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RAPORT ANUAL PRIVIND 

ACTIVITATEA COMISIEI PENTRU PROIECTE, PROGRAME EDUCATIVE ȘI PARTENERIATE 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

VIZIUNE: 

,,Gândind pozitiv, cu resursele existente, într-un ritm propriu, încrezători că toate au un început, 

SĂ FIM SOLIDARI PENTRU EDUCAȚIE!” 

 

SCOP : 

 

 Ridicarea  standardelor  calitative  ale educaţiei formale şi  nonformale , prin stimularea creativităţii, a implicării; 

În anul școlar 2017-2018, consilierul educativ al L.T. ASTRA și-a propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor didactice, 

o serie cât mai variată de activități în cadrul  proiectelor și programelor educative,  dar și cu ocazia altor evenimente sau activitati în parteneriat,  în care să implice 

afectiv, motivațional și conștient toți elevii liceului, și, pe cât posibil, toți partenerii responsabili cu educația (familie, alte instituții de învățământ, Biserica, Poliție, 

Pompieri, Cabinet medical, Biblioteca Județeană, factori economici etc.). 

La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative 

extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vederea: întocmirea documentelor de lucru ale consilierului 

educativ şi corelarea temelor propuse cu cerinţele unitatii; utilizarea unor strategii didactice, în cadrul acestor activități educative, astfel încât elevul să se poată 

exprima liber, să fie ascultat şi îndrumat eficient; implicarea tuturor cadrelor didactice si a  elevilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ; atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real școală- familie, dar si 

a altor parteneri implicati in educatie. 

              Viziunea noastră presupune implicarea tuturor  eforturilor  materiale şi umane ale întregului colectiv pentru atingerea scopului prin îndeplinirea 

obiectivelor: 

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv - educativ; 

2.  Întărirea statutului activităţii educaţionale ca spaţiu de dezvoltare personală; 

3. Creşterea  vizibilităţii  eficienţei  activităţii  educative  prin  prevenirea  şi  reducerea  fenomenelor  antisociale; 
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4. Asigurarea eficienţei activităţii educative prin monitorizarea şi evaluarea influenţei acesteia in comunitate;                                                                                                                                                  

5. Profesionalizarea activităţii educative prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;                                                                                                                                            

 6.  Diversificarea  activităţilor  extracurriculare  prin  atragerea  elevilor  într-un  spaţiu  educativ  în  defavoarea  străzii. 

7. Colaborarea cu diferite instituții de cultură pentru  asigurarea  caracterului  educativ  al  activităţilor de petrecere  a timpului  liber. 

 8.  Conectarea școlii  la programe şi proiecte  educaţionale  desfăşurate  la nivel  local,  judeţean, naţional si international.. 

 

 I. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRAȘCOLARĂ 

Septembrie 2017 

Bookland evolution- conferințe practice pentru tinerI 

 

 

Tineri cool, tineri pentru viitor- ateliere de terapie ocupațională în școli- A.T.O.C.A. 

  

                                

Septembrie 2017 

Alternativele timpului liber- acțiuni de ecologizare și orientare turistică în parteneriat cu Zimbrul Carpatin și DJST Arges      

Septembrie 2018 

Ziua Mersului pe Jos- activitate sponsorizată de Asociația Sportul pentru Toți (40 de elevi participanți de la Liceul Tehnologic ASTRA). Activitatea a fost 

coordonată pentru L.T. Astra, Colegiul Tehnic ,,Costin D. Nenițescu” și ,,Armand Călinescu”, de prof. Ana DEMETER 

                           

Forumul Tinerilor din Argeș – organizator, Asociația de tineret ,,Zimbrul Carpatin” 

 

               

mailto:liceulastra@yahoo.com
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2017/01/news247worldpress-si-educatia-juridica.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2017/01/24-ianuarie-sau-mica-unire.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2017/01/24-ianuarie-sau-mica-unire.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2016/12/craciunul-intr-o-cutie-de-pantofi.html
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Transecologiada- activitate în parteneriat cu ong-ul Zimbrul Carpatin și Consiliul Județean Argeș, desfășurată pe Transfăgărășan 

