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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIERULUI EDUCATIV 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

 

SEMESTRUL AL II-LEA 

 

   Pe parcursul semestrului al II-lea, ne-am propus  să desfăşurăm, cu participarea şi 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice din liceu, o serie cât mai variată de activităţi, 

proiecte şi programe educative, în care să implice motivaţional şi conştient toţi elevii liceului, şi 

pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, Jandarmeria, Protectia 

copilului, biblioteca, agenti economici, Biserica etc.).  

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare 

cu toate cadrele didactice, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un 

număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea şi   

informarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări profesionale şi integrări sociale 

optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a 

şedinţelor cu părinţii. 

 Pentru anul scolar 2017-2018, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul şcolii, 

prin activităţile educative stabilite. 

 

 

Obiective:  
 

➢ Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a 

educaţiei obligatorii;  

➢ Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

➢ Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie  

➢ Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a 

actelor de indisciplină 

➢ Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 

➢ Diversificarea activităţii extracurriculare; 

➢ Conectarea şi colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, 

judeţean , naţional si international; 

➢ Cresterea calitatii actiunilor educative din şcoală; 

➢ Implicarea şi atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activităţile şcolii; 
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➢ Eficientizarea colaborarii şcolii cu alte institutii implicate in buna funcţionare a societăţii; 

➢ Optimizarea relaţiei şcoală-familie; 

➢ Diversificarea activităţii extracurriculare. 

 

 

Puncte tari 
 

➢ 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; 

➢ Majoritatea profesorilor diriginti s-au implicat in derularea activitatilor scolare si 

extrascolare.; 

➢ Relaţia buna dintre diriginţi şi majoritatea elevilor; 

➢ Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii 

scolii in plan comunitar; 

➢ Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare 

şi extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 

➢  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

➢ Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-

profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

➢ Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

➢ Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 

suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii; 

➢ Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( excursii 

tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

 

Puncte slabe 
 

➢ Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul şi preocuparile copiilor lor;  

➢ Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai 

eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestuia 

➢ Lipsa unor modalităţi de recompensare a elevilor pentru participarea la activităţile 

extraşcolare;  

 

 

 

Oportunităţi 
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➢ Disponibilitatea autoritatilor locale de a se implica in viaţa şcolii ;  

➢ Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 

➢ Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

➢ Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte 

de cooperare internaţională; 

➢ Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri. 

 

Ameninţări 

 
➢ Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 

➢ Elevi cu probleme de comportament; 

➢ Impactul nefast al mass-mediei. 

 

1.Activitatea diriginţilor 

Comisia metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul semestrelor, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Pe parcursul semestrului I şi II al anului scolar 2017– 2018, in cadrul 

Comisiei metodice a dirigintilor au fost derulate urmatoarele activitati metodice: 

➢ La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele 

dezbătute au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile 

eleviilor.În semestrul I şi II 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. 

➢ Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

➢ S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii. 

➢ Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea 

la grade didactice şi cursuri de perfecţionare. 

➢ Responsabilii sub-comisiilor dirigintilor au desfăşurat urmatoarele activităţi: 

Prof. Alexe Camelia- responsabil comisie educativa a dirigintilor pentru liceu-zi 

-Calitatea stilului de viata- Alimentatia si sanatatea mea- lectie deschisa, 

chestionare(martie)-activitate sustinuta de prof. Lipa Valentina; 
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- Manangementul informatiilor si al invatarii- Identitate si cultura nationala- referat , 

dezbatere(martie)- activitate sustinuta de prof. Stefan Cristian; 

- Planificarea carierei- Meserii uzate moral si meserii actuale- dezbatere- activitate 

sustinuta de prof. Ionescu Victoria 

 

Prof.Mateescu Luminita-responsabil comisie educativa a dirigintilor pentru scoala 

profesionala: - referat Autocunoastere si dezvoltare personala(aprilie) 

                      - lectie deschisa: Tipuri de comunicare(mai)- sustinut de Prof. Maistru 

Toroaba Lazar; 

                      -festivitate de inchidere a anului scolar(iunie)- toti dirigintii 

Prof.Visan Silvia- responsabil comisie educativa a dirigintilor pentru invatamantul 

seral: - Electronica si aplicatiile ei in stiinta-masa rotunda (martie)- sustinuta de prof. 

Bacria Olga; 

         -  Bunele maniere si societatea actuala-dezbatere (aprilie)- sustinuta de prof. 

