteneriatelor existente şi
stabilirea unor noi colaborări.
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STAREA ŞI CALITATEA ÎNVǍŢǍMÂNTULUI
AN ŞCOLAR 2019 - 2020

 Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe
baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice, precum şi în baza datelor statistice
furnizate de compartimentul secretariat, referinduse la perioada 1.09.2019 - 31.08.2020.
 Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor
Planului managerial precum şi a Planului de
Activităţi elaborate pentru atingerea urmatoarelor
obiective:

1.CURRICULUM
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a
reglementarilor legale şi a metodologiilor specifice;
Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;
Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor
şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare, precum si
valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru
(planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);
Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;
Pregatirea elevilor în vederea susţinerii tezelor, olimpiadelor şcolare
şi a simulării de bacalaureat;
Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul
principiilor şi practicilor societăţii democratice.

2. MANAGEMENT ŞCOLAR

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a
activităţii instructiv-educative (din punct de
vedere organizatoric, funcţional şi legal);
• Elaborarea proiectului planului de
şcolarizare;

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea
atingerii scopurilor educaţionale propuse;
• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului
didactic şi a activităţilor conexe.

3.RESURSE UMANE
Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a
cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului
(încheierea contractelor individuale de muncă şi întocmirea
fişelor de post) şi de salarizare;
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin
profesionalizarea celei existente şi atragerea de cadre
didactice cu performanţe profesionale;
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă
a cadrelor didactice;

• Realizarea evaluării personalului.

4. RESURSE MATERIALE

Gestionarea eficientă a resurselor
materiale şi financiare;
Multiplicarea veniturilor
extrabugetare ale instituţiei;

Dotarea şi modernizarea bazei
materiale.

ACTIVITATEA LA NIVEL DE CATEDRE ȘI ARII
CURRICULARE
S-a desfășurat in trei direcții:
1. Proiectarea Didactică.
2. Organizarea şi realizarea de activităţi de
învăţare.
3. Participarea la acţiuni complementare activităţii
de învăţare.

ACTIVITAȚI LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE

 PUNCTE TARI (REALIZĂRI):
 1.

Proiectarea Didactică

 S-au realizat la timp planificările calendaristice anuale şi
semestriale, precum şi cele pe unităţi de învăţare, respectiv
toată documentaţia necesară la nivel de catedră şi pentru
portofoliile personale;
 Profesorii au fost instruiţi cu privire la documentaţia şcolară ce
trebuie întocmită;

2.Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare:

 La nivelul ariilor curriculare s-au discutat strategii didactice
de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul
într-un factor activ al propriei formări;
 In procesul de predare-învăţare şi în procesul de evaluare
al elevilor au fost folosite metode moderne de învăţământ:
calculatorul, conexiunea la Internet pentru prezentare unor
studii de caz ale elevilor, testare şi căutarea de informaţii
necesare proiectelor

 Profesorii au lucrat diferențiat cu elevii, selectând
metode și strategii care să ducă la dezvoltarea la elevi a
deprinderilor lingvistice. S-a adaptat proiectarea
didactică la particularitățile fiecarui elev, ținând cont de
gradul de aplicabilitate a informațiilor primite la orele de
curs și punând accent pe interactivitatea procesului de
învățare și evaluare.
 În luna octombrie s-au analizat rezultatele testelor
predictive date claselor la început de ciclu.
 Rezultatele obtinuțe au fost ingrijoratoare, elevii nefiind
capabili sa obțină rezultate pe masura așteptărilor.
 Feed-back-ul primit de la aceste clase, ne-a determinat
să ne modificam modul și tehnicile de predare și să
verificăm permanent dacă elevul a interceptat corect
cunoștințele transmise de-a lungul semestrului.

 Profesorii au participat la activitățile metodice la
nivel de sector si municipiu.

 Fiecare dintre profesorii școlii au sarcini speciale
la nivelul şcolii:
Activitate ca profesori diriginţi.

Activități în comisii la nivel de şcoală.

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare
de către membrii ariilor curriculare

 Activitățile s-au concretizat în participarea
profesorilor şcolii la diverse acţiuni metodice,
simpozioane, proiecte etc, demonstrând
interesul foarte mare al acestora pentru
mijloacele de învăţământ complementare
activităţii didactice precum și pentru
perfecționare

 Membrii comisiei:
Ioana Grosuleac (responsabil), Daniela
Constantin Antoanela, Pepine Horațiu limba și literatura română
 Mircea Elena, Gașpar Adriana Elena, Ene
Irina Natașa - limba engleză
 Buică Valentin Adrian, Dodun des Perrieres
Clarissa - limba franceză

Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare



In procesul de predare - învățare şi în procesul de evaluare al elevilor au fost
folosite metode moderne de învățământ: calculatorul, conexiunea la Internet
pentru prezentarea unor studii de caz ale elevilor, testare şi căutarea de
informații necesare proiectelor, predarea și evaluarea online



Evaluarea elevilor s-a realizat ritmic, alternând metodele mai vechi cu cele
moderne, ţinându –se cont de nivelul clasei şi progresul elevilor pe parcursul
semestrului. Testele şi tezele au fost elaborate cu atenție, respectând cerințele
corespunzătoare programelor școlare în vigoare, pentru fiecare clasă în parte;



Profesorii a realizat activitati de invatare cu elevi cu nevoi speciale;



Toti profesorii au folosit în predare-invatare-evaluare online platforma GSuite și
alte mijloace precum grupurile Whatsapp, lecții online pe Zoom.



Prof. Ene Irina și Mircea Elena s-au implicat în activităţile de proiectare a
ofertei educaţionale la nivelul unităţii prin realizarea unei programe de CDS –
curs de engleză pentru clasele de intensiv, clasele X-XII, de asemenea, au utilizat
resurse materiale, fizice, atât din unitatea de învățământ, cat și virtuale –
platforma online a Consiliului Britanic - în vederea optimizării, diversificării și
creșterii interesului elevilor pentru activităţile didactice; am realizat fișe de lucru
și am folosit materiale auxiliare, existente în unitate sau pe cele proprii.

 Prof. Ene Irina si Mircea Elena s-au implicat în activităţile de
proiectare a ofertei educaționale la nivelul unităţii prin realizarea
unei programe de CDS – curs de engleza pentru clasele de
intensiv, clasele X-XII, de asemenea, au utilizat resurse
materiale, fizice, atât din unitatea de învățământ, cat și virtuale –
platforma online a Consiliului Britanic - în vederea optimizării,
diversificării și creșterii interesului elevilor pentru activitățile
didactice; am realizat fișe de lucru și am folosit materiale
auxiliare, existente în unitate sau pe cele proprii.
 Profesorii au răspuns cu promptitudine la solicitările școlii;
 Au existat o colaborare şi o comunicare foarte bună la nivel de
comisii metodice;