 

 

Puterea educației nonformale- participare in tabăra de la Corbeni a 3 voluntari din partea L.T. Astra/ jocuri de stimulare a personalității tinerilor 

 

Săptămâna legumelor și a fructelor donate 

 

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități – coord. activității, prof. Ciocîndel Nicoleta, Pană Laura 

 

  

 

 

Educație sanitară- îngrijirea pielii/ tenului- campanie sponsorizată prin produse Nivea oferite participanților 

 

 

Activitate cultural-artistică desfășurată la teatrul ,,Al. Davila”/ vizionarea piesei  ,,Romeo și Julieta”. Campania de promovare a actelor de cultură în rândul 

tinerilor a implicat peste 80 de elevi și cadre didactice din L.T. Astra  

                                                   

 

mailto:liceulastra@yahoo.com
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2016/12/ziua-internationala-persoanelor-cu.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2016/11/saptamana-legumelor-si-fructelor-donate.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2016/11/sarbatoreste-romaneste-ziua-dovleacului.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2016/11/sarbatoreste-romaneste-ziua-dovleacului.html
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Consiliere și orientare în carieră- campanie inițiată și desfășurată de Centrul Europe Direct, Argeș și DJST Argeș 

   

 

Împreună împotriva traficului de persoane! COORD., PROF., Diana STANCU și Adela NIȚĂ 

                   

 

EURODESK- informarea tinerilor despre posibilitățile de a participa la programe și proiecte europene/ de mobilitate a tinerilor 

                                     

 

Voluntariat în Tabăra Națională de Meșteșuguri, organizată de DJST Argeș la Centrul dfe Agrement Corbeni 
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SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE (2017-2018) 

cu tema 

,,Lumea depinde de noi!” 

 

EDUCAȚIA GLOBALĂ- 

drepturi și obligații 

L.T. ASTRA-cabinetul de lb. 

engleză 

EDUCAŢIA GLOBALĂ- 

LUMEA MEA DEPINDE DE 

NOI  

 Săptămâna 13-17 

noiembrie 2017 este dedicată, 

conform Consiliului Europei, 

Educaţiei Globale şi vizează în 

primul rănd, conştientizarea 

interdependenţei şi a 

solidarităţii globale. Acest 

lucru a insemnat, pentru elevii 

liceului „ASTRA” şi pentru 

noi, profesorii, deopotrivă, un 

prilej să ne exprimăm opinia cu 

privire la dobândirea unei 

educaţii globale. Am înţeles, 

prin urmare, că o educaţie 

globală este o educaţie de 

calitate care facilitează 

înţelegerea conexiunilor dintre 

29 

 

Educaţia Globală cuprinde: educaţia 

pentru dezvoltare, educaţia pentru 

drepturile omului, educaţia pentru 

pace şi prevenirea conflictelor şi 

educaţia interculturală. Am subliniat 

încă o dată, importanţa cunoaşterii 

unei limbi străine, care nu mai 

reprezintă un atuu ci mai degrabă o 

abilitate de supravieţuire într-o lume 

globalizată. Elevii de azi au în faţă un 

viitor în care graniţele sunt abstracte şi 

dimensiunea globală a educaţiei este 

esenţială. Comunicarea trebuie astfel, 

să se facă la nivel global. În concluzie, 

o educatie globală are ca scop 

formarea unei societăţi juste şi 

durabile, în care puterea şi resursele să 

fie împărţite într-un mod mai echitabil 

decât acum. Cuvântul cheie, Global 

este fundamental atunci când vine 

vorba de educaţia secolului 21. Acest 

lucru îi ajută pe elevii noştri să  

înţeleagă mai bine complexitatea 

lumii în care trăiesc, precum şi locul 

lor în aceasta. 