Gavanescu Cornel 

        -  Sportul si sanatatea- masa rotunda ( mai)- sustinuta de prof. Manoiu Valentin 

 

 

2. Activităţi educative şcolare şi extraşcolare 
 

➢ Activitatile derulate în semestrul al II-lea  au debutat cu Programul National „Şcoala 

Altfel” desfăşurată în perioada 26-30 .III.2018, şi au insumat un număr de peste  94 de 

activitati. Titlul proiectului  a fost: „ÎNVĂŢÂND ALTFEL, DEVENIM MAI BUNI.” 

Tipul de activităţi derulate: cultural– artistice, voluntariat,  ecologie şi protecţia mediului, 

educaţie moral -civică, sportiv –turistice, educaţie pentru sănătate, educaţie estetică. 

Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): au participat peste 59 de cadre 

didactice şi aproximativ  684 de elevi. 

Parteneri implicaţi (numele instituţiei): Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean Argeş,  

Distribuţie Oltenia, S.C Metabet S.A, Auchan România, Pepco SA, Nord Metal SRL (agenţi 

economici), Muzeul Goleşti, Cinema Trivale, Biserica Mavrodolu, UPIT Piteşti,  Penitenciarul 

Colibaşi, Staţia meteorologică, Vila Florica, Biblioteca Judeţeană, artist Livia Dobrin, ONG 

Imago Mundi, DJST Argeş, AJOFM Arges.  

➢ CONCURS IN LIMBA ENGLEZA”CINE STIE CASTIGA”-30.III.2018 
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Editia a II-a a acestui concurs a a vut un real succes, au participat peste 40 de elevi,iar activitatea 

a fost selectata sa reprezinte liceul la Competitia Nationala „ O Activitate de Succes in cadrul 

Programului Scoala Altfel”. Activitatea a fost coordonata de consilierul educativ Panescu 

Manuela si prof. Hera Marilena. 

➢ „PROMOVAREA OFERTEI  EDUCAŢIONALE A LICEULUI ASTRA”-Pe 

parcursul semestrului al II-lea s-a organizat o echipa de promovare a ofertei educationale formata 

din: dir.adj.CIOBANU ELENA, prof.ing. responsabil arie curriculara tehnologii POPESCU 

DOREL, prof. Psiholog DOVLECEL ANDREEA  si consilierul educativ PANESCU 

MANUELA.  

Impreună, am mers la şcoli generale din oraş şi din zonele limitrofe precum : MICESTI, 

PURCARENI,  OARJA, STOLNICI, BARLA, TEIU, RATESTI, CATEASCA, STEFANESTI, 

ALBOTA, BASCOV,VALEA URSULUI, MERISANI,  VALCELE, SCOALA GENERALA 

NR. 15, 8,19 ETC. 

➢ „SIMFONIA LALELELOR”-20.IV.2018 

Cu mandrie, am participat la defilarea din cadrul simfoniei, impreuna cu 20 de elevi, imbracati in 

echipamentul fiecarei specializari pe care o reprezentau, alaturi de doamnele director MARIA 

IONICA si CIOBANU ELENA sustinuti de un numar considerabil de cadre didactice. 

➢ „COMBATEREA VIOLENTEI”-25.IV.2018- activate in baza parteneriatului cu I.J.J. 

Arges. S-au efectuat o serie de activitati de instruire, informare si preventie anti-infractionala, 

avandu-l ca invitat pe Plt.Major Oproiu Stelian. 

➢ ZIUA PORTILOR DESCHISE-„CARAVANA MESERIILOR”-25.IV.2018- 

activitate care a avut ca scop informarea elevilor si parintilor despre posibilitatea incrierii in 

clasele de invatamant profesional si dual in anul scolar 2018-2019. Activitatea s-a desfasurat in 

parteneriat cu I.S.J. Arges, Centrul Nationale de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si 

tehnic Bucuresti si Camera de Comert si Industrie Romano- Germana. Coordonator Director 

Ionica Maria. 

➢ „OFERTA EDUCATIONALA UNIVERSITATEA PITESTI”-26.IV.2018 

Lectorul Universitar Doctor Cristina Arsene-Onu, le-a prezentat oferta educationala tuturor 

claselor terminale de liceu, specializarile aferente de unde elevii pot alege precum si conditiile 

de admitere la facultate. 

➢ „CAMPANIA NATIONALA DE PREVENIRE A EXPLOATARII PRIN MUNCA 

SI A TRAFICULUI DE PERSOANE”- 8.V.2018 

Reprezentatii institutiilor: I.J.J. Arges, A.N.I.T.C. Centru Regional Pitesti, A.N.I.T.P. Centru 

Regional Pitesti si  D.G.A.P.C au coordonat activitatea pentru peste 100 de elevi. 

