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,,Iubesc tot ceea ce se învață!”, Constantin Brâncuși 
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Revista ,,Solidari pentru educație. Fii școlar, nu fi hoinar!” se înființează din necesitatea 

elevilor de a ,,redescoperi școala” ca educație, joc, seriozitate, atracție, timp util. Mai mult ca 

oricând, astăzi, elevii sunt tentați să opteze pentru școala vieții, îndepărtându-se de adevăratul 

sens al educației prin filtrul școlii, ca instituție socială. Tocmai de aceea,  titlul revistei 

îndeamnă spre a fi solidari pentru educație, noi toți, profesori, elevi, părinți, considerând că 

viața de școlar nu trebuie confundată cu ,,hoinărela” prin viață.  

Elevii ne uimesc permanent prin elanul lor, prin inițiative, aspirații, după cum și prin 

imprevizibilitate, reticență, comoditate, indiferență...Scopul revistei este, așadar, de a promova 

talentul celor activi în viața de  școlar și de a-i motiva pe ceilalți să nu-și irosească timpul, 

ignorând aproape permanent, semnalele pozitive din partea școlii. Revista va răspunde totodată 

nevoilor, dorințelor și așteptărilor elevilor, fiind o revistă caleidoscop, în care se vor regăsi 

informații științifice, articole de specialitate semnate de cadre didactice, dar mai ales inițiativele 

elevilor Liceului Tehnologic Astra (proiecte, concursuri, activități amuzante, ,,perle” de evitat,  

acțiuni caritabile, creații literare etc.).               

 

 

 

 

 
 

 
***Citate celebre... 

,,Omul nu poate învăța de la altul, când acela care învață știe tot atât cât cel de la care învață.” 

Lev Nicolaevici Tolstoi 
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SUNET NOU DE CLOPOȚEL! 

Anul școlar 2015-2016 

 

                                                                                                      
                                                

OFERTA  ŞCOLARĂ    

A  LICEULUI  

TEHNOLOGIC    

„ASTRA” PITEŞTI                     

pentru anul şcolar 2016-2017 

INVĂŢĂMÂNT DE ZI-Liceu 

       -1 clasă a- IX-a, Domeniul 

Electronică şi automatizări 

       -1 clasă  a- IX-a, 

Domeniul  Electric 

       -1 clasa a-IX-a, Domeniul  

Mecanică 

       -2 clase a- IX-a, Domeniul 

Resurse naturale   și protecţia 

mediului 

      -1 clasă  a-IX-a  seral, 

Domeniul Mecanică 

      - 1 clasa a-XI-a seral, 

Domeniul  Mecanică- Mecanic 

pentru întreţinere şi reparaţii. 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

PROFESIONAL 

      ½  clasă - Operator sonde 

      ½ clasă - Operator la 

extracţia    transportul, 

tratarea şi distribuţia gazelor 

     ½  clasă - Calificarea -

Sudori 

 

 

 

 

 ½ clasa - Calificarea  -

Electrician echipamente joasă 

tensiune 

           Pentru clasele de 

învăţămănt  profesional fiecare 

cursant primeşte  o bursă 

profesională de  200 lei/lună. 

         Clasa susţinută prin 

proiectul  ,,Şcoala Petroliştilor” 

al  S.C.  OMV PETROM  S.A.  

cuprinde două calificări: 

Operator sonde şi Operator la 

extracţia, transportul tratarea 

şi distribuţia gazelor.  

 Cu ce vine nou acest proiect? 

Cu o bursă suplimentară de 

500lei/lună pentru fiecare 

cursant, in afara bursei 

acordate de Stat în valoare de 

200 lei/lună. După semestrul I 

al anului şcolar 2016-2017, vor 

mai primi 100 lei suplimentar,  

cu condiţia realizarii mediei 

semestriale 6( şase )  sau 200 

pentru  realizarea mediei 7 

(şapte).Fiecare elev  primește 

echipament de protecţia muncii 

(ghete,salopete). 