PĂNESCU 

Manuela 
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viaţa individului şi cea a 

semenilor lui răspândiţi pe tot 

globul. Acest tip de educaţie 

dezvoltă acele compentenţe, 

atitudini şi valori care ne permit 

să lucrăm împreună pentru a 

produce o schimbare şi pentru a 

prelua controlul asupra propriei 

vieți. Ne stimulează să 

dezbatem, să fim creativi, să 

înțelegem mai bine diversitatea 

culturală, socială, economică 

sau de mediu care de modelează 

viaţa. Într-un mod interactiv, 

am învăţat că drepturile vin 

mereu cu obligaţii şi că trebuie 

să le respectăm deopotrivă. 

 

mailto:liceulastra@yahoo.com


 

                                                                                                                                                                                                                                       
       

 

7 
 

 
LICEUL TEHNOLOGIC  

„ASTRA” PITEŞTI 

Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 
0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com;   

web: liceulastra.ro 
0 

PRIMUL MEU JOB- activitate 

de conștientizare a implicării pe 

piața muncii 

L.T.ASTRA- laboratorul de 

biologie 

54 DEMETER 

Ana 

CIOBANU 

Elena 

TUDOR 

Claudia 

CÎRSTIAN 

Corina 

În parteneriat 

cu DJST 

ARGEȘ și 

CENTRUL 

Europe Direct 

 

ROMEO ȘI JULIETA- drama 

iubirii într-o lume care are 

nevoie de iubire! 

 

 

Teatrul ,,Alexandru Davila”, 

Pitești 

 

 

 

135 DEMETER 

Ana-Maria 

 

 
 

 

Am grijă de mine! 

 

L.T. Astra- amfiteatrul liceului 

 

60 

 

CIOBANU 

Elena 

DEMETER 

Ana 

Badea Emilia 

ALEXE 

Camelia 

TUDOR 

Claudia 

IONESCU 

Victoria 
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PROIECTE EDUCATIVE DERULATE ŞI ÎN CURS DE DERULARE 2017-2018 

1. PROIECTUL ROSE, manager de proiect, dir., prof. ing., Maria IONICA 

2. SCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, prof. coord., Ana DEMETER 

3. ALTCEVA PENTRU VIITORUL MEU! ,  prof. coord. , LEMNARU Georgeta 

4. MEDIEREA CONFLICTELOR DINTRE ELEVI, DE CATRE ELEVI, coord., consilier psihopedagog, DOVLECEL Andreea 

5. PROIECT DE TERAPIE OCUPATIONALA IN SCOLI, in colaborare cu A.T.O.C.A., coord., prof. Ana DEMETER, Elena CIOBANU 

6. ALTERNATIVELE TIMPULUI LIBER, proiect finanțat de DJST Arges, coord., prof.,  Ana DEMETER, dir. adj., prof., Elena CIOBANU, 

consilier pentru comunicare- DJST Argeș, Simona BOCANU 

7. REVISTA ȘCOLII- SOLIDARI PENTRU EDUCAȚIE, ISSN 2558 – 8699 ISSN–L 2558 – 8699, Coordonator inițiator,  prof., Ana DEMETER, 

coordonatori, dir., prof. ing.,  Maria IONICA, dir. adj., prof., Elena CIOBANU 

8. REVISTA DE VOLUNTARIAT - ,,FII ȘCOLAR, NU FI HOINAR !”, ISSN 2558 - 877X ISSN–L 2557 - 877X, coordonator, prof., Ana DEMETER 

PUNCTE TARI 

 S-a observat creșterea dorinței de implicare a elevilor în activități extrașcolare și mai ales orientarea unora dintre ei spre alternative de petrecere 

a timpului liber ca voluntari în acțiunile diferitelor ONG-uri partenere. De asemenea, sunt elevi care participă pe cont propriu la diferite concursuri 

de orientare turistică/ în tabere/ activități de voluntariat inițiate de  ONG-ul ,,Zimbrul Carpatin” sau DJST Argeș, semn că motivația este intrinsecă 

și că obiectivele activităților extrașcolare s-au atins, în sensul implicării în comunitate, prin simț civic. 

• existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul 

acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de 

învăţământ; 

• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul managerial al  comisiei metodice a diriginţilor, Programul 

activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

• s-a constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care 

se face evaluarea/feed-back-ul; 

• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA 

TRAFICULUI DE 

PERSOANE! 