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare
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Ioana Grosuleac a participat la acţiuni metodice specifice începutului de an școlar, şi a
prezentat în şedinţele de catedră noutăţile în legătură cu programele şcolare anuale, metodologia de
aplicare și evaluare a testelor inițiale, şi metodologia pentru examenul de bacalaureat;
profesorii de limba engleză au participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.M.B și
CCD, la cursuri de formare continuă organizate de diferite instituții educaționale în colaborare
cuISMB/CCD/Consiliul Britanic, training-uri, organizate de edituri sau centre de difuzare de carte
școlară în parteneriat cu ISMB, și ateliere de lucru și la Forumul educațional „OXFORD DAY”
(organizat de Oxford University Press în colaborare cu CCD București, ICR, Universitatea din
București și ISMB);
- prof. Mircea Elena, în calitate de Coordonator de programe și proiecte a participat la:
- Programul internațional etwinning “Mind Games Project”, în colaborare cu școli din Turcia și
Portugalia
- Proiectul EQAVET-NRP-RO„Support to European Quality Assurance în Vocational Education and
Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019-2022, nr. de referință
608946-EPP-1-2019-1-EPPKA3-EQAVET-NRP) Reţele parteneriale R2 - Chimie industrială,
protecția mediului și industrie alimentară.
- Campania “19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 2019”, în
colaborare cu FICE Romania
- Activități de prevenire antidrog în parteneriat cu CPECA Sector 3
-Campania "Baterel și Lumea Non-E"
-Programul "Școala Altfel"
-Junior Achievement – “Programul Național Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție. Dezvoltarea
abilităților pentru viață”
- Proiectul “Educat și sănătos în sectorul 3 – clasele IX-XII”
- Proiectul “Fortul 13 Jilava – Tinerii în față cu ororile comunismului”- noiembrie-decembrie 2019
- Proiectul "eLiberare"
- Proiectul Național de dezbatere și intervenție socială "Adolescenții, încotro?"
- Parteneriat cu Teatrul Act pentru Proiectul Educativ “Ea și numai Ea”
- Târgul online de ofertă educațională 2020 - ediția a XXI-a – 08-13.06.2020

 Activitatea ariei curriculare ”Matematică şi Științe” în anul școlar 20192020 a fost susținută de 5 profesori titulari şi 3 profesori suplinitori:



Băltac Angela Simona



Stan Camelia Gheorghița

Matematică - Prof. titular (def. )



Ivanovici Huțanu Mirela

Matematică - Prof. suplinitor



Huideş Felicia

Fizică

- Prof. titular (grd.1)



Tudor Mihaela-Ioana

Fizică

- Prof. suplinitor

 Georgescu Mariana
arie curriculară

Chimie

- Prof. titular (grd.1) - Resp.



Spânu Ana-Maria

Chimie

- Prof. suplinitor(def.)



Niculae Marilena

Biologie

- Prof. titular (grd.1)

Matematică

- Prof. titular (grd.1)

În procesul de predare - învățare, precum şi în procesul de evaluare a
elevilor au fost folosite metode specifice fiecărei discipline matematică, fizică,
chimie şi biologie.
În orele de fizică, chimie și biologie desfășurate în laboratoare, conform
planificării, au fost folosite tabla interactivă, calculatorul, conexiunea la
Internet pentru realizarea unor experimente virtuale şi simulări ale
fenomenelor fizice, chimice și biologice studiate în acest an, pentru vizualizarea
lecţiilor proprii postate pe Internet. De asemenea au fost realizate cu elevii şi
experimente reale, pentru care aceștia au întocmit referate pentru portofoliile
personale.
Elevii au fost încurajați să-şi realizeze portofolii personale.

Toți membrii ariei curriculare care au elevi ce susțin examen de bacalaureat
la disciplina din încadrare sau participă la olimpiade sau concursuri, au
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efectuat pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, precum şi
pentru olimpiadele şi concursurile școlare.

Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare

 Doamna profesoară Bâltac Simona


A efectuat pregătire suplimentară pentru simulare la clasa a XII-a, examenul de
Bacalaureat, precum şi pentru olimpiadele şi concursurile școlare.



A propus subiecte, a organizat şi corectat la Concursul ”Haimovici” faza pe școală ( 9
decembrie 2019). A avut 1 elev calificat la faza pe sector.



A participat la corectat la Concursul ”Haimovici” faza pe sector.



În 28 septembrie a fost la „Noaptea Cercetătorilor” şi a prezentat elevilor claselor noile
descoperiri din astronomie, fizică, medicină.



A facilitat desfășurarea în condiții optime a proiectului de adaptare și etalonare a testului de
evaluare psihologică a personalității și psihopatologiei copiilor și adolescenților MMPI-ARF.



A participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de matematică, faza pe școală, 9
decembrie 2019.



A propus încadrările pentru anul școlar următor



A monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat situațiile conflictuale la nivelul clasei



A participat la organizarea de activității extracurriculare , extrașcolare, a promovat liceul
prin actele de caritate efectuate în Județul Giurgiu(decembrie 2019) ,a încercat astfel să
scadă abandonul școlar în mediul rural.



A participat la proiectul „Educat şi sănătos”



A participat cu elevii la activități propuse de Primărie (27.02.2020 - Adolescenții Încotro?),
la creșterea interesului pentru studiu prin promovarea proiectului PROEDUS
CITEȘTE.RO ce conține materiale oferite gratuit.





















Doamna profesoară Stan Camelia Gheorghița

A organizat pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la concursurile şcolare și sustinerea
cu succes a examenului de bacalaureat.
A facilitat desfășurarea în condiții optime a proiectului de adaptare și etalonare a testului de evaluare
psihologică a personalității și psihopatologiei copiilor și adolescenților MMPI-A-RF.
A însoțit și supravegheat elevii clasei a XI-a D la evenimentul BALUL BOBOCILOR, organizat la Club
SI-LOUNGE.
A participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de matematică, faza pe școală, 9 decembrie
2019.
A monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat situaţiile conflictuale la nivelul clasei
A stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi
A organizat faza pe şcoală a Olimpiadei de matematică, 28 ian. 2020, împreună cu d-na prof. Bâltac
Simona – clasele IX - X) la Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu.
A coordonat 2 elevi de la clasa a IX-a D în vederea participării la Concursul Regional cu participare
națională“ Bucuria Sărbătorilor de iarnă”, ediţia a V-a, Buzău, 2020, Secţiunea Expoziţie – concurs 1:
Dobre Beatrice Florentina – Premiul III
Prevenda Sorana Cristina – Mențiune.
A coordonat 5 elevi de la clasa a X-a A în vederea participării la Concursul Național ”Târg de
mărțișoare”, ediţia a VIII-a, Galați, 2020, Secţiunea 2 - Felicitări:
Manta Corina Georgiana, Buturugă Corina, Istrate Emanuela, Tudose Andreea Daniela, Badea Cristiana
A colaborat permanent cu consilierul psihopedagog din unitatea de învăţământ.
A organizat activităţi de educaţie remedială în vederea acoperirii lacunelor la anumiti elevi
A organizat pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la concursurile şcolare și sustinerea
cu succes a Examenului de bacalaureat.
A fost evaluator la examenul de evaluare națională 2020, desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 81
A fost asistent la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie 2020, desfășurat la Lic. Tehnol.
”Petru Poni”.














 Doamna profesoară Ivanovici Huțanu Mirela :
În cadrul „ Scolii altfel” si nu numai a participat la organizarea de activități extracurriculare,
extrașcolare.
A corectat la olimpiada de matematică - faza pe școală (ianuarie).
A efectuat interasistențe la ore şi a fost asistată la ore de colegi.
 Doamna profesoară Huideş Felicia:
A gestionat postările de pe pagina de facebook a şcolii
A continuat activitatea de administrare a site-ului şcolii
A propus încadrările pentru anul școlar următor
A mobilizat elevii clasei a XI-a A în participarea la Balul Bobocilor– activitate recreativa
monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat situaţiile conflictuale la nivelul clasei
A organizat și a participat la activităţi extracurriculare „Secret Santa la 11A”; deasemenea, a
participat la unele activități extracurriculare organizate de alti colegi la nivelul şcolii
(comportamente în cazul unor dezastre naturale, Balul Bobocilor, Poveste de iarnă);
A stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularitățile clasei de elevi;
A efectuat ore săptămânale de pregătire suplimentara cu elevii inscrisi la bacalaureat, în functie
de programa de bacalaureat pentru care au optat - 12 A – 2 elevi;
In contextul pregătirii online a folosit platformele educaționale – google classroom, google meet
și discord;

Doamna profesoară Tudor Mihaela
 • A urmarit realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice specifice disciplinei
(fişe de lucru, culegeri, planşe, etc.);