        Condiţii de acces la acest 

program: absolvenţi ai 

învăţământului gimnazial cu 

examen de certificare, care nu  

 

depăşesc18 ani la 01.09.2016 şi 

obligatoriu, media la examenul 

de capacitate  minim 5 (cinci) 

   Grupa de SUDORI este 

solicitată de SC CF 

METABET CF SA și asigură 

derularea  stagiilor de 

practică   direct  la agentul 

economic. 

    Grupa de Electrician 

echipamente joasă tensiune 

este solicitată de SC General 

Prest SA și Asociașia 

Oamenilor de Afaceri  din  

Judeţul Argeş. 

Şcoală postliceală  şi de maiştri 

–cu finanţare de la buget 

1 clasă învăţământ postliceal- 

Tehnician ecolog protecţia 

calităţii mediului 

1 clasă –Maistru intervenţii și 

reparaţii capitale la sonde 

Pentru  învățământ  seral : 1 

clasa  a XI-a   calificarea : 

Tehnician mecanic pentru 

intreţinere şi reparaţii.  

 

Director, 

Prof. ing. Maria IONICĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETĂRII ȘTIINTIFICE 

LICEUL TEHNOLOGIC ,, ASTRA”   PITEȘTI 

Str.Nicolae Dobrin, Nr 3, Judetul Arges,Tel/Fax  0248 251824 

e-mail liceulastra@yahoo.com ;  www.liceulastra.ro 

 
 

mailto:liceulastra@yahoo.com
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Proiect POSDRU ,,Califică-te, Acționează, Implică-te!” - ID 154830, beneficiar Liceul Tehnologic 

,,Astra” Pitești 

 

 

Obiectivul proiectului: 

 Obiectivul general al 

proiectului constă în 

promovarea și dezvoltarea 

beneficiilor actului de FPC în 

rândul a 650 de angajați ai 

întreprinderilor/instituțiilor din 

sectoarele economice incluse în 

direcțiile actuale de la politica 

industrială în vederea 

îmbunătățirii accesului acestora,  

la programele de formare 

profesională continuă.  

 Pe termen lung,  

proiectul generează efecte care-i 

asigură sustenabilitatea și care 

vizează:  

• Formarea unor deprinderi și 

competențe practice în rândul 

membrilor GT-ului în vederea 

creșterii perspectivelor de 

promovare a acestora;  

• Recunoașterea competențelor 

și diminuarea riscului șomajului 

în rândul a 650 de angajati, 

participanți la cursurile de 

formare prin certificarea 

acestora; 

 
 

• Motivarea angajaților;  

• Facilitarea integrării sociale a 

participanților la cursurile de 

formare, în concordanță cu 

necesitățile pieței muncii. 

Efectul   pozitiv   pe termen 

lung   este    acela   că   măsurile 

vizate  pentru   grupul  țintă  

sunt măsuri active   integrate,  

măsuri  care sprijină realmente 

pe toți acei angajați   care  au 

domiciliul / reședința în 

județele/orașele care au fost 

industrializate, măsuri care 

intervin exact acolo unde este 

nevoie: informare cu privire la 

beneficiile FPC-ului, cursuri de 

calificare în acele domenii care 

oferă o perspectivă de 

dezvoltare și certificarea 

participanților la cursuri, 

transferul de bune practici și 

diseminarea experiențelor 

acumulate la nivel european în 

rândul membrilor grupului țintă. 

 
 Obiectivele specifice ale 

proiectului care evidențiază și 

beneficiile GT-ului și care o 

dată atinse determină realizarea 

obiectivului general sunt: 

OS1. Informarea forței 

de muncă active din județele 

foste industrializate din 

regiunea Sud Muntenia și Sud 

Vest Oltenia cu privire la 

oportunitățile și beneficiile 

participării la programe de 

formare profesională continuă 

prin derularea unei campanii de 

promovare în zonele foste 

industrializate din cele două 

regiuni de implementare ale 

proiectului; 

OS2. Furnizarea unui pachet de 

cursuri de calificare a unui 

numar de 650 de angajati. 