L.T. ASTRA- cabinetul de 

limba engleză 

 

30 

 

DEMETER 

Ana 

STANCU 

Diana 

NIȚĂ Adela 
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• s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

• relaţia buna dintre  diriginţi şi elevi; 

• implicarea în concursuri şcolare; 

• asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

• perfecţionarea constantă a întregului personal; 

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative ; 

• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

• identificarea unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative extracurriculare si extrascolare (diplome, promovarea pe pagina 

de facebook). 

PUNCTE SLABE  

• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

• existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen. 

OPORTUNITAŢI: 

• vizionarea unor spectacole de teatru, etc 

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la consolidarea legăturilor dintre elevi, la socializare, la schimb de experiență, prin atragerea unor 

noi parteneri care să deruleze în școală sau în afara ei, ateliere ocupaționale: ONG-uri, Asociații de Tineret etc. -0 K 

AMENINŢĂRI: 

•  existenţa unui număr foarte mare de tentaţii din cauza mediului urban; 

•  influenţa „grupului” de elevi; 

•   elevi cu probleme de comportament. 
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RAPORT PRIVIND 

ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR  

 PE SEM I  

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2016-2017 cu un efectiv de ...... cadre didactice.  

I. OBIECTIVE URMĂRITE 

Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative. 

Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 

Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 

Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şextraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi 

analfabetism 

Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact. 

II.ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în : 

1. Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind implementarea strategiei dezvoltării activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare pe anul şcolar 2016- 2017; 

2. Programul activităţilor extrascolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene şi responsabilităţi; 

3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

4. Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate informări de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liceulastra@yahoo.com


 

                                                                                                                                                                                                                                       
       

 

11 
 

 
LICEUL TEHNOLOGIC  

„ASTRA” PITEŞTI 

Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 
0248251824, e-mail: liceulastra@yahoo.com;   

web: liceulastra.ro 
0 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  ÎN CADRUL  COMISIEI  DIRIGINȚILOR  în anul  școlar 2017-2018 

                                                         SUBCOMISIA LICEU-ZI 

Responsabil  subcomisie, prof., .Alexe Camelia   

 

Nr.crt MODULUL TEMA TIPUL  ACTIVITĂȚII DATA PROPUNĂTOR/CLASA 

1 Calitatea stilului de viață O modalitate 

nepoluantă,partajată și 

inteligentă 

referat 

dezvoltare 

 

septembrie prof.Lemnaru Georgeta/cls a 

XI a D 

2 Comunicare și abilități sociale Managementul emoțiilor brainstorming 

dicuții pe grupuri de lucru 

octombrie prof.Pănescu Manuela/cls a 

X a A 

3 Autocunoaștere și dezvoltare 

personală 

Procesul autocunoașterii-între 

indispeusabilitate și împlinire 

de sine 

Lecție deschisă octombrie prof.Tudor Claudia cls a XII 

a B 

4 Planificarea carierei Sistemul de învățământ post-

obligatoriu:școli 

posticeale,educația adulților 

referat 

dezbatere 

noiembrie prof. Dumitru Cristian/ cls a 

XI a B 

5 Autocunoaștere și dezvoltare 

personală 

Cunoaște-te pe tine însuți! chestionar  

discuții  

noiembrie prof. Ceteraș  Gabriela/cls  a 

XI a C 

6 Planificarea carierei   decembrie prof. Văduva Daniel/ cls a 

XII a A 

7 Comunicare si abilități sociale Drepturile omului  discuții in grupuri de lucru decembrie prof. Stancu Diana/cls a XII-

a D+E 

8 Educație pentru valori Alcoolul, drogurile și calitatea 

vieții 

discuții individuale și de 

grup 

ianuarie prof. Petrescu Ileana/cls a X 

a E 

9 Comunicare  și abilități sociale Autocontrol  emoțional realizarea unei liste de 

emoții și de modalități de 

autocontrol emoțional 

februarie prof. Alexe Camelia/cls a X a 

C 

10 Calitatea stilului de viață Alimentația și sănătatea mea lecție deschisă 

chestionare 

martie prof. Lipă Valentina/cls a IX 

a A 

11 Managementul informațiilor și al 

învățării 

Identitate și cultură națională  referat 

dezbatere 

 

martie  prof.Ștefan Cristian/cls a XII 

a C 
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12 Planificarea carierei  Meserii uzate moral și meserii  

actuale 

dezbatere mai Prof.Ionescu Victoria/cls a 

XI a A 

   

