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   Pe parcursul semestrului I, 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. 

1. Activitatile desfasurate pe parcursul semestrului I, sunt sintetizate dupa cum 

urmeaza: 
Nr. 

Crt. 
Numele 

activitatii 

Perioda  Cadre didactice 

implicate/elevi/parteneri 

Scurta descriere 

1. Let’s Do it! 

Ziua 

Nationala a 

Curateniei 

2018! 

15.09.2018 Profesori: Panescu M., Molea C., Lipa 

V., Stefan M., Tudor Claudia, elevii 

claselor 11A si 10 A in parteneriat cu 

Asociatia Viitorul in Zori si ISJ Arges 

Campanie de ecologizare 

avand ca scop 

mobilizarea a 5% din 

populatia planetei in 

vederea curateniei 

planetei de deseuri intr-o 

singura zi. Zona de care 

ne-am ocupat noi a fost 

Parcul Strand-malul 

Argesului. 

2. Ziua 

Internationala 

a Limbilor 

Straine 

26.09.2018 Profesori: Panescu Manuela, Stancu 

Diana, elevii claselor :11A, 9B, 12 C, 

12 D+E 

Importanta cunoasterii 

unei limbi straine a fost 

subliniata prin crearea de 

postere, scurte scenete in 
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Limba engleza, sustinere 

de referate, prezentari 

Power Point 

3 Activitate de 

Combatere a 

Violentei in 

scoli si de 

pregatire anti-

infractionala 

26.09.2018 Parteneri: IJJ Arges, reprezentata prin 

Plt.Major Oproiu Stelian 

Profesori: Nita Adela, Lipa Valentina, 

Panescu Manuela, dnele 

Director:Ionica M si Ciobanu E. 

S-au dezbatut aspecte cu 

privire la : delincventa 

juvenila, droguri, violenta 

in familie, discriminarea 

in scoli, etc. 

4 Mananci 

sanatos, traiesti 

sanatos 

4.10.2018 Profesori: Stefan M., Lipa V., Cirstian 

C., Lemnaru G., elevii claselor: 10 A, 

11 A, 12 A 

Importanta unui stil de 

viata sanatos a fost 

dezbatut si promovat 

alturi de elevii nostri si d-

nele prof. coordonatori 

5 Activitati 

dedicate 

 ZILEI 

MONDIALE 

A 

EDUCATIEI: 

 

5.10.2018 Rolul si contributia invatatorilor si 

dascalilor romani la infaptuirea Marii 

Uniri-Lectie deschisa+ Concurs de 

istorie, organizator  prof. Stefan 

Cristian 

Evolutia si importanta educatiei in 100 

de cuvinte( dezbatere- toate cadrele 

didactice) 

 Concurs –cea mai frumoasa IE 

romaneasca( organizator Panescu 

Manuela) 

Semnificatia zilei educatiei( Prezentare 

PPT- Panescu M), Directori: Ionica 

M., Ciobanu E. 

Toate aceste activitati au 

avut ca scop sublinierea 

importantei educatiei intr-

o lume globalizata, in 

plina evolutie, tema din 

acest an fiind: Dreptul la 

educatie inseamna dreptul 

de  a avea un profesor 

calificat. 

6 Sport, nutritie 

si Buna 

Dispozitie-

Ziua Mondiala 

a Mersului pe 

Jos 

6.10.2018 Profesori organizatori: Pui Mihaela si 

Lemnaru Georgeta, elevii liceului 

nostru 

Parteneri Decathlon 

In Parcul Trivale, elevii 

liceului nostru au 

experimentat beneficiile 

mersului pe jos si s-au 

bucurat de socializare si 

buna dispozitie. 