OS3. Acordarea de sprijin și 

stimulente sub formă de 

subvenții unui număr de 650 de 

angajați în vederea participării 

la cursurile de formare; 

OS4. Dobândirea unei calificări 

relevante pe piața muncii de 

către 650 de persoane care au 

domiciliul/reședința în 
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județele/orașele foste 

industrializate; 

OS5. Schimb de experiența și 

diseminare de bune practici cu 

privire la FPC în cele 3 domenii 

prin organizarea a 2 vizite 

/premiu cu durata de 7 

zile(pentru un număr de 40 

angajați absolvenți ai 

programului de calificare care 

au avut cele mai bune rezultate 

în urma cursurilor de calificare). 

Promovarea proiectului a fost 

realizată pe:  

*site-ul liceului - www.liceul 

astra.ro,  

*site-ul proiectului - 

www.calificateactioneazaimplic

ate.ro; 

*pagini de facebook  -

www.facebook.com/liceultehno

logic.astra,  

*www.facebook.com/ionica.ma

ria, 

www.facebook.com/Califică-te-

acționează-implică-te, 

 

PROGRAMUL  ,,ȘCOALA 

PETROLIŞTILOR” 

 Programul Şcoala 

Petroliştilor se derulează pe o 

perioadă de trei ani şi îşi propune să 

formeze tineri meseriaşi pentru poziţii 

de Operator la extracţia, 

transportul, tratarea  și  distribuţia  

gazelor şi Operator de sonde.  

Compania oferă, pe lângă 

bursa primită de elevii înscrişi la o 

astfel de clasă profesională, şi o bursă 

„privată“ în valoare de 500 de lei net 

pe lună. Condiţia este ca la admiterea 

într-o clasă profesională organizată în 

parteneriat cu OMV Petrom,  

candidaţii să aibă cel puţin media 5. 

Ulterior, după primul semestru de 

şcolarizare, cei care au o medie mai 

mare de 6 primesc o bursă 

suplimentară de 200 de lei net pe lună. 

 Cei care nu au însă o prezenţă 

de 95% la cursuri şi la sesiunile de 

practică şi cei care au sancţiuni 

disciplinare pot rămâne fără această 

bursă. 

 „Şcoala Petroliştilor“ se 

derulează din clasa a noua până în 

clasa a unsprezecea, primul an fiind 

axat mai mult pe zona teoretică (60% 

din cursuri), iar în următorii doi ani 

elevii sunt implicaţi preponderent în 

zona practică (care va reprezenta 74% 

din ceea ce vor învăţa). 

 La finalul studiilor 

profesionale, elevii vor primi o 

calificare profesională, recunoscută la 

nivel european, şi o certificare a 

absolvirii învăţământului obligatoriu, 

care le permite apoi să îşi continute, 

dacă vor, studiile liceale. 

 Instituţiile de învăţământ 

partenere ale OMV Petrom în acest 

program de educaţie profesională sunt 

Liceul Tehnologic Astra Piteşti, din 

judeţul Argeş, Colegiul Tehnic 

,,Grigore Cobălcescu” Moineşti, din 

judeţul Bacău şi Liceul Tehnologic 

,,Mircea Voievodul” Târgovişte, din 

judeţul Dâmboviţa. 

 Cei care vor să facă o carieră 

în domeniul petrolului şi al gazelor se 

pot înscrie la ,,Şcoala Petroliştilor”, 

completând o fişă de înscriere 

(disponibilă pe site-ul 

www.taraluiandrei.ro). 