➢ „ZIUA EUROPEI”- 9.V.2018 

 Activitatile desfasurate cu prilejul acestei zile, s-au desfasurat in parteneriat cu Colegiul Tehnic 

„Costin D. Nenitescu” si au facut parte din seria activitatilor din cadrul Proiectului „Scoli 

Ambasador ale Parlamentului European”, coordonată de prof. Ana Demeter; 

➢ CAMPANIA ANTIDROG - 9.V.2018 

Reprezentantul Agentiei Nationale Antidrog, Sp.Prev.Mihaescu Oana, impreuna cu Plutonier 

Major Oproiu Stelian, din partea I.J.J. Arges, au coordonat activitatea de informare si prevenire a 

consumului de droguri precum si a consecintelor penale savarsirii acestor abateri. 
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Aceasta activitate face parte din cadrul PROIECTULUI „ALEGEREA E IN MAINILE 

TALE!”, campanie  de informare si preventie a consumului de substante halucinante. S-au 

efectuat activitati la nivel de scoala de :vizionare de PPT-uri, organizare de afise si postere 

informationale in scoala, precum si organizarea unui concurs creativ de desene, creatii literare, 

eseuri in tematica. Activitatea a fost coordonata de Panescu Manuela si Dovlecel Andreea.  

➢ „CERCURI PEDAGOGICE”-10.V.2018 

Liceul nostru a fost gazda a două cercuri pedagogice, cel de Limba Engleza si cel pentru 

Disciplinele Tehnologice. 

 

 

 

➢ „PRIMUL AJUTOR”- 17.V.2018 

Activitate desfasurata cu ajutorul invitatului Soare Mirela, reprezentant medical al Serviciului de 

Sanatate „Regina Maria” a avut ca scop instruirea elevilor cu privire la acordarea primului ajutor 

si pregatirea elevilor pentru Concursul Judetean „Sanitarii Priceputi” 

➢ „OFERTA DE ANGAJARE”-5.VI.2018 

Parteneriatul liceului cu numerosi agenti economici confera avantaje de angajare elevilor nostri 

din clasele terminale, asigurandu-le astfel insertia pe piata muncii. Prin urmare, firme precum 

Grupul Engie, Leoni, Metabet au organizat activitati de prezentare a ofertelor de angajare prin 

intermediul reprezentatiilor trimisi. 

 

 

➢ „ZIUA INVATATORULUI”-5.VI.2018 

Conform adresei Isj. Arges nr.6384/29.05.2018 cu privire la centralizatorul activitatilor dedicate 

Zilei Invatatorului,s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

- Semnificatia Zilei de 5 iunie; 

- Discutii libere:portretul profesorului ideal; 

- Dezbateri: poate calculatorul sa inlocuiasca un profesor? 

- Promovarea elevilor si profesorilor care au obtinut rezultate bune la concursuri si competitii 

scolare. 

- Meseria de dascal intre nou si vechi 

Toate cadrele didactice alaturi de doamnele director au coordonat aceste activitati. 

 

3. Concursuri scolare judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale 
Performanţe în activitatea şcolară şi extraşcolară  

Rezultate obţinute la concursuri şcolare si extrascolare în anul şcolar 2017-2018: 
➢ LOCUL I- Concurs Judetean: „Stiu si Aplic”-Securitatea si sanatatea in munca se 

deprind de pe bancile scolii!- elevii: Ristea Mihai(XIP2) si Chivu Daniel(XIC)- 

calificati la etapa nationala 

➢ LOCUL II-Simpozion Judetean: „Cunoasterea Invinge Riscurile” 

➢ LOCUL III- Concurs Judetean: „Stiu si Aplic”-Securitatea si sanatatea in munca se 

deprind de pe bancile scolii!-elevele Marin Andreea si Diana Oncioiu-clasa aX-a A 
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➢ LOCUL III si MENTIUNE- Concurs Regional interdisciplinar „Cine stie Castiga”- 

elevele Marin Andreea si Diana Oncioiu-clasa aX-a A 

➢ LOCUL I- Concurs Judetean ”Proiecte de Mediu”- calificate la etapa Nationala -

elevele Marin Andreea si Diana Oncioiu-clasa aX-a A 

➢ LOCUL I- Concurs interjudetean ”Vise care ucid”- eseuri in limba romana-Dragomir 

