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Număr clase pregatitoare pentru 

anul școlar 2020-2021:    

 1 clasă – 25 locuri 

Străzi arondate unității școlare: Drumul Bacriului, Str. Viitorului, Intr. 

Viitorului, Str. 1 Decembrie 1918, Intr. 1 Decembrie 1918, Intr. Agricultori, Str. 

Alexandru Ioan Cuza, Intr. Alexandru Ioan Cuza, Intr. Bardului, Intr. Coacazei, 

Intr. Crâmpeiului, Intr. Dorobantilor, Intr. Fluturilor, Intr. Livezilor, Intr. 

Moldovenilor, Intr. Pădurenilor, Str. Razorului, Intr. Razorului, Intr. Rezervelor, 

Str. Rezervelor, Intr. Sălcioarei, Str. 1 Mai, Str. 1864, Str. Apeductului), Str. 

Caporal Dumitru Călin, Str. Carciumareselor, Str. Capitan Ion Ionescu, Str. 

Crinului, Str. Daliei, Str. G-ral. Eremia Grigorescu, Str. Galbenelelor, Str. General 

David Praporgescu, Str. George Cosbuc, Str. Gospodari, Str. Gura Leului, Intr. 

Gura Leului, Str. Locotenent Erou Silache, Str. Maraşesti, Str. Mihai Eminescu, 

Str. Narciselor, Str. Prof. Emil Giurgea, Str. Progresului, Str. Pufuleti, Str. 

Randunelelor, Str. Serg.Tudor Gheorghe, Str. Simion Ghinea, Str. Tuculeanu 

Gheorghe, Str. Vasile Sebe, Str. Concordia, Intr. Viorelelor, Intr. Ghioceilor, Intr. 

Nuferilor, Str. Pescarusului, Intrarea Mircea cel Batran, Intrarea Arhitect  Iulius 

Iordan, Str. Crizantemelor, Aleea Lacul Dambovita, Intr. Cicoarei, Intrarea Izvor, 

Strada Crivătului, Intrarea Magnoliei, Strada Rozelor, Intrarea Branduşelor, 

Strada Acvilei, Strada Weiner  Palada, Intrarea  Dorului, Strada Gladiolelor, 

Intrarea Belşugului, Intrarea Canalului, Intrarea Apeductului. 

Descrierea unității școlare: Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”  este situat pe 

malul Lacului Morii, în apropiere aflându-se şi pădurea Roşu. Aceste avantaje 

Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” Roşu 
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facilitează copiilor atât observarea fenomenelor meteorologice şi a 

transformărilor specifice anotimpurilor, cât şi desfăşurarea de activităţi în mijlocul 

naturii, astfel încât tainele mediului înconjurator şi chiar cele ale matematicii pot 

fi mai uşor descifrate, deseori prin organizarea de jocuri distractive.  

În jur, şcoala are un parc şi terenuri sportive, cele pentru minifotbal şi 

fotbal pe gazon artificial fiind dotate cu iluminare nocturnă. Sala de sport are 

dotări complete, iar amfiteatrul poate fi folosit pentru activităţi culturale ample. 

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară în cabinete specializate, laboratoare, 2 

săli de informatică dotate cu tablă interactivă. În interior, pot fi admirate picturi 

murale şi o compoziţie sculpturală, localul şcolii devenind astfel un univers al 

poveştilor și al învăţării prin joc. Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” dispune şi 

de cabinet de consiliere psihopedagogică. Cadrele didactice de la Liceul 

Tehnologic „Doamna Chiajna”, urmăresc ca întreaga activitate să se încadreze în 

standardele de calitate impuse învăţământului în etapa actuală, stabilind 

obiective clare, în concordanţă cu cele din planul de dezvoltare instituțională și 

planul de acțiune al școlii. Au o bogată experienţă, respect faţă de copii şi 

speranța că fiecare elev are calităţi deosebite, care aşteaptă să fie descoperite. 

La clasele mici un deosebit accent se pune pe jocuri şi exerciţii simple şi 

progresive, care transformă învăţarea într-o activitate plăcută.  

Sălile claselor pregătitoare sunt amenajate cu tablă interactivă, laptop, 

imprimantă color conectate la internet, mobilier modular, dar are şi un spaţiu 

destinat  jocului, ceea ce facilitează comunicarea şi cooperarea, dezvoltarea 

socio-emoţională şi fizică. 

Informaţii pentru părinţi: Trecerea bruscă de la jocurile copilăriei la activităţile 

şcolare poate fi uneori traumatizantă pentru copil. Primul contact cu şcoala 

trebuie să fie natural şi plăcut. O particularitate a Liceul Tehnologic „Doamna 

Chiajna” este cuprinderea tuturor nivelurilor de învăţământ: preşcolar, primar, 

gimnazial, liceal, ceea ce permite utile transferuri de experienţă metodică. Elevul 

poate ajunge de la clasa pregătitoare la bacalaureat într-un mediu şcolar şi social 

prietenos, binecunoscut. Elevii provin din Chiajna, din alte comune ilfovene şi din 

Municipiul Bucureşti, structura socială fiind diversă. Ei sunt interesaţi de 

democratizarea şcolii şi sunt capabili să-şi asume responsabilităţi în stabilirea 

normelor şi regulilor privind calitatea vieţii comunităţii şcolare. În special cei din 

anii terminali participă la luarea deciziilor care îi influențează direct. Părinţii sunt 

în general receptivi la problemele şcolii, unii implicându-se şi în sistemul 

managerial al şcolii. Misiunea Liceului Tehnologic „Doamna Chiajna”, ca centru de 

resurse educaţionale pentru comunitate cu personal didactic înalt calificat, este 



de a forma, prin asigurarea a unui învăţământ de calitate europeană, buni 

specialişti în domeniile: tehnică de calcul, sport (fotbal, yachting), alimentaţie 

publică şi turism, competitivi,  capabili să stăpânească la un nivel superior limbile 

moderne de circulaţie internaţională şi tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 

în scopul continuării studiilor în învăţământul superior şi pentru educaţia pe tot 

parcursul vieţii. Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna” va fi recunoscut şi apreciat 

în viitor pentru următoarele particularităţi: 

• promovarea unui învăţământ orientat spre performanţă, urmând a se 

obţine rezultate remarcabile în tehnica de calcul, sport şi alimentaţie publică, nu 

numai în disciplinele clasice;  

• studiul încă din învăţământul preşcolar al limbilor străine, secţia bilingvă 

româno-spaniolă oferind elevilor posibilitatea de a participa la Examenul de 

Bacalaureat spaniol;  

• utilizarea calculatorului şi a internetului concomitent cu o atentă cultivare a 

valorilor civic – democratice; 

• formarea elevilor în spiritul progreselor cunoaşterii contemporane şi al 

educaţiei pe tot parcursul vieţii; 

• implementarea sistemului computerizat de evidenţă şi monitorizare a 

rezultatelor elevilor la învăţătură, care îmbunătățește comunicarea cu familiile 

acestora. 

 

 