7 Activitate 

dedicata 

Educatiei 

Juridice 

11.10.2018 In parteneriat cu Curtea de Apel 

Pitesti, reprezentata prin dl.judecator 

Rebeca Ion, ISJ Arges, reprezentat prin 

dna.Consilier Juridic Antonescu 

Iuliana, alaturi de dna Prof. Stefan 

Mihaela, elevii claselor 11A si 10 A, 

directori: Ionica M., Ciobanu E. 

Elevii nostri au aflat de la 

oameni competenti si 

avizati in domeniu, care 

sunt legile fundamentale 

ale Constitutiei, drepturile 

si obligatiile lor, ce 

inseamna puterea 

judecatoreasca, etc 

8 Ziua 

Europeana 

Antitrafic- 

Fiinte umane 

18.10.2018 Coordonata de dnele profesor: Stancu 

D., Rosu L., Benghe S., impreuna cu 

elevii claselor 9B, 10 B, 11 P1, 

directori: Ionica M., Ciobanu E. 

Cu ajutorul filmuletelor 

educative si a 

prezentarilor de materiale 

informative, elevii nostri 

au invatat cum sa se 

fereasca de pericolele pe 

care le implica traficul de 

persoane.Ca modalitate 



  

de feedback, acestia au 

realizat un poster care a 

fost afisat in scoala. 

9 „Scoala in 

Siguranta!” 

31.10.2018 Activitate desfasurata in parteneriat cu  

Serviciul Judetean Anticoruptie Arges, 

reprezentat prin Zaharia Denisa si IJJ 

Arges, reprezentat prin Oproiu Stelian. 

Profesori: Tudor Claudia, Cirstian 

Corina, Panescu Manuela, elevii clasei 

9P3, directori: Ionica M., Ciobanu E. 

S-au dezbatut diverse 

aspecte cu privire la fapte 

antisociale, comiterea de 

ilegalitati, s-au pezentat 

diverse legi, precum si 

sanctionarea pentru 

incalcarea fiecarei in 

parte. 

10 Romania 100- 

Concurs de 

Colaje, desene, 

pictura 

20.11.2018 Prof: Antonescu C., Ionescu V., elevii 

claselor 12A, 11A 

Intr-un mod creativ si 

atractiv s-au realizat 

desene, colaje in tematica 

Centenarului 

11 Globalizare si 

Mondializare 

in Europa 

noiembrie Prof. Ceteras G., Visan S, elevii 

claselor 11A, 12 C 

In cabinetul de geografie, 

dnele prof au prezentat 

evolutia globalizarii si 

mondializarii in Europa 

12 Crosul 

Castanelor 

noiembrie Prof Pui Mihaela, elevii liceului nostru In curtea scolii, elevii au 

organizat un concurs de 

strangere a castanelor 

13 Activitate de 

pregatire anti-

infractionala 

14.11.2018 Prof.:Panescu M., psih. Fleancu 

Camelia, Prof.Aldea F., 

directori:Ionica M., Ciobanu E., in 

parteneriat cu IJJ Arges-Oproiu 

Stelian, parintii elevilor claselor a 9-a, 

10-a, 11-a, 12-a in cadrul sedintei 

Comitetului de Parinti pe scoala  

In cadrul Sedintei 

Comitetului de Parinti pe 

scoala, dl. Plt.Maj.Oproiu 

Stelian, a desfasurat o 

sedinta de pregatire anti-

infractionala 

14 Stop Violenta! 12.11.2018 Prof. Fleancu Camelia si Petrescu 

Ileana, impreuna cu elevii clasei 11E 

Activitatea a avut ca 

obiectiv  definirea 

tipurilor de violenta, 

aplicarea de chestionare 

cu privire la combaterea 

ei, punandu-se accent pe 

preventia 

comportamentului 

violent: prin jocuri de rol 

si exersarea comunicarii 

asertive. 

15 Campania 

„S.N.A.C”- 

Saptamana 

legumelor si 

fructelor 

19-

23.11.2018 

Prof. Panescu M., Alexe C., Lipa V, 

elevii claselor 10A, 11 C, 11 A, in 

parteneriat cu Directia Generala de 

Asistenta Sociala si Protectia copilului, 

directori: Ionica M., Ciobanu E. 