 

Dir. prof.ing. Maria IONICĂ 

Dir. Adj. Prof. Elena CIOBANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Citate celebre… 

,,Cel ce deschide o școală, închide o temniță.”, Victor Hugo 

 

http://www.calificateactioneazaimplicate.ro/
http://www.calificateactioneazaimplicate.ro/
http://www.facebook.com/liceultehnologic.astra
http://www.facebook.com/liceultehnologic.astra
http://www.facebook.com/ionica.maria
http://www.facebook.com/ionica.maria
http://www.facebook.com/Califică-te-acționează-implică-te
http://www.facebook.com/Califică-te-acționează-implică-te
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SOLIDARI PENTRU EDUCAŢIE-Fii şcolar, nu fi hoinar! 

Proiect de voluntariat cu tema: 

,,SOLIDARI CU CEI DE LÂNGĂ NOI"  

Prof. Ana DEMETER 

 „Singura soluţie de a îmbunătăţi modul de trai al săracilor este 

educaţia“ (Carol Bellamy) 

 

Convinși că putem 

schimba opiniile celorlalţi, 

astfel încât să dăm curaj 

membrilor comunităților 

 
defavorizate să susțină valori 

precum demnitatea, libertatea, 

egalitatea, democrația sau 

dreptul la educație, noi, 

voluntarii-inițiatori ai 

Proiectului Euroscola 2015 

„SOLIDARI PENTRU 

EDUCAŢIE- Fii şcolar, nu fi 

hoinar!”, de la Liceul 

Tehnologic ASTRA, din Pitești, 

ne-am implicat direct în viaţa 

comunității locale din care 

facem parte, încurajând copiii şi 

adolescenții comunităților 

defavorizate să nu renunțe la 

şcoală!  

 În alegerea TITLULUI 

acestui  proiect, ne-am inspirat 

din realitatea românească de 

astăzi, care se confruntă, din 

păcate, cu fenomenul 

abandonului școlar, în 

defavoarea dezvoltarii durabile 

a societății. Migrația pentru 

muncă în străinătate a adulților, 

,,școala vieții” începută 

prematur, sărăcia sau lipsa 

motivației sunt, în opinia 

noastră, principalele cauze ale 

acestui fenomen. Prin urmare, 

proiectul „Solidari pentru 

educație-Fii școlar, nu fi 

hoinar!” a fost conceput ca o 

replică la vremurile pe care le 

trăim, prin care ne-am dorit să 

implicăm cât mai mulți semeni 

în acțiuni de voluntariat care să 

vizeze atragerea spre școală a 

celor mai mulți de lângă noi.   

Credem că sărăcia nu 

este nici „dar”, nici „păcat", este 

o stare de neputinţă, de 

indiferenţă, dar şi de gol 

sufletesc, pentru că cei mai 

săraci, nu sunt săracii..., ci 

bogații cu sufletul inert, pentru 

care educația dobândită prin 

școală, nu reprezintă neapărat 

un factor decisiv în viață. 

Tocmai de aceea, acțiunile 

proiectului nostru au presupus: 

informare, convingere, 

decizie, voluntariat şi 

solidaritate în comunitatea 

locală. 

 SCOPUL proiectului 

echipei Liceului Astra, înscris 

în Concursul Naţional pentru 

liceeni, Euroscola, ediţia a VIII-

a, 2015 a fost şi va rămâne 

„Responsabilizarea comunității 

locale în privinţa problemelor 

de excluziune socială pe care le 

întâmpină comunitățile 

defavorizate". Din păcate, deși 

trăim în secolul al XXI-lea, 
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,,etichetele” sunt ușor „de pus", 

dar greu „de dezlipit" de pe 

fruntea semenilor, mai ales când 

este vorba despre cei judecați 

pentru „sărăcia" lor. În acord cu 

scopul propus, am folosit  în 

proiect sloganurile: „Să nu 

judecăm, mai bine să ajutăm!", 

„Fii bun, dăruiește, iubește!", 

„Fii voluntar, fii activ!", „Fii 

școlar, nu fi hoinar!”. 