 

 

 PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR  ÎN CADRUL  COMISIEI  DIRIGINȚILOR  în anul  școlar 2017-2018- SUBCOMISIA LICEU-SERAL 

 Responsabil  subcomisie,prof. Silvia VIȘAN   

 

Tema 1.Parcuri naturale din Romania- referat (octombrie) - Prof.VISAN SILVIA  

Tema 2.Noutăți științifice în chimie - referat -(noiembrie)- Prof.STEAN MHAELA 

Tema 3.Alimentația și vârsta- referat -(decembrie)- Prof.IONESCU LIA  

Tema 4. Internetul și informatia –dezbatere -(ianuarie)- Prof.BELU MIHAELA 

Tema 5. Circulația rutieră în marile orașe -referat -(februarie)- Prof.PETRESCU STEFAN 

Tema 6. Electronica și aplicațiile ei în știință –masă rotundă -(martie)- Prof.BACRIA OLGA  

Tema.7. Bunele maniere și societatea actuală–dezbatere -(aprilie)- Prof.GAVANESCU CORNEL 

Tema 8. Sportul și sănătatea –masa rotunda ( mai). 

RAPORT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

A COMISIEI DIRIGINȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SERAL 

PE SEMESTRUL I 

Comisia dirigintilor invatamantului seral in anul scolar 2017-2018 şi-a propus să desfăşoare  serie de activităţi : referate, lectii demnostrative, dezbateri  

si mese rotunde in scopul  dezvoltarii  procesului instructiv–educativ, a  educatiei civice,  a cultivarii unei educatii bazate pe respect si maniere in societate, 

precum si creşterea nivelului de cunoştinţe. 

Planul de activitati a comisiei dirigintilor invatamantului seral pe semestrul I, a inclus sustinerea si prezentarea a patru teme in perioada octombrie-

ianuarie.La aceste activitati au participat profesorii diriginti membrii ai comisiei, cat si elevii claselor de invatamant seral. 

OBIECTIVELE activitatilor desfasurate. 
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-Formarea abilitatilor pentru viata, 

-Respectul pentru natura in conservarea unor specii protejate in parcurile naturale, 

-Educatia in spiritul civic a  viitoarelor generatii, 

-Rolul alimentatiei corelat cu varsta in vederea prevenirii bolilor, 

-Asigurarea unui bogat material documentar in realizarea temelor 

RESURSE SI MATERIALE DIDACTICE 

Au fost utilizate: videoproiector, chestionare, filme documentare de scurt metraj(5-10 minute), reviste de   specialitate (Terra, Magazin). 

TEMELE COMISIEI  

Parcuri naturale din Romania-referat (prof.Visan Silvia) sustinut in luna octombrie. 

In luna noiembrie, referatul –Noutati  in chimie (Pro.Stefan Mihaela). 

In decembrie domna prof. Ionescu Lia, a sutinut referatul -Alimentatia si varsta, si in ianuarie, prof.Belu Mihaela a dezbatut tema:Internetul si informatia. 

DESFASURAREA ACTIVITATILOR 

Prin desfasurarea acestor activitati obiectivele au fost atinse, elevuii manifestand interes prin atentia si prezenta lor, punand intrebari. Membrii Comisiei 

s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers 

didactic de excepție, inovator. 

III   PROMOVARE 

S-au popularizat  aspecte din munca elevilor prin blogul Activităților extrașcolare și al Consiliului Școlar al Elevilor, din lunile octombrie şi decembrie, 

precum şi în cadrul expoziţiilor organizate în şcoală din octombrie pănă în ianuarie. 