Timp de o saptamana, 

elevii nostri au adus 

fructe si legume pe care 

le-am donat Complexului 

de servicii pentru copii cu 

handicap. 

16 Educatia 

Globala 

19-

23.11.2018 

Prof Panescu M., doamnele director: 

Ionica M., Ciobanu E. 

„Lumea se schimba, dar 

noi?” aceasta a fost tema 

din anul acesta al 

educatiei globale, 



  

obiectivul principal al 

activitatii a fost de a 

sublinia, inca o data, ca 

intr-o lume in miscare si 

in continua transformare, 

sigura solutie ca sa tinem 

pasul e sa facem acelasi 

lucru. 

17 Sarbatorile de 

iarna la 

romani- colaj 

de texte literare 

si obiceiuri 

decembrie Prof. Alexe C, Demeter A., Badea E., 

elevii claselor 11C si 11 P2 

In cabinetul de romana, 

elevii au realizat colaje de 

texte literare si imagini 

reprezentative cu 

obiceiuri de iarna 

18 2018-

Centenarul 

Marii Uniri 

2018 

decembrie Prof. Stefan C., Panescu M, Vaduva 

D., directori: Ionica M., Ciobanu E., in 

parteneriat cu ISJ Arges, reprezentati 

prin: dna Inspector de Istorie Stefanica 

E., Dl Inspector Vranceanu D., Dra 

Inspector de Limbi Straine Daiana 

Toboiu, Cultul Eroilor, elevii liceului 

nostru 

In Amfiteatru, cu iz de 

sarbatoare, am sarbatorit 

Centenarul Marii Uniri., 

cu cantece, interpretari 

patriotice si multe panouri 

demonstrative. Painea si 

sarea in intampinarea 

oaspetilor, precum si 

straiele populare n-au 

lipsit, de asemenea. 

19 Ziua 

Internationala 

a Persoanelor 

cu Dizabilitati 

3.12.2018 Prof. Ciocandel N., Aldea F., Pana L, 

impreuna cu elevii claselor 9P2, 10P1, 

10P3 

Tema din acest an a vizat 

„Imputernicirea 

persoanelor cu dizabilitati 

si asigurarea incluziunii si 

egalitatii”. Obiectivul 

activitatii a fost de a 

promova o intelegere mai 

buna a problemelor cu 

care se infrunta 

persoanele cu dizabilitati. 

20 Hour Of Code( 

Ora de 

Programare) 

3-9 

decembrie 

Prof. Benghe S., Belu M., elevii 

liceului nostru 

In timpul Saptamanii 

Educatiei in Tehnologia 

Computerelor, elevii 

nostri s-au bucurat de ore 

interactive si atractive de 

alfabetizare media si de 

introducere in bazele 

programarii. 

21 Serbarea de 

Craciun 

18.12.2018 Prof. Panescu M, Stancu Diana, 

organizatori, elevii talentati ai liceului 

nostur, impreuna cu toate cadrele 

didactice  si personal nedidactic,  

doamnele director: Ionica M., Ciobanu 

E. 

Program artistic de 

colinde in limba engleza  

si limba romana, scurte 

demonstratii artistice, 

prezentari ale obiceiului 

de a colinda. 

22 Aniversare 

Mihai 

Eminescu 

15.01.2019 Prof. Draghici L, impreuna cu elevii 

liceului nostru, doamnele director: 

Ionica M., Ciobanu E. 

Activitate dedicata 

poetului natiunii noastre, 

celebrat prin recitare de 



  

poezii, prezentarea 

biografiei poetului, etc 

23 Ziua Unirii 

Principatelor 

Romane 

23.01.2019 Prof. Stefan C., Prof Panescu M., 

doamnele director: Ionica M., Ciobanu 

E., elevii claselor: 12 A, 11 A, 10 A, 

9A 

Mica Unire a fost 

sarbatorita printr-o scurta 

incursiune a 

evenimentelor care au 

permis infaptuirea Unirea 

Principatelor Romane din 

1859. 