OBIECTIVELE după 

care am construit Proiectul 

vizează: 

1.Dezvoltarea comunicării 

și a spiritului de echipă în 

rândul voluntarilor-inițiatori 

2.Înțelegerea misiunii 

nobile de voluntar și atragerea 

mai multor persoane din 

comunitatea locală spre 

voluntariat, în spiritul 

solidarității. 

3.Încheierea unor 

parteneriate cu instituțiile locale 

responsabile direct sau indirect 

cu educarea copiilor și cu 

formarea tinerilor. 

4.Implicarea în activități 

educative formale şi non-

formalea copiilor și 

adolescenților defavorizați 

social (parte a grupului-țintă) 

5.Motivarea elevilor aflați 

în risc de abandon școlar, de a-

şi continua studiile şi de a găsi 

noi oportunități pentru ieșirea 

din sărăcie. 

 
 

Pentru că „Sărăcia este 

pentru toți o problemă. O 

problemă indiferent de vârstă, 

rasă, clase sociale, localizări 

geografice sau religioase" 

(Kathleem Blanco), am ținut 

cont de mai multe criterii în 

alegerea GRUPULUI ŢINTĂ: 

vârste variabile(5-20 de ani), 

etnie (romă), clase sociale 

defavorizate (familii sărace, cu 

număr mare de copii, al căror 

venit provine din ajutor social 

sau din alocațiile de stat, familii 

dezbinate sau ai căror părinți 

sunt plecați la muncă în 

străinătate). Astfel, grupul-țintă 

cu care am lucrat şi pe care îl 

vom extinde în viitor, a fost 

format din copii 

instituționalizați în centre de zi, 

rezidențiale, de tip familial şi 

incluși în Programul „Protecție 

şi Educație pentru Copiii 

afectați de migrația pentru 

muncă în străinătate". Am 

desfășurat alternativ, activități 

individuale și de grup, în funcție 

de disponibilitățile grupului-

țintă, cu: Centrul de Tip 

Familial Găvana, Pitești, 

„Dumbrava Minunată", 

,,Creștem împreună", „Sfinții 

Spiridon și Irina", „Salvați 

Copiii", Filiala Argeș și cu cei 

din Programul „Protecție și 

Educație pentru Copiii afectați 

de migrația pentru muncă în 

străinătate". 

BENEFICIARII proiectului 

sunt atât comunitățile 

defavorizate- direct vizate ca 

grup-țintă, cât și voluntarii, alți 

liceeni, părinții acestora, 

profesorii, ca de altfel, întreaga 

comunitate locală care a asistat 

la „o lecție" de 

SOLIDARITATE în perioada 

aprilie -octombrie 2015 şi la 

care va participa în viitor, 

deoarece echipa voluntarilor şi-

a propus să mențină 

nedeterminat legătura cu 

partenerii proiectului și cu 

grupul-țintă, să atragă noi 

resurse privind nevoile celor de 

lângă noi. 

 

 
 

Proiectul a fost ideea 

prof. Ana DEMETER, creat și 

implementat cu un grup de 24 

de voluntari de la Liceul Astra, 

fete și băieți, selectați din 

diferite clase, cunoscători ai 

limbii engleze. 
 



 

 

10 | P a g e  

 

 
 

Acțiunile lor au vizat 

inițial, promovarea proiectului 

și sesiuni de formare a 

voluntarilor: la sediul „Salvați 

copiii, Argeș (Portretul 

voluntarului și oportunitățile 

voluntariatului în carieră, Ziua 

Internațională a copiilor 

dispăruți), la Centrul Europe 

Direct Argeș (Rolul 

voluntarului și Teatru-forum cu 

voluntarii Europe Direct 

Târgoviște), în Centrul 

Comercial Jupiter City Pitești 

(Târgul de oferte școlare 

private-la care am întâlnit 

furnizori privați dispuși să ajute 

gratuit copiii defavorizați). 