 • In semestrul II a creat și susținut orele ca sesiuni de învățare pe platforme
educaționale;
 • A organizat ore de pregatire pentru elevii care au avut nevoie sa recupereze
sau sa isi clarifice notiuni, pregatire pentru teze și pentru teste;
 • A organizat ore de pregatire suplimentara pentru elevii care au dorit sa lucreze
în plus la fizica, pregatire pentru concurs;
 • A participat la concursul de fizica Titeica din 6 martie 2020, din trei elevi
participanti unul a trecut în etapa urmatoare pe tara care a fost ulterior anulata;
 • A conceput și utilizat chestionare de satisfacţie, pentru obtinerea unui feedback
necesar pentru adaptarea continua a metodelor didactice;

Doamna profesoară Georgescu Mariana
În calitate de profesor diriginte a ținut permanent legătura cu părinții (telefonic, prin mijloace de socializare –
WhatsApp - și prin ședințe);
A mobilizat elevii clasei a X-a A pentru a participa la spectacolul-concurs ”Toamna se numără bobocii”; A participat la
proiectul „Educat şi sănătos”. A participat cu elevii clasei a X-a A la Concursul ”Feerie de turtă dulce”, concurs de
creație culinară”, organizat de dna prof. Ioana Grosuleac. Parteneri implicați: Comitetul de părinți, Comisia Diriginților,
Clubul de lectură Nenibook;
A participat la activitatea coordonată de d-na profesoară Ioana Grosuleac, „Târg de carte la Nenibook „ activitate prin
care s-a dorit lărgirea orizontului cultural al elevilor și dezvoltarea pasiunii pentru lectură. Parteneri implicaţi: Editura
Art prin sponsorizarea proiectului Clubului de Lectură, diriginții claselor participante, membrii Clubului de Lectură
Nenibook, din care fac parte și elevi din clasa a X-a A.
A organizat aranjarea sălii de clasă nr. 17 cu elevii clasei a X-a A pentru sărbătorile de iarnă și ”Secret Santa”;
A organizat şedinţe şi lectorate cu părinţii în încercarea de a rezolva problemele de disciplină şi de învățătură pe care
le-a avut cu unii dintre elevii clasei.
A consiliat elevii clasei a X-a A pentru completarea dosarelor de bursă pe semestrul I și II și a predat comisiei de burse
toate dosarele elevilor verificate și cu număr de înregistrare de la secretariat;
A propus încadrările pentru anul școlar următor;
A efectuat pregătire suplimentară cu eleva Popa Eliza clasa a XII-a A, care a susținut examenul de bacalaureat la
disciplina Chimie organică și a obținut nota 7,40.
A realizat și organizat activităţile de învăţare on-line respectând programa şcolară, orarul stabilit şi utilizând metode de
predare on-line prin intermediul platformei Google Classroom și WhatsApp, parcurgând integral materia planificată;
A realizat și organizat activităţile de învăţare și evaluare on-line vizând pregătirea elevilor pentru bacalaureat la
disciplina Chimie organică, respectând programa pentru disciplina chimie în vigoare pentru anul 2020, utilizând
metode de predare on-line prin intermediul platformei Google Classroom și WhatsApp, parcurgând integral materia
pentru examen;
A realizat şi actualizat portofoliul personal, dosarul CSSM precum și dosarul ariei ”Matematică și Științe”
A întocmit rapoarte evaluare continuă și finală, de parcurgere a materiei și notare ritmică – clasele a X-a, precum și
pentru aria curriculară ”Matematică și științe”.
A facilitat în calitate de cadru didactic coordonator desfășurarea în condiții optime a proiectului de adaptare și
etalonare a testului de evaluare psihologică a personalității și psihopatologiei copiilor și adolescenților MMPI-A-RF.
A participat la "Târgul de ofertă educațională" organizat de Primăria Municipiului București și Proedus în perioada
08-13.06.2020.
A participat la etapa de înscriere a elevilor din clasa a 9-a la liceu - 16 iulie 2020.
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Doamna profesoară Spânu Ana Maria
A efectuat pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a, care au susținut examenul de
bacalaureat la disciplina Chimie anorganică.
A realizat și organizat activităţile de învăţare on - line respectând programa şcolară, orarul
stabilit şi utilizând metode de predare on - line prin intermediul platformelor Google Classroom
și Zoom, parcurgand integral materia planificată;
A realizat și organizat activităţile de învăţare și evaluare on - line vizand pregatirea elevilor
pentru bacalaureat la disciplina chimie anorganica respectând programa pentru disciplina
chimie în vigoare pentru anul 2020, utilizând metode de predare on - line prin intermediul
platformelor Google Classroom și Zoom, parcurgand integral materia pentru examen;
A monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat situaţiile conflictuale la nivelul clasei
A stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi
A motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică.
A realizat activitatea " The Codex - Joc de intuiție și perspicacitate" cu participarea elevilor
clasei a XI a E.
A realizat activitatea " Bucureștiul în haine de sărbătoare - Ziua națională/ Târgul de Crăciun"
A participat cu 7 de elevi ai clasei a XI a E la Programul” 19 zile” de prevenire a abuzurilor și
violențelor asupra copiilor și tinerilor" realizată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor
Educative - Secţiunea România - Activitatea "Dependența și abuzul de substanțe".
A participat la "Targul oferta educatională" organizat de Primaria Municipiului Bucuresti și
Proedus în perioada 08-13.06.2020.
A participat la etapa de înscriere a elevilor la liceu - 13 iulie 2020.

Doamna profesoară Niculae Marilena
 A efectuat ore săptămânale de pregătire suplimentară cu elevii înscriși la bacalaureat, în funcție de programa de bacalaureat
pentru care au optat: miercurea, între orele 14-16, clasele 12 A, B, C pentru Anatomie și genetică și vinerea clasele 12 D, E, F
pentru Biologie vegetală și animală). Participarea elevilor este redusă, până la finalul semestrului I mai participă 4-5 elevi.
 A proiectat activități extra curriculare de pregătire a elevilor pentru examenul de bacalaureat.
 în semestrul la II-lea, a proiectat activități-suport pentru învățarea în mediul online și instrumentele de evaluare aplicabile
online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
 A adaptat strategia didactica la stilurile de învăţare ale elevilor.
 A propus încadrările pentru anul școlar următor.
 A aplicat chestionare de satisfacţie elevilor și a aplicat unele dintre propunerile elevilor.
 A monitorizat comportamentul elevilor şi a gestionat situaţiile conflictuale la nivelul clasei.
 A stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu
particularităţile clasei de elevi.
 A motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică.
 A organizat și a participat la activităţi extracurriculare – „Secret Santa la 9B” ; deasemenea, a participat la unele activităţi
extracurriculare organizate de alți colegi la nivelul şcolii ( comportamente în cazul unor dezastre naturale, Balul Bobocilor,
”Feerie de turtă dulce”, „Târg de carte la Nenibook „).
 A realizat și aplicat instrumente de evaluare a activității online, valorizarea rezultatelor evaluării și oferirea de feedback
fiecărui elev.
 A promovat activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei (teste, fişe).
 Prin atitudine şi indrumarile date elevilor a încercat să susţin imaginea favorabilă pe care şcoala noastra o are în comunitatea
locala.
Doamna profesor este responsabilul comisiei de perfecționare, a întocmit dosarul privind creditele transferabile și s-a precupat
de actualizarea bazei de date privind studiile cadrelor didactice precum și perefcționările acestora.
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Participarea la activităţile de perfecţionare pedagogică şi de
specialitate
 În timpul anului şcolar 2019-2020, membrii ariei curriculare s-au
preocupat de perfecţionarea metodică şi de specialitate prin participarea la
acţiunile metodice organizate la nivel de liceu, sector şi municipiu.
În cadrul şedinţelor de catedră s-au dezbătut modificările din programa
şcolară, s-au analizat rezultatele elevilor la testele predictive, au avut loc
schimburi de idei şi de experienţă cu privire la măsurile care se impun
pentru înlăturarea eșecului şcolar. Au fost susţinute referate în cadrul ariei
curriculare:
„Aplicații în realitate ale șirurilor matematice”prof. Bâltac Simona.
”Demonstrații fără cuvinte” prof. Stan Camelia.
“Metode de predare și evaluare pentru elevii cu CES”prof. IvanoviciHuțanu Mirela.
“Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale”prof. Niculae Marilena.
“Rolul chimiei într-o alimentație sănătoasă și echilibrată”prof. Spânu AnaMaria.
”Învățarea prin cooperare” prof. Mariana Georgescu.