24 Activitate de 

Prevenire 

Antidrog 

21.01.2019 Prof. Psih. Fleancu Camelia, Tudor C., 

Stefan Madalina, Panescu M., 

doamnele director: Ionica M., Ciobanu 

E., in parteneriat cu A.N.A.( Agentia 

Nationala Antidrog)reprezentata prin 

subcmisarul de politie Neacsu Marius, 

elevii liceului nostru 

Activitate dedicat 

prevenirii, evaluarii si 

consilierii antidrog, au 

avut loc discutii 

interactive de informare si 

educare asupra prevenirii 

consumului si traficului 

ilicit de droguri. 

 

  

2.Activitatea diriginţilor 

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

managerial elaborat la începutul semestrului dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative ivite ulterior. Pe parcursul semestrului I I al anului scolar 2018– 2019, 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 al anului şcolar 2018-2019, 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 

-Planificarea Carierei-lectie deschisa cu tema: ”Alegerea Carierei”- Octombrie-Prof 

Lipa V., clasa X A 

-Comunicare si abilitati sociale- Lectie deschisa cu tema:”Regulile Comunicarii”- 

noiembrie- prof. Lemnaru G., clasa XII D+E 



  

-Managementul informatiilor si al invatarii-referat cu tema:” Explozia Informationala”- 

decembrie, prof .Vaduva Daniel, clasa IX A 

- Planificarea Carierei- Lectie deschisa cu tema- „Marketing personal”- ianuarie, prof. 

Dumitru Cristian, clasa XII B 

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

profesionala:  - raportul activitatilor comisiei dirigintilor claselor seral pe anul 2017-

2018(septembrie)-Responsabil comisie 

                      - referat:Sanatatea si viata de familie(octombrie)-Prof.Lia Ionescu 

                      - referat:Monumente celebre din Franta(noiembrie)-Prof.Molea Cristina 

                      -referat: Toleranta intre virtute si realitate(decembrie)-Prof.Visan Silvia 

                     - dezbatere-lectie deschisa- Internetul-sursa de inspiratie(ianuarie)-

Prof.Belu Mihaela 

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

seral: - raportul activitatilor comisiei dirigintilor claselor seral pe anul 2017-

2018(septembrie)-Responsabil Comisie 

         -proiect didactic cu tema:Respect, comportament si politete(octombrie)   -

Prof.Mateescu L. 

         -lectie deschisa: Care este persoana care conteaza cel mai mult pentru 

mine?(noiembrie)-Prof.Aldea F. 

                -  Referat:Alimentatia sanatoasa(ianuarie)-Prof.Nita Adela 

 

3. Concursuri scolare judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale, Olimpiade 

Scolare 

 

Performanţe în activitatea şcolară şi extraşcolară  
Rezultate obţinute la concursuri şcolare si extrascolare în semestrul 1, anul şcolar 2018-2019: 

 19.10.2018 - Concurs Judetean: „Translating the World”- Mentiune-eleva 

TRANDAFIR ANDREEA, clasa XIIA, prof. Coord.Panescu Manuela 

 23.10.2018-Concurs Judetean”Limbile Straine Deschid Noi orizonturi”- Mentiune-

eleva FIERARU ALEXIA, clasa IX B, prof. Coord.Stancu Diana 

 26.11.2018- Concurs Judetean ”Cultural Heritage”- Mentiune – Stancu Constantin, 

clasa IX A,sectiunea eseu si LOCUL I- Elevele de la clasa XI A, sectiunea concurs 

culinar, prof. coord.Panescu M. 