Proiectul a fost lansat 

public pe site-ul școlii 

http://liceulastra.ro/?p=3173 și a 

fost promovat permanent prin 

pagina creată de voluntari 

https://www.facebook.com/Astr

aEuroscola și prin blogul 

http://liceulastraeuroscola.blogs

pot.ro/ 

Pe perioada derulării 

proiectului (mai-octombrie), 

echipa voluntarilor şi-a asumat 

rolul de „furnizor” de educație 

formală şi non-formală, 

încercând să capteze atenția 

grupului -țintă spre școală, prin 

ateliere de povești, ateliere de 

creație, spectacole de teatru etc. 

 

 

 

 

 Astfel, sub sloganul „FII 

ȘCOLAR, NU FI HOINAR!" s-

au derulat următoarele 

activități: 

1.TEMELE DE ŞCOALĂ- mai 

importante ca oricând! 

 Acțiunile suport s-au derulat 

săptămânal, până la încheierea 

anului școlar în curs, la Centrul 

„Creștem împreună", Pitești. 

2. 1 IUNIE SOLIDAR! –

Acțiune desfășurată împreună 

cu „Salvați copiii, Argeș", în 

Piața Primăriei Pitești (cântece, 

dans, desene pe asfalt, baschet). 

3.TEATRUL DE VARĂ- în 

Parcul Ștrand - voluntarii au 

asigurat buna desfășurare a 

evenimentului, prilejuit de 1 

IUNIE, au împărțit baloane 

copiilor prezenți şi au fost 

implicați în programul artistic 

printr-un număr de magie. 

4. „HAI LA ȘCOALA 

NOASTRĂ!” - acțiune de 

promovare a ofertei școlare de 

la Liceul Tehnologic ASTRA, 

prin care voluntarii au urmărit 

atragerea elevilor cu posibilități 

materiale reduse pentru 

ocuparea locurilor în două clase 

profesionale bursiere, 

subvenționate lunar de OMV 

PETROM (700 RON) și de 

LISA Dräxlmaier( 500 RON). 

5. ZIUA INTERNAŢIONALĂ 

a IEI 

6. ÎNVAŢĂ SĂ SPUI NU!- 

seminar de prevenire a violenței 

domestice și a traficului de 

persoane, având ca invitați 

liceeni vulnerabili în fața 

acestor fenomene. Activitatea s-

a desfășurat în date și locații 

diferite, la sediul „Salvați copiii, 

Argeș" și la Liceul Tehnologic 

ASTRA. 

7. ATELIER DE POVEŞTI- 

derulat pe perioada vacanței în 

fiecare zi de vineri, în perioada 

3 iulie-4 septembrie 2015. 

Activitățile desfășurate în 

parteneriat cu  Biblioteca 

Județeană, prin Biblioteca 

Tinerilor Argeșeni au vizat 

formarea gustului pentru lectură 

și dezvoltarea  creativității prin 

desen, compuneri, ateliere de 

construcții. 

8. LA FOC DE TABĂRĂ! În 

cadrul Taberei Internaționale de 

Meșteșuguri, organizată de 

Școala Populară de Arte şi 

Meserii, voluntarii s-au implicat 

http://liceulastra.ro/?p=3173
https://www.facebook.com/AstraEuroscola
https://www.facebook.com/AstraEuroscola
http://liceulastraeuroscola.blogspot.ro/
http://liceulastraeuroscola.blogspot.ro/
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activ și au facilitat accesul la 

expoziții și la atelierele de 

olărit, cusut și țesut, copiilor din 

Centrul de Tip Familial Găvana 

și din Centrul „Sfinții Spiridon 

și Irina”. Trei dintre aceștia, au 

captat atenția printr-un moment 

de street-dance. De asemenea, 

copiii Centrelor au participat la 

Seara Turceascăşi la Focul de 

tabără! 