 Membrii ariei OM SI SOCIETATE:
-

Istorie: Capra Răzvan Marius

-

Geografie: Hogaș Alexandru Adrian

-

Educație-fizica: Ivan Georgeta Gina

-

Religie: Toțan Magda Daniela

-

Economie și Educație antreprenoriala: Cîtescu Petruța Cristina

-

Logică, Psihologie și Filosofie: Nedelcu Doina, Grigore Sorin

-

Ed. vizuala/Ed. Muzicala: Geambașu Magda, Diaconu Liviu Matache

 Proiectarea Didactică

 S-au realizat la timp planificările calendaristice anuale şi
semestriale, precum şi cele pe unităţi de învăţare, respectiv toată
documentaţia necesară la nivel de catedră şi pentru portofoliile
personale;
 Organizarea şi realizarea activităţilor de învăţare:
 La nivelul ariei curriculare s-au discutat strategii didactice de tip
activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un factor
activ al propriei formări;
 Profesorii au lucrat diferențiat cu elevii, selectând metode și
strategii care să ducă la dezvoltarea la elevi a deprinderilor
lingvistice, adaptând proiectarea didactică la particularitățile
fiecărui elev, ținând cont de gradul de aplicabilitate a
informațiilor primite la orele de curs și punând accent pe
interactivitatea procesului de învățare și evaluare.
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Participarea la acţiuni complementare activităţii de învăţare:
s-a concretizat în participarea profesorilor școlii la diverse acțiuni metodice, simpozioane, proiecte etc,
demonstrând interesul foarte mare al profesorilor școlii pentru mijloacele de învățământ complementare
activității didactice;
toti profesorii au participat la acțiuni metodice specifice începutului de an scolar, şi au prezentat în
şedinţele de catedră noutăţile în legătură cu programele şcolare anuale, metodologia de aplicare și
evaluare a testelor inițiale.
prof. Capra Răzvan, a participat cu elevii la exercitiul de alarmare în caz de cutremur din luna
octombrie, a prezentat Marea Unire, a participat la Balul bobocilor-Si Lounge Pipera,a participat la
Proiectul „Fortul 13 Jilava -Tinerii fata în fata cu ororile comunismului”, elevii clasei a XI-a B au
participat la programul de evaluare kinetoterapeutica: „Educat și sănătos în Sectorul 3, Incepand cu
luna martie a desfasurat activitati de predare-invatare pe platformele google classroom și whatsapp
conform orarului claselor IX-XII,a tinut legatura cu elevii și parintii acestora acordandu-le consiliere de
cate ori a fost necesar în contextul pandemiei de Covid19. În luna iunie a absolvit cursurile de master din
cadrul UTCB,Departamentul Pentru Pregatirea Cadrelor Didactice cu specializarea Tehnologii Didactice
Asistate de Calculator.
 - prof. Hogaș Alexandru a participat cu elevii la exercițiul de alarmare în caz de cutremur din luna
octombrie în cadrul instituției noastre, a prezentat referat „Omul și spațiul cosmic", a participat în
calitate de asistent supraveghetor la examenul de bacalaureat din iunie-iulie 2020
 -prof Ivan Gina a participat la Campionat tenis de masa, Campionat șah, Crosul pe municipiu-oct-noi
2019



prof. Țoțan Magda a participat la programe educaționale din cadrul parteneriatului cu
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satului românesc” ,a participat la Balul bobocilor-Si Lounge-Pipera, activități educativculturale și filantropice din cadrul parteneriatului cu Biserica ”Sfinților Români” Trapez.
 prof. Citescu Cristina a prezentat documentarele Antreprenori de succes, Economia fericirii,
vizita Târg de Crăciun, elevii clasei a XII-a E au participat la programul de evaluare
kinetoterapeutica: „Educat și sănătos în Sectorul 3, A folosit T.I.C./soft-uri
educaționale/mijloace audio-vizuale la ore: Prezentări Power Point, Teste grila economie
online, filmulețe educative, platforma educaționala Google Classroom, teste de evaluare
realizate cu ajutorul Google Forms, Webminar Junior Achievement „Orientare profesionala
și antreprenoriat”
 Vizionare documentar „Antreprenori de succes”
 Vizionare documentar economic “Economia fericirii”, clasele a XI-a, XII-a
 Vizionare film „Steve Jobs”, clasele a X-a
 prof. Grigore Sorin a Realizat planificari calendaristice – anuale și semestriale - în
conformitate cu programa scolara , a colaborat permanent cu colegii în cadrul comisiilor
metodice
 profesorii din aria curriculara OM și SOCIETATE s-au implicat activ în activitățile de
specialitate (consfătuiri didactice, ședințe de catedră, cercuri pedagogice) dar şi în activități
școlare şi extrașcolare de la nivelul școlii: Balul bobocilor, programul de evaluare
kinetoterapeutica: „Educat și sănătos în Sectorul 3" vizita Târg de Crăciun.

Participarea la activităţile de perfecţionare pedagogică şi de specialitate:
Profesorii au participat la activitățile metodice la nivel de sector si municipiu, si la diverse
proiecte si parteneriate;
 Prof. Capra Răzvan a absolvit la Master de reconversie profesională în cadrul UTCB
specializarea:Tehnologii Didactice Asistate de Calculator.

Membrii ariei: ARIA TEHNOLOGII

 Prof. Ișfan Liliana
 Prof. Mitroi Mihaela Cerasela – responsabil arie
 Prof. Buta Otilia Cristina – responsabil catedra de Chimie Industrială
 Prof. Lungu Daniela
 Prof. Vasiliu Doina

 Prof. Popescu – Argeș Alina Cristina
 Prof. Cincă Alina
 Prof. Cojocaru Ileana
 Prof. Stoica Elena Cristina
 Prof. Nica Mădălina
 Prof. Pițigoi Florica
 Prof. Stoianova Nicoleta

 Prof. Ionescu Toma(TIC)
 Ms. Instr. Rașoga Ion
 Ms. Instr. Poenaru Ștefan
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MITROI CERASELA
Responsabil aria curriculara Tehnologii
Membru în Comisia națională de specialitate – domeniul Chimie Industrială
Metodist I.S.M.B. – domeniul Chimie Industrială
Responsabil SLI în unitatea școlară;
Responsabil comisia de curriculum
Membru în Comisia de elaborare a temelor pentru examenul de absolvire – nivel 4.
Membru CEAC
Membru comisia de orar
Organizarea unor activități educative extracurriculare și extrașcolare,
Vizita la Universitatea Politehnica București și Universitatea Dimitrie Cantemir.
Vizita la muzeul Tehnicii
Pregătire suplimentară pentru examenul de certificare a calificării profesionalenivel 5.
Elaborarea CDL pentru clasele a IX-a și a X a învățământul profesional şi tehnic;
Organizarea şi desfășurarea examenelor de diferență pentru continuarea studiilor în
învățământul profesional şi tehnic;
a participat ca membru examinator în comisiile de NIVEL 4 și 5 la examenele de
Certificarea a competențelor profesionale iunie – iulie 2020.