Paula-clasa a XII-aA; 

➢ LOCUL II- Concurs interjudetean ”Vise care ucid”- filme de scurt metraj- Moise Iulia 

si Badea Denisa(clasa a X-a A) 

➢ LOCUL III- Concurs interjudetean ”Vise care ucid”-desene in picture- Retevoi 

Ioana(clasa aX-a A) 

➢ LOCUL I- Concurs Judetean “Europa de Maine”- eseuri in limba engleza- Din 

Andrei(clasa a X-a A) 

➢ LOCUL I-Etapa Regionala a  “TROFEULUI UCENICULUI ELECTRICIAN”-

Samoila Ramona(clasa IXP1)-calificarea Electrician exploatare statii si central electrice 

➢ LOCUL II-Etapa Regionala a  “TROFEULUI UCENICULUI ELECTRICIAN”-

Badea Sorina(clasa IXP1)- calificarea Electrician exploatare statii si central electrice 

➢ LOCUL III-Etapa Regionala a  “TROFEULUI UCENICULUI ELECTRICIAN”-

Ciuca Marius(clasa IXP1)- calificarea Electrician exploatare statii si central electrice 

➢ LOCUL I-Etapa Regionala a  “TROFEULUI UCENICULUI ELECTRIC- 

Mogoase Emanuel (clasa a XP1)- electrician exploatare joasa tensiune 

➢ LOCUL III-Etapa Regionala a  “TROFEULUI UCENICULUI ELECTRIC- 

Toplicenu Samuel (clasa a XP1)- electrician exploatare joasa tensiune 

➢ LOCUL I- Concursul National “Impreuna”- calificate la etapa nationala- elevele: 

Marin Andreea, Retevoi Ioana, Moise Iulia si Badea Denisa(clasa aX-a A) 

 

 
 

 

4. Proiecte educative : 
     În şcoală, s-au derulat următoarele proiecte: 

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

2. PROIECTUL „ALEGEREA E IN MAINILE TALE”, coord. Consilier Educativ Manuela Panescu 

3. PROIECTUL”ATELIERE FARA FRONTIERE”, coord. Consilier Educativ Manuela Panescu 

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

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

6. MEDIEREA CONFLICTELOR DINTRE ELEVI, DE CATRE ELEVI, coord., consilier 

psihopedagog, DOVLECEL Andreea 

7. REVISTA ŞCOLII- SOLIDARI PENTRU EDUCAȚIE, ISSN 2558 – 8699 ISSN–L 2558 – 8699, 

Coordonator iniţiator,  prof., Ana DEMETER, coordonatori, dir., prof. ing.,  Maria IONICA, dir. 

adj., prof., Elena CIOBANU 

8. PROIECTUL NATIONAL „O ACTIVITATE DE SUCCES IN CADRUL PROGRAMULUI 

SAPTAMANA ALTFEL: SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN!”, coord. Consilier Educativ 

Manuela Panescu 
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5. Parteneriate educaţionale 
Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate  cu numeroase instituţii din oraş: Politia, 

Jandarmeria, Primaria, Agentia Antidrog, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului Arges, etc. 

 

6. Consiliul elevilor : 
Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea cât 

mai multor elevi în   activităţi extraşcolare creative . 

In data de 30.VI.2018, o echipa formata din : Andreea Trandafir, presedintele Consiliului 

Elevilor, Bianca Filip si Schiopu Andra au reprezentat liceul nostru la 

 Concursul Judetean:” Argesul Dezbate” , organizat de CONSILIUL JUDETEAN al elevilor. 

 

7. Comitetul de părinţi 
La nivelul scolii, s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, si mai apoi cu reprezentantii 

fiecarei clase pe scoala.Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi 

eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

 

8. Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de 

învăţământ: 
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale ; 

 -Promovarea unor programe pt. “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari 

active/conştiente la viaţa şcolii. 

- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  

-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  

organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare 

9. Dovezi ale activităţilor şi concursurilor prezentate în raport: 
Toate fotografiile si diplomele aferente concursurilor la care am participat au fost postate în timp 

real pe site-ul liceului:www.liceulastra.ro şi pe pagina de facebook a liceului. În aşa fel incât s-au 

actualizat in permanenţă site-ul şi pagina liceului. 

 

               Director,                                                                           Consilier educativ,  

                                               

             Prof. Ing. Maria Ionica                                                 Prof. Panescu Manuela 
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