 12.12. 2018- Concurs Judetean “ Poveste de Craciun”- participare la toate categoriile- 

urmeaza deliberarea in sem II 



  

 14.12.2018- Concurs Judetean “ Poveste de Iarna”- participare la toate categoriile- 

urmeaza deliberarea in sem II 

 18.12.2018-Concurs National UNOPA ”Fii inspirat”- diploma de participare: elevul 

Uruc Denis, clasa IX A 

 20.01.2019- Olimpiada de Istorie- etapa Locala- Elevul PAVEL MIHAI , clasa IX A, a 

obtinut nota 9.05 si s- a calificat la ETAPA JUDETEANA, prof coord. Stefan C. 

 28.01.2019-Olimpiada de Limba Engleza- etapa pe scoala, s-au calificat la Etapa 

Locala, din 23 feb, elevii: Stancu Constantin si Diaconescu Trifon.Prof coord: Panescu 

M si Stancu D. 

 30.01.2019- Concurs Judetean de Traducere”UPITRAD” de Limba Franceza- elevele 

clasei XI A, profesori coordonatori: Rosu Elena si Badea Emilia, finalizare semestrul II. 

 

 

 

4. Proiecte si programe educative : 

 

     În şcoală, s-au derulat următoarele proiecte si programe educative,  pe parcursul sem 1: 

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

2. PROGRAMUL „J.A. ROMANIA”, , PROF. COORD. PANESCU Manuela 

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

4. ERASMUS + REFORM- Proiect implementat de ISJ Arges cu participarea Liceului nostru 

     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, Junior Achievement, Colegiul National”Zinca Golescu” 

 

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

mai multor elevi în   activităţi extraşcolare creative . 

Anul acesta a fost numit un nou presedinte al comitetului elevilor: Marin Andreea(XIA) si o 

noua organizare a responsabililor pe comisii a fost realizata. S-au organizat sedinte lunare in care 

presendintele comitetului elevilor a diseminat informatiile de la Consiliul Judetean al elevilor. S-

a realizat un plan de activitati al consiliului elevilor care s-a respectat intocmai. 

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. Activitatea Consilierului Scolar: 

 La inceput de semestru am intocmit planificare activitatilor extrascolare desfasurate la nivel de 

unitate scolara, pe parcursul anului scolar, am centralizat activitatile propuse in cadrul Comisiei 

dirigintilor si am elaborat planul managerial al Comisiei, am organizat si coordonat numeroase 

activitati scolare si extrascolare, asa cum se poate vedea la subpunctul 1. 

Am transmis situatii si rapoarte la ISJ dupa cum urmeaza: 

- Raport SNAC 

- Raport „Educatia Globala” 

- Centralizator activitati Ziua Educatiei 

- Centralizator Activitati”Alfabetizare Media” 

- Centralizator Activitati” Educatia Rutiera” 

Am participat la cercul metodic al Consilierilor Educativ si m-am implicat in proiectul 

ERASMUS + cu tematica”Orientare si Consiliere in alegerea unei meserii” 

 

10. 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. 

Cateva dintre pozele de la activitati: 

1.Let’s do it! 

              
 

 

2. Concurs cea mai frumoasa IE, Concurs de istorie-Ziua Educatiei, Campanie SNAC 

 



  

 
  

3. Poster Antitrafic in cadrul activitatii Ziua Internationala a Combaterii traficului de fiinte 

umane 

 

 

 

 

 
 

 

4.Activitate Centenarul Marii Uniri 



  

 
4. Concurs Judetean;”Cultural Heritage” 

 
 

5.Defilari 1 Decembrie 

 



  

 
 

6 Campania SNAC 

 

 
 

                                              
 

                          

7. Rezultatele noastre: 



  

 
 

8. Activitati de preventie si combatere a violentei 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Director,                                                                        Consilier educativ,  
                                               

             Prof. Ing. Maria Ionica                                                 Prof. Panescu Manuela 
 
 