În cadrul evenimentului 

„Sărbătorile Argeșului și 

Muscelului", voluntarii i-au 

invitat pe copiii din Centrul 

„Creștem împreună" la Teatru 

în aer liber, să urmărească piesa 

„Ursul păcălit de vulpe", jucată 

pe scena special amenajată de 

Consiliul Județeanîn Piața 

Milea. 

 
 

9 .INVITATIE LA TEATRU!- 

activitate susținută la Teatrele 

Așchiuță și Alexandru Davila, 

pe fondul Festivalului de Teatru 

pentru Copii desfășurat la 

Pitești. La propunerea 

voluntarilor, 15 copii din 

centrele de zi partenere au 

primit bilete gratuiteîn cele 5 

zile de Festival. 

10. EXPOZIȚIA DE 

SCULPTURĂ ÎN LEMN-„Dan 

Gherasimescu- Omul pasăre al 

romanilor" a reunit copii din 

Centrul de Tip Familial Găvana 

și din „Dumbrava minunată". 

Lucrate cu migală, dantelăriile 

din lemn i-au atras pe copii 

neașteptat de mult, deși la prima 

vedere o expoziție nu părea 

chiar interesantă acestora. 

Sculptorul a fost impresionat de 

reacţia vizitatorilor și i-a invitat 

vara viitoare în Tabăra de la 

Valea Danului, pentru a colinda 

dealurile și a sculpta în ateliere. 

(10 locuri). 

11. Conferințele practice pentru 

tineri- BOOK-LAND! – 

 
activitate prin care s-a dorit 

motivarea tinerilor defavorizați 

să-și urmeze visul. Personalități 

locale, actori, bloggeri, 

psihologi, medici, profesori etc. 

au vorbit tinerilor participanți, 

despre succesul în carieră. 

Voluntarii au primit, pentru 

implicare în dezvoltarea 

comunității locale, diplome, 

cărți si dvd-uri. 

12 .Atelier de lucru-TEHNICA 

ORIGAMI!- acțiunea a urmărit 

dezvoltarea unor abilități 

practice și artistice ale copiilor 

de la Centrele partenere. 

De asemenea, au existat și 

acțiuni de donații pentru copiii 

defavorizați, prilej cu care 

voluntarii au cunoscut 

îndeaproape problemele celor 

de lângă ei.  

 

 
 

1. Împreună cu „Salvați 

copiii, Argeș", voluntarii s-au 

deplasat în comuna Vlădești, , 

au asistat la un spectacol oferit 

de copiii Școlii Vlădeștiși au 

oferit pachete conținând 

dulciuri și haine obținute prin 

donații personale și prin 

intermediul organizației 

partenere. 

2. Am susținut de 

asemenea, donațiile către 

Centrele de plasament din 

Pitești și Valea-Mare, alături de 

un partener care și-a dorit 

anonimatul, ajutat de voluntari 

să împartă 300 de pachete 

copiilor instituționalizați. 

3. Prin implicarea 

profesorilor și a elevilor din 

Liceul ASTRA, am organizat 

campania „Un ghiozdan-un 

copil mai fericit!", oferind 

astfel,  copiilor defavorizați 

rechizite, haine, dulciuri. 
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AFIȘUL de promovare a 

Proiectului a fost realizat în 

urma mai multor întâlniri de 

lucru. A fost selectată varianta 

purtătoare a unui mesaj clar și a 

unor sloganuri sugestive. Acesta 

a fost vizibil la sediul 

Instituțiilor partenere și a însoțit 

voluntarii în acțiunile lor. 

CONCLUZII. IMPACTUL 

implementării proiectului 

asupra contextului local este 

mare și relevant prin 

intermediul paginii de facebook. 