 

IV. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

 

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii 

şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând-se  tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial 

al activităţii educative. Au fost instruiți prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative 

scolare si extrascolare, intocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui. 

La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice, iar temele dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi 

particularităţile eleviilor. A fost recomandată utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel  încât, elevul să se poată exprima, să fie ascultat 

şi îndrumat eficient. 
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S-au desfasurat sedintele cu parinti, pe clase, dupa un program afisat, în care s-au  prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara). 

S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite insitutii. S-au efectuat asistente la orele de dirigentie, iar  profesorii diriginţi au fost preocupaţi de 

dezvoltarea profesională continua, prin înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare. 

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a  analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a 

stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet 

şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 

CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

L.T. ASTRA 

În urma votului liber exprimat de elevii liceului şi a discuţiilor purtate pentru alegerea reprezentanţilor de departamente, s-a hotărât următoarea 

componenţă a C.Ş.E.: 

Preşedinte: TRANDAFIR ANDREEA clasa a XI-a A 

Vicepreşedinţi: ILIE ELENA clasa a XI-a A/ CA 

Secretar: VLĂDOIU Ana-Maria clasa a XI-a P2 

Avocatul elevului: DUMITRASCU IONUT clasa a XI-a P2/ CEAC 

Sport şi tineret: NICOLAE ALEXANDRU clasa a XI-a B 

Concursuri şcolare şi extraşcolare: GROSU YASMINA clasa a IX-a B 

Comunicare: BICA MADALINA clasa a IX-a B 

Cultură, educaţie şi programe şcolare: IOANA GABRIELA clasa a XII-a A 

Învăţământul profesional şi tehnic: TUICA ALEXANDRA clasa a X-a P2 STANCIU ILIE clasa a IX-a P3 

 

 
 

 Misiune C.Ş.E. : C.Ş.E. reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor colaborând cu factorii de decizie din cadrul liceului, pentru respectarea 

drepturilor elevilor. Asigură comunicarea între elevi şi conducerea şcolii, receptând şi propunând acesteia spre dezbatere şi soluţionare aspecte ale vieţii şcolare 

a elevilor. 

 Obiective:  

-dezvoltarea capacităţii de organizare a elevilor 

-accesarea şi derularea de proiecte şi programe educative menite să formeze comportamente psihosociale de natură participativ-activă a tinerilor. 

-implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare 

-reprezintă şi apără interesele elevilor colaborând cu factorii de decizie. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CŞE DIN LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

 

1. TRANSECOLOGIADA- activitate de ecologizare in zona 

TRANSFAGARASAN, la initiativa ong-ului ZIMBRUL CARPATIN, in parteneriat cu CSE ASTRA (30 de participani, transportul si masa asigurate de Zimbrul 

Carpatin) 

 

 

 

 

 

 

  

2. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE- dezbatere pe tema consecinţelor anturajului,  renunţării la şcoală etc.- OCTOMBRIE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUPA ALUTUS- participare la concursul de orientare turistica (Baile Govora) 

4. DEZVOLTARE PERSONALA- evolutia in cariera ; invitati : reprezentanti ai CENTRULUI EUROPE DIRECT ARGES si DJST Arges- NOIEMBRIE 

2017 

5. SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI- activitate de donaţii, de implicare socială în comunitatea locală, prin vizite la Centrele de tip familial partenere- 

DECEMBRIE 2017 

6. REVISTA SCOLII- PROPUNERE DE ARTICOLE- IANUARIE 2018 

7. PROPUNERI DE PROIECTE : EUROSCOLA si SCOALA- AMBASADOR A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

8. CONCURSURI: SNAC, SANITARII PRICEPUTI etc.  

9. 9  MAI – ZIUA EUROPEI- activitate la CENTRUL EUROPE DIRECT ARGEŞ 
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10. 1 IUNIE SOLIDAR!- activităţi specifice 

 

Consilier educativ, 

Prof., Ana DEMETER 
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