BUTA OTILIA CRISTINA
-

-

-

-

-

Comisia de inventar și verificare documente școlare;
Comisia de orientare și consiliere a diriginților – responsabil comisie;
Comisia pentru pregătirea examenelor naționale bacalaureat, certificare
competente profesionale clasa a XII a liceu tehnologic și competente
profesionale nivel 5;
Comisia PSI, situații de urgență şi dezastre;
Comisia de Gestionare şi manipulare a substanțe toxice;
Membru în comisia de orar;
A organizat Balul Bobocilor;
A organizat vizita cu clasa a 12 a B la Universitatea Politehnica București.
a participat ca membru examinator în comisiile de NIVEL 4 și 5 la
examenele de Certificarea a competențelor profesionale iunie – iulie 2020.
Secretar în Comisia de echivalare a competențor lingvistice și digitale
Bacalaureat 2020;
Profesor asistent la probele scrise examenul național de Bacalaureat iunie –
iulie 2020;
Profesor corector examenul de Definitivat național iulie 2020;

LUNGU DANIELA
-Comisia

de inventar;
-Comisia de orientare și consiliere a dirigintilor – membru;
-Comisia pentru pregatirea examenelor nationale bacalaureat, certificare
competențe profesionale clasa a XII a liceu tehnologic și competente
profesionale nivel 5;
-Comisia PSI, situaţii de urgenţă şi dezastre;
-Comisia de Gestionare şi manipulare a substanţe toxice;
-responsabilul Comisiei pentru pregatire şi instruire practică la agentul
economic şi în atelierele şcoală;
-responsabilul Comisiei de licitatii;
-membru în comisia de orar;
-responsabilul Comisiei de Protecţie socială “ Bani de liceu”
-a participat la Balul Bobocilor împreuna cu elevii clasei 9D.
-a participat ca membru examinator în comisiile de NIVEL 4 și 5 la examenele
de Certificarea a competențelor profesionale iunie – iulie 2020.

VASILIU DOINA

- Membru în Comisia națională de specialitate – domeniul Chimie Industrială
- pregătire suplimentară pentru examenul de certificare a calificării profesionale
STOICA ELENA CRISTINA
-Membru în Comisia pentru coordonarea și organizare examenelor, de încheierea situației
școlare, diferențe, controlul și întocmirea situației statistice.
-Membru în Comisia pentru admitere în clasa a IX a. Înscrierea în învățământul postobligatoriu.
-Membru în Comisiei PSI. Situații de urgență și dezastre.
-Membru în Comisia pentru gestionarea și manipularea substanțelor toxice.
-Membru în Comisia de inventar.
-Participarea ca profesor asistent la examenul de Bacalaureat probe scrise – iunie iulie 2020 și
examenul de Titularizare iulie 2020.
-A susținut și a promovat examenul de acordare a gradului II didactic, în specialitate, august
2020.

NICA MADALINA















metodist ISMB – Domeniul: Energetică
responsabil în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
responsabil în Comisia pentru promovarea imaginii scolii și stabilirea de contacte cu exteriorul.
monografia scolii;
responsabilul Situații de urgenta și dezastre;
responsabil în Comisia pentru pregătire și instruire practica la agentul economic și în atelierele scoală;
responsabil în Comisia pentru informatizare;
responsabilul Comisiei de întocmire a orarului scolii;
responsabilul Comisiei de Control Intern Managerial;
membru în Comisia de elaborare/ revizuire a planului de acțiune al scolii;
membru în Comisia care realizează controlul actelor de studii și a documentelor de evidenta scolara;
membru în Comisia de coordonare și elaborare a examenelor de diferențe;
membru în Comisia de inventar;
secretar și persoana de contact Examen de Bacalaureat Național sesiunea iunie-iulie 2020;
profesor evaluator la Examenul de Titularizare iulie 2020;

Ca responsabil al CEAC, a încheiat Raportul de autoevaluare RAEI 2018-2019 și am inițializat și completat
RAEI 2019-2020 pe platforma online, a întocmit Raportul de autoevaluare în octombrie 2019 și Raportul
de inspecție de validare a raportului procesului de autoevaluare, a pregătit inspecția de validare a
raportului procesului de autoevaluare din noiembrie 2019.

Ca responsabil Comisie SU, a pregătit două exerciții de alarmare în caz de cutremur, respectiv
incendiu.

A reactualizat Planul de Acțiune al Școlii pentru anul 2019- 2020

PITIGOI FLORICA
-

-

-

A participat la examenul de diferențe 2019 pentru disciplinele aferente ariei curriculare tehnologii
clasele 9 – 12, liceu zi.
A participat la activitati extrascolare cu elevii clasei a XII a F, la am fost diriginte în “Saptamana scoala
altfel “din octombrie 2019 (vizionarea unui film și plimbare în parcul Tineretului) și la Balul bobocilor
2019 - 2020.
A participat la activitatea în cadrul Campaniei "19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra
copiilor și tinerilor" realizată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea
România cu tema : "Dependența şi abuzul de substanţe" din data de 11.11.2019, realizată la Colegiul
Tehnic “Costin D. Nenițescu” de către prof. Piţigoi Florica cu clasa a XII a F şi prof. Spânu Ana-Maria
cu clasa a XI a E.
A prezentat propuneri de teme pentru examenul de certificare competente nivel 4.

IONESCU TOMA
-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului.
-Participarea la programele de formare
-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi dezvoltare

profesională.
-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.
-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie

disponibile.



La nivelui şcolii există o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor
de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv-educativ şi nu numai.



Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor
(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie)



Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii
comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre.



Cazurile de violenţă s-au manifestat sub forma următoarelor forme de violenţă -exprimare
inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare -comportamentul şcolar
neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei.



Rezolvarea acestor conflicte s-a concretizat în observaţie individuală şi mustrare în faţa clasei
şi/sau în faţa consiliului profesoral, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor din învăţământului



Un partener educaţional pe care îl are şcoala în combaterea şi prevenirea violenţei îl constituie
Sectia de politie nr. 13 care prin membrii acesteia s-a dovedit întotdeauna un punct de sprijin în
fiecare acţiune pe care şcoala a iniţiat-o împotriva violenţei.



Probleme deosebite nu au fost în decursul anului scolar, nu au existat incidente care sa afecteze
elevii sau personalul didactic, sesizate în zona adiacentă a unităţii noastre.



Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor
(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie)



Pentru a menţine aceste interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii
comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre.



De monitorizarea tuturor cazurilor de violenţă s-au ocupat membrii comisiei de prevenire a
violenţei care au acţionat după o planificare a activităţilor.
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Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii:

- monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi
aplicarea regulamentelor în vigoare.
- urmăreşte aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii;

Nemotivate

Motivate

Total

19520
7149

12371

Ca urmare a numărului mare de absenţe nemotivate, la sfarsitul anului scolar, au fost inregistrate la nivel de
unitate de invatamant:

- un numar mare de sanctiuni: mustrari, avertismente, preavize.

Sunt elevi la clasele a IX-a si a X-a care nu s-au prezentat la scoala – aflandu-se in situatia de abandon scolar.
Dirigintii au luat legatura cu parintii acestor copii dar fara rezulate.

Datele se regasesc in rapoartele semestriale ale profesorilor diriginti.



Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru școlar 2019-2020 au fost:




elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale;
realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale comisiilor
metodice/catedrelor.
elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de nevoi/oportunităţi educaţionale la
nivelul educabililor;
derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;
controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului școlar/semestrului;
actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare;
aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
realizarea documentaţiei solicitate de MEN;
asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate clasele;
asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:
procurarea documentelor curriculare;
procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN.
elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare etc.).













Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la:

Utilizarea curriculumului naţional aprobat de MEN pentru fiecare nivel de şcolarizare.

Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor, instrucţiunilor, notelor metodice emise de ministerul de
resort privind aplicarea curriculumului naţional.

Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de la:

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele/ modulele din
curriculum astfel.
 S-a observant o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a feedbackului, pentru
optimizarea procesului de învăţare prin: - informarea regulată a elevilor şi/ sau a părinţilor acestora privind
progresul realizat şi rezultatele şcolare
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aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea
rezultatelor şcolare



realizarea documentaţiei solicitate de MEN,;



asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate
clasele ;



asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:



procurarea documentelor curriculare;



procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN.



elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare
etc.).


În anul şcolar 2019-2020, responsabilul Comisiei pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la nivelul
unităţii de învăţământ a fost prof. Mircea Elena, iar responsabilul ariei curriculare Orientare și Consiliere a fost ing. Buta Otilia
Cristina.

Activitatea Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative școlare și extrașcolare a urmarit:

creşterea numărului de activităţi extracurriculare și extraşcolare,

creşterea prestigiului unităţii de învăţământ, prin diferite forme de parteneriat cu Inspectoratul şcolar de
sector/municipiu, cu alte unități de învățământ, din municipiul București și din țară, cu ONG-uri, agenţi economici etc.

I.

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ȘI EXTRACURRICULARĂ
A. PROGRAME INTERNAŢIONALE, NAŢIONALE, COMUNITARE
I. JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA


1. Programul Internațional JA Mini-Compania - Educație Antreprenorială

2. Programul Național Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție. Dezvoltarea abilităților pentru viață”

Scop: Programele JA, de tip learning by doing și project based, ajută tinerii să se pregătească pentru realitatea
economică, oferindu-le posibilitatea să învețe cum să se raporteze la societate, cum să își aleagă profesia, cum să devină
independenți financiar și cum să creeze locuri de muncă ce vor schimba în bine viețile oamenilor din jurul lor și economiile
comunităților în care trăiesc.

Misiunea JA România este să inspire şi să pregătească tânăra generaţie pentru a reuşi în viață prin încurajarea
iniţiativei, profesionalismului şi dezvoltării unor competenţe esenţiale pentru viaţa personală şi profesională.

Programele internaționale JA acoperă toate categoriile de vârstă și sunt adaptate pentru specificul realității din
România, ajutând tinerii să-și dezvolte abilități și competențe esențiale pentru carieră și pentru viață.

Programele sunt implementate la clasă gratuit, prin parteneriatul cu Ministerul Educației Naționale și datorită
susținerii din partea comunității de afaceri, ce contribuie financiar și cu participarea consultanților voluntari la clasă, oferind
tinerilor oportunitatea de a intra în contact cu mediul de business.

***

JUNIOR ACHIEVEMENT este cea mai mare organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială,
programele fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume.


Junior Achievement România, organizaţie non-profit, a fost fondată în anul 1993 şi este parte a JA Worldwide® USA
şi JA Europe. JA este cea mai mare organizaţie internaţională de educaţie economică şi antreprenorială, programele fiind
urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume.





















În România, programele JA de tip learning by doing și project based sunt urmate anual de peste 200.000 de elevi și
studenți din peste 1.700 de instituţii de învăţământ şi se desfăşoară local în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
Naționale, instituţiile de învăţământ şi comunitatea de afaceri
Elevi implicaţi: clasele a IX-a A, E, a X-a E
Coordonator(i): Nica Mădălina, Mircea Elena
Perioada: An școlar 2019-2020
Rezultate: participare, încheiat.
II. PROGRAMUL INTERNAȚIONAL ETWINNING “MIND GAMES PROJECT”, în colaborare cu școli din Turcia
și Portugalia
eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa. eTwinning oferă personalului didactic (profesori, directori,
bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare,
demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă
comunitate educaţională din Europa. eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru
Educație, Formare, Tineret și Sport.
eTwinning a fost lansat în ianuarie 2005, în cadrul Acțiunii Comenius, și face parte din Programul Erasmus+, al
Comisiei Europene.
În Romania, eTwinning a debutat în octombrie 2007, sub coordonarea Institutului de Științe ale Educației. Scopul
principal este sa comunicați și să lucrați împreună cu alte școli din alte țări, implicând elevii în activități noi de
învățare (prezentari powerpoint pe care le schimbă cu colegi din alte țări, alte produse care utilizează noile
tehnologii etc.).
Scopurile pe termen lung ale programului vizează, prin aceasta cooperare online, îmbunătățirea competențelor
profesorilor și elevilor de utilizare a noilor tehnologii, îmbunătățirea comunicării în limbi străine (competență de
bază în Uniunea Europeană - comunicarea în cel puțin 2 limbi străine), cunoașterea și dialogul intercultural.
Scop: îmbunătățirea competențelor elevilor de utilizare a noilor tehnologii și de comunicare în limba engleză,
precum și dialogul intercultural.
Elevi implicați: clasa a IX-a A
Coordonator(i): Mircea Elena
Perioada: An școlar 2019-2020; prelungit pentru anul școlar 2020-2021
Rezultate: participare; în desfășurare.



III. PROIECTUL EQAVET-NRP-RO „Support to European Quality Assurance în Vocational Education
and Training (EQAVET) National reference points” (EQAVET-NRP-RO 2019-2022, nr. de referință
608946-EPP-1-2019-1-EPPKA3-EQAVET-NRP) Reţele parteneriale R2 - Chimie industrială, protecția
mediului și industrie alimentară



Scop: program de învățare colegială și un schimb reciproc de bune practici în activitatea profesională este
EQAVET – „Support to European Quality Assurance în Vocational Education and Training National
reference points”, dezvoltarea culturii calității, încurajarea comunicării și a schimbului de bune practici în
cadrul rețelei parteneriale.



Elevi implicaţi: clasa a IX-a D



Coordonator(i): Mircea Elena, Lungu Daniela, Buta Otilia Cristina



Perioada: An școlar 2019-2020; prelungit pentru anul școlar 2020-2021



Rezultate: participare; în desfășurare.



IV. PROGRAMUL NAȚIONAL “ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! –
online



Scop: creşterea încrederii elevilor în instituțiile de învățământ ca principal furnizor de educaţie,
conștientizarea importanţei activităților extraşcolare/extracurriculare pentru dezvoltarea personalității,
oferirea unor alternative educaţionale noi, lărgirea orizontului cultural, stimularea interesului pentru
patrimoniul național, dezvoltarea la elevi a spiritului de echipă, dar și a celui de lider, îmbunătățirea nivelului
de comunicare verbală şi nonverbală prin situaţii concrete create de activități, stimularea creativităţii prin
implicarea elevilor în activităţi practice, evidențierea unor alternative de petrecere a timpului liber,
informarea şi sensibilizarea elevilor cu privire la rolul, importanţa şi necesitatea educației non-formale,
formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător.
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Elevi implicați: toți elevii școlii
Coordonator(i): toți profesorii
Perioada: 30 martie-03 aprilie 2020
Rezultate: participare, încheiat.
B.PROIECTE/PROGRAME/ACTIVITĂȚI/CAMPANII NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN
PARTENERIAT CU MINISTERE, AGENȚII NAȚIONALE, AMBASADE,
CENTRE CULTURALE, ALTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DGASMB,
ONG-uri/ASOCIAȚII, PROGRAME ȘI PROIECTE COMUNITARE etc.
I. ACTIVITĂȚI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, în
parteneriat cu CPECA Sector 3
Scop: Activități de prevenire a consumului de substanțe
Elevi implicaţi: clasele a IX-a E, a XI-a C, a XI-a D
Coordonator(i): Mircea Elena, Buică Valentin Adrian, Spânu Ana-Maria, Țoțan
Magda Daniela
Perioada: 12 decembrie 2019
Rezultate: participare, încheiat.








