
  

PARTENERI INTERNI-AGENTI ECONOMICI 

 

Ca urmarea a recunoaşterii activităţii desfăşurate, şcoala noastră a devenit: 

 

 Centru de practică pedagogica a studenţilor din UNIVERSITATEA POLITEHNICA 

BUCURESTI ; 

 Colaboratoare a Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica -U.P.B. 

 Colaboratoare a Consiliul Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic -  

CNDIPT -  privind implementarea programelor tehnice; 

 Parteneră a numerosi agenţi economici printre care:  

            S.C. INSCUT S.A. 

            S.C. GENERAL TRANSPORT S.A. 

            S.C. ASSA ABLOY S.A. 

            S.C. MADI TRADE SRL 

            S.C. MONOPOLY CONSTRUCT SRL 

            S.C. APOLODOR COM IMPEX SRL 

            S.C. BRADY AUTO CENTER SRL 

 Parteneră a comunităţii locale. 

 

 Consiliul de Administraţie şi cadrele didactice sunt preocupate de creşterea calităţii procesului 

instructiv educativ şi de modernizarea bazei materiale. 

 

 Cadrele didactice sunt preocupate nu numai de formarea profesională a elevilor, ci şi de 

formarea lor ca indivizi, capabili de a relaţiona, de a se integra în variate grupuri profesionale şi 

socio-culturale;  

 

 Cadrele didactice ale şcolii au o preocupare deosebită pentru formarea profesională a copiilor 

cu nevoi speciale; 

 

 Pentru prevenirea delincvenţei juvenile şi a consumului de droguri am colaborat cu Agentia 

Nationala Antidrog si Politia de proximitate. 

 

 Pentru a cunoaşte mai bine elevii şi pentru ca aceştia să fie puşi în situaţii de comunicare cât 

mai diverse, cadrele didactice organizează excursii, serbări, vizionări ale unor spectacole de 

teatru urmate de dezbateri etc.  

 

 Pentru a asigura necesarul de formare a cadrelor didactice din şcoală, în vederea alinierii 

activităţii la standardele de calitate din domeniu, în cadrul Centrului de formare-filială a CCD 

au fost derulate cursuri de formare care prin tematică să satisfacă nevoile cadrelor didactice şi 

ale unităţii de învăţământ.( Învăţarea centrată pe elev, Şcoala diriginţilor, Integrare europeană şi 

proiecte internaţionale, Integrarea calculatorului în predare în învăţământul preuniversitar s.a.) 

 

 Sunt în derulare proiecte care au ca prioritate includerea socială: încurajarea accesului egal la 

pregătire şi orientare a persoanelor dezavantajate pe piaţa muncii şi lupta împotriva 

discriminării; 

 