Recunoașterea implicării 

voluntarilor Euroscola în viața 

comunităților defavorizate vine 

și de la  presa locală (Jurnalul 

de Argeș, Atitudine în 

Argeș,Contra Atacul de Argeș), 

dar și prin imaginile difuzate de 

televiziunile locale. 

 

Diplomele primite din partea 

Book-land și a Școlii Populare 

de Arte și Meserii, Pitești 

certifică de asemenea, faptul că 

solidaritate a fost cuvântul 

cheie al Proiectului. Partenerii 

au promovat, activitățile 

noastre, iar mesajele de 

susținere pot fi vizualizate pe 

pagina de facebook. Rezulatele 

proiectului pot fi măsurate și 

prin înscrierea și ocuparea 

locurilor în cele două clase 

profesionale subvenționate, 

promovate intens de voluntari, 

în special la nivelul 

comunităților defavorizate (la 

examene au concurat 3 

candidați pe loc).  Un elev de la 

Centrul de tip familial Găvana 

care renunțase la școală s-a 

înscris la clasa a X-a seral, la 

Liceul Astra.  

Atât voluntarii, cât și 

partenerii de proiect doresc în 

continuare să se implice în viața 

comunităților defavorizate, 

pentru ca, în spiritul solidarității 

umane, să poată schimba 

mentalitatea comunității din 

care fac parte, în sensul că 

,,educația trebuie să treacă prin 

școală”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***Să ne amuzăm, dar...să reflectăm! 

,,În perioada contemporană, telefoanele mobile nici nu existau, deoarece oamenii primitivi nu descoperiseră secretele 

tehnologiei.” 
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LIST OF PARTICIPANTS – EUROSCOLA 
To be returned to the European Parliament -  

BP 1024F – 67070 STRASBOURG CEDEX 

e-mail : epstrasbourg-euroscola@europarl.europa.eu 
Please complete the form below, listing the names of participants, and return it to us as soon as possible.  For 

organizational reasons it will be impossible to authorize the participation of any persons not on the list. 

 

 

SCHOOL / INSTITUTION: 

Liceul Tehnologic ASTRA  

RO-110408 Piteşti 

EUROSCOLA DATE: 
 

05/02/2016 

NAMES & FORENAMES (capital letters) 

 

DATES OF 

BIRTH 

E-mail address (*) 

Teachers:   

1 DEMETER ANA-MARIA 22.04.1978 anamariademeter84@yahoo.com 

2 MATEI ALINA IONELA 28.06.1979 alexealina@yahoo.com 

   

Students:   

1 BRATU M. BOGDAN VASILE 23.03.1997 life_need_colors@yahoo.com 

2 BRATU  B. IOANA TEODORA 14.04.1998 cameliamihai@yahoo.com 

3 CIOBANU C. CRISTIAN NICUȘOR 07.06.1998 fcrbhd@yahoo.com 

4 CHIȚU VALENTIN   

5 DĂNESCU N. EDUARD VALENTIN 16.04.1999 edidanescu@gmail.com 

6 DESPA V. GABRIEL SIMION 24.07.1998 gabydespa@yahoo.com 

7 DORE F. VIRGINIA MIHAELA 02.04.1998  

8 GĂVĂNECI ALEXANDRU 21.01.1999 gavanecialexandru@gmail.com 

9 GRUIANU C. ELENA ALEXANDRA 30.05.1997 elena@alexandra@yahoo.com 

10 ILIE I. MĂDĂLIN IONUȚ GABRIEL 05.08.1999 ștefan_mihaela63@yahoo.com 

11 IONESCU ELENA ROXANA 04.09.1997 marius_wolf97@yahoo.com 

12JANȚĂ D. ALEXANDRA GEORGIANA 14.12.1998 jollexandraag@gmail.com 

13 MANEA VICTOR PETRUȚ 12.08.1997 petrisor1995@yahoo.com 

14NICULAIE L. LAURENTIU ALEXANDRU   

15 PĂVĂLOIU I. FLORINA