II. CAMPANIA “19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚELOR ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR
2019”, inițiată de FICE Romania
Scop: Activități de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor
Elevi implicați: clasele a IX-aA, a X-a E, a XI-a E, a XII-a F
Coordonator(i): Mircea Elena, Nica Mădălina, SpânuAna-Maria, Nica Mădălina, Pițigoi Florica
Perioada: 1-19 noiembrie 2019
Rezultate: participare.



III. CAMPANIA NAȚIONALĂ „BATEREL și LUMEA NON-E” (inițiată de Asociația Environ în parteneriat cu Asociația
Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor-SNRB)



Scop: creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica colectării selective și reciclarii deșeurilor în
rândul elevilor și responsabilizarea acestora prin implicarea activă într-o competiție pozitivă;
- promovarea educației ecologice în unitățile de învățământ la nivel național și dezvoltarea spiritului ecologic al tinerilor;
-stimularea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a celor de baterii și acumulatori
Elevi implicaţi: clasele a IX-aA, a X-a B, a X-a E, a XI-a B, a XII-a F
Coordonator(i): Mircea Elena, Nica Mădălina, Pițigoi Florica
Perioada: Februarie - Mai 2020
Rezultate:premii în obiecte de papetărie; participare, încheiat.
IV. PROIECTUL “EDUCAT ȘI SĂNĂTOS ÎN SECTORUL 3 – CLASELE IX-XII”- finanțat de Primăria sectorului 3 prin
parteneriat cu KINETO STIM SRL.
Scop: prevenirea afecțiunilor coloanei vertebrale și a obezității
Elevi implicaţi: toți elevii școlii
Coordonator(i): Mircea Elena
Perioada: octombrie 2019 - ianuarie 2020
Rezultate: participare, încheiat.
V. PROIECTUL “FORTUL 13 JILAVA – TINERII ÎN FAȚĂ CU ORORILE COMUNISMULUI”- finanțat de Primăria
sectorului 3 prin parteneriat cu “Asociația pentru istorie recentă și dezvoltare urbană"
Scop: informare despre istoria Fortului 13 Jilava
Elevi implicaţi: elevii școlii
Coordonator(i): Capră Marius Răzvan, Ișfan Liliana, Elena Mircea
Perioada: octombrie 2019 - ianuarie 2020
Rezultate: participare, încheiat.



























VI. PROIECTUL "eLIBERARE" (online), partener al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane (ANITP)
Scop: prevenirea traficului de persoane
Elevi implicaţi: clasa a IX-a A
Coordonator(i): Mircea Elena
Perioada: martie-aprilie 2020 (online)
Rezultate: participare, încheiat.








VII.PROIECTUL NAȚIONAL DE DEZBATERE ȘI INTERVENȚIE SOCIALĂ "ADOLESCENȚII, ÎNCOTRO?"
(online)
Scop: dezbatere și intervenție socială
Elevi implicaţi: clasa a IX-a A
Coordonator(i): Mircea Elena
Perioada: martie-aprilie 2020 (online)
Rezultate: participare, încheiat.








VIII. PROIECTUL EDUCATIV “EA ȘI NUMAI EA” - în parteneriat cu Asociația Culturală Act
Scop: familiarizarea elevilor cu teatrul modern
Elevi implicaţi: clasele a IX-a A, a X-a B
Coordonator(i): Mircea Elena
Perioada: noiembrie 2019
Rezultate: participare, încheiat.
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COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR
A desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul
anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite . Principalele
activităţi derulate:
Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesionala conform
programelor în vigoare;
Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele
verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.;
Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului
elev-diriginte-părinte pentru cls a IX a si a X a;
Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;














IX. PROIECTUL"ÎNVĂȚĂMÂNTULSUPERIOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - MEDIU OFERTANT PENTRU TINERII DIN
MEDIULRURAL" - ISTMR - CNFIS-FDI-2019-0318
Scop: oferte de studiu în învățământul superior de educație fizică și sport pentru tinerii din mediul rural
Elevi implicaţi: clasele a XII-a
Coordonator(i): Ișfan Liliana
Perioada: An școlar 2019-2020
Rezultate: încheiat.
X. TÂRGUL DE OFERTA EDUCAŢIONALĂ DEDICAT ELEVILOR DE CLASA A VII-A ȘI A VIII-A - online
Scop: promovarea ofertei educaționale a liceelor din București
Elevi implicaţi: Rotaru Carmen Elena (clasa a IX-aA), NăstaseAndreea Mirela (clasa a XII-a A)
Coordonator(i): Ișfan Liliana, Nica Mădălina, Mircea Elena, Mitroi Mihaela Cerasela
Durata: 08-13 iunie 2020 (online)
Rezultate: sesiune de promovare live; chat online; participare; încheiat.
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C. ALTE ACTIVITĂȚI
I. ZEL 2019 – “ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR, ZIUA LIMBILOR STRĂINE”
Scop: promovarea învățării limbilor străine; sărbătorirea diversității lingvistice, a plurilingvismului / multilingvismului,
învățarea limbilor străine pe toată durata vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenția elevilor și părinților
asupra importanței învățării limbilor străine și să îi sensibilizeze cu privire la existența și valoarea tuturor limbilor vorbite în
Europa, încurajând învățarea lor.
Elevi implicaţi: elevii școlii
Coordonator(i): profesorii de limbi străine
Durata: 26 septembrie 2019
Rezultate: participare; încheiat.
II. ACȚIUNI PROMOȚIONALE DESFĂȘURATE DE BIROUL INFORMARE-RECRUTARE
Scop: atragerea spre cariera militară a candidaților cu potențial aptitudinal ridicat și adecvat cerințelor de recrutare a Ministerului
Apărării Naționale
Profesori participanți: Buta Otilia Cristina, Ene Irina Natașa, Mitroi Cerasela Mihaela, Nica Mădălina, Niculae Marilena, Stan
Camelia Gheorghița, Vasiliu Doina
Elevi implicaţi: clasele a XII-a
Durata: 9 decembrie 2019
Rezultate: încheiat

 III. Acord de parteneriat pentru Proiectul extrașcolar din cadrul Parteneriatului
Civic pentru Educație „CURAJ și IMPLICARE” - Stop Bullyingului în Școala
55 Mea!” – unitatea de învățământ aplicantă – Colegiul Tehnic „Carol I”
 Scop: derularea unor activități extrașcolare de prevenire și combatere a
fenomenului bullying
 Coordonator: prof. Elena Mircea
 Profesori participanți: 11 diriginți
 Elevi implicaţi: 30 din fiecare unitate parteneră
 Durata: 02 martie – 03 aprilie 2020
 Rezultate: anulat – nu a primit finanțare
 ***
 CȘE a susținut activitatea Comisiei de Programe și Proiecte Educative prin
asigurarea diseminării informațiilor referitoare la activitățile educative,
școlare și extrașcolare, cât și prin implicarea constantă în activitățile derulate
de școală.

56Efectuarea de activități școlare şi extrașcolare în cadrul proiectelor derulate în
liceu.
 Derularea cu elevii clasei 9 E in data de 23.11.2018 a activităţii de creştere a
gradului de informare a planurilor cu privire la atribuţiile instituţiilor în cazul
situaţiilor de learning mediul şcolar. Invitaţi Cioponea Mihai, Cojocaru Cosmin –
DGPMB Poliţia Sector 3 secţia 13 Poliţie Comportamentul Proximitate, şi Cojoacă
Mirela , Neagu Mihaela – DGASPC.
 In scoală noastră s-a derulat proiectul ,,ÎMPREUNĂ! de prevenire a consumului
de substanțe psihoactive, destinat tinerilor cu vârste 15-18 ani provenind din
medii la risc.
 Proiectul are o componentă pentru elevi, una pentru cadrele didactice şi una
pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în parcurgerea a 15 sesiuni de
prevenire a consumului de substanțe necesare luării unor decizii informate,
corecte şi responsabile în legătură cu consumul de droguri, implementate de
către specialiștii CPECA.

 În anul şcolar 2019-2020, planul managerial al Comisiei pentru

perfectionare si formare continua a cadrelor didactice a stabilit
următoarele priorităţi strategice:
 1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;
 2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ-evaluativ;
 3. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii
elevilor către şcoala noastră şi spre performanţă;
 4. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare.
Dna profesor Stoica Elena Cristina - Industrie alimentară, a susținut și
promovat în august 2020 examenul pentru gradul II din învățământ
preuniversitar.


Dl Capră Răzvan Marius în luna iunie a absolvit cursurile de master din
cadrul UTCB, Departamentul Pentru Pregatirea Cadrelor Didactice cu
specializarea Tehnologii Didactice Asistate de Calculator.
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PUNCTE TARI

 interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in
vederea consilierii viitoarelor cadre didactice
 suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de
formare / perfectionare in tara si strainatate

 colective de catedră echilibrate ca nivel de experienţă–
majoritatea profesorilor fiind cu gradul didactic I şi II– şi au în
componenţă profesori metodişti, membri ai consiliului consultativ,
formatori, membrii ai comisiilor de lucru;
PUNCTE SLABE
 Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu
nevoia de dezvoltare personala, ci in functie de oferta existenta
si de pretul cursului.
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 OPORTUNITATI

 existenţa surselor de informare şi formare externă pentru cadre
didactice;
 existenţa posibilităţilor de participare la programe judeţene,
naţionale şi internaţionale;

 posibilitatea de perfecţionare prin e- Learning;
 oferta variată a CCD si a altor furnizori de formare;
 oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare,
etc. a instituţiilor de învăţământ superior;
 oferta stagiilor de formare în străinătate (Erasmus, Comenius,
Grundvig, etc).
 AMENINTARI

 Oferta redusa de cursuri gratuite
 Costurile cursurilor acreditate
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RAPORT ANUAL DE EVALUARE A COMISIEI
SITUAȚILOR DE URGENȚĂ

In urma analizei activitatilor desfasurate in anul 2019-2020, Comisia
tehnica de Situatii de Urgenta a intocmit urmatorul raport de evaluare a
nivelului de aparare impotriva incendiilor, conform urmatoarelor criterii:
1) implementarea prevederilor legale;
2) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;
3) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
4) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de
apărare împotriva incendiilor;
5) eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
6) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A NIVELULUI DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

61urma analizei planului de activități pentru anul 2019-2020, au fost realizate următoarele
În
activități și au fost luate următoarele masuri:
au fost marcate corespunzător căile de evacuare din clădiri;

au fost marcate interior și exterior căile de acces privind menținerea distanțării între
persoane;
au fost marcate cu afișe la intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de
informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2.
au fost inscripționați corespunzător hidranții interiori corp B;
a fost verificata permanent starea tablourilor electrice și de distributie în spatiile scolii, astfel
încât nu au fost inregistrate evenimente neplacute;
au fost revizuite corpurile de iluminat ale instalatiei de iluminat de siguranta;
au fost modernizate tablourile electrice din spatiile laboratoarelor;
au fost depozitate corect și verificata permanent depozitarea materialelor inflamabile în
magaziile de substante chimice, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente neplacute;
au fost efectuate verificarile de masurare a rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare
la pamant PRAM;
în urma reabilitarii cladirii a fost inlocuita usa de serviciu parter corp A astfel incat sa se
deschida în exterior și au fost montate usi care sa limiteze propagarea fumului/ focului intre
casa scarii și coridoarele aferente salilor de curs în corpul A, în conformitate cu prevederile art.
2.6.23 și art. 4.2.104 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor;

RAPORT ANUAL DE EVALUARE A NIVELULUI DE
APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

62 Concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului
 au fost reactualizate materialele de instructaj in domeniul PSI;
 au fost efectuate instructajele periodice de PSI;
 au fost efectuate doua exerciții de alarmare in situatii de
urgenta pe fiecare semestru, pentru incendiu si cutremur.

 Instruirea si pregătirea personalului se face in colaborare cu
SERVICIUL EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE QUALITY SAFETY
SERVICES.

PUNCTE TARI
 Au fost elaborate planificările calendaristice şi semestriale, stabilindu-se
63succesiunea de parcurgere a conţinuturilor.
 Integrarea resurselor TIC în desfăşurarea lecţiilor;
 Crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic
– elev, elev – elev, elev – cadru didactic;
 Materia planificată a fost parcursă ritmic şi integral.
 Dotarea cu mobilier nou, a 11 săli de clasă;
 Reînnoirea cu 9 calculatoare (statii complete)
 Dotare cu table de sticlă pentru toate sălile de clasă și laboratoare din corpul A
al unității școlare;
 În vederea mobilizării elevilor profesorii au adoptat strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, la formarea unei gândiri moderne, algoritmice,
modelatoare, problematice.
 În lecţiile desfăşurate la clasă s-au aplicat tehnici de implicare individuală sau
în grup a elevilor.
 S- au elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă).
 Activităţile din cadrul comisiilor metodice au fost parcurse conform graficului.
 Toate cadrele didactice și elevii unității au avut conturi pe domeniul
nenitescu.ro, având acess la platforma googleclassroom pe care au utilizat-o în
semstrul II.
 Au mai fost folosite și alte platforme online ca Zoom, platforma G Suite; au
fost utilizate si aplicația Whats App, email;

PUNCTE SLABE


64 Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând
suficiente informaţiile dobândite la clasă;
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultultural, cu mentalităţi
şi atitudini indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun
ajutor din partea părinţilor;
 Disfuncţionalităţi în managementul comunicării, stresului, al timpului, al
schimbării etc.
 Reînnoirea permanentă a colectivului datorată fluctuaţiei de personal.
 Lipsa de implicare a unora din membrii corpului profesoral.
 Precaritatea mediului familial – sub aspect socio-economic – cultural.
 Un număr mic de elevi au avut probleme cu conexiunea la internet datorită
semnalului slab.
 Rutina – în desfășurarea unui proces instructiv – educativ, centrat pe
profesor.
 Resurse extrabugetare insuficiente.
 Suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru unele lucrări
solicitate.
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 OPORTUNITĂȚI
Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual;
Implicarea părinţilor în activitatea educaţională;
Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în
procesul de învăţare.
Respectarea reglementãrile în vigoare (ordine, note MEC)
Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice.
Identificarea oportunităţilor de participare a elevilor la concursuri, sesiuni
de comunicări.
 AMENIȚĂRI
Interesul scăzut al părinților în cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii;
Slaba motivație a agenților economici de a se implica în dezvoltarea
învățământului profesional de tip dual.
Existența situațiilor speciale în unele familii care conduc la întreruperea
școlarizării;
Slaba implicare a comunității locale în rezolvarea unor probleme referitoare
la dotarea elevilor defavorizați cu device-uri necesare în perioada școlii
online;
Slabe inițiative private sau de sprijin comunitar pentru dezvoltarea şi
susţinerea actului educaţional.

Raportul general privind starea și calitatea învățământului din
Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU "a fost întocmit pe baza
rapoartelor de activități elaborate de responsabilii ariilor
curriculare și ai comisiilor metodice.
El reflectă sintetic activitatea educativă școlară și extrașcolară
desfășurată de-a lungul anului școlar 2019 – 2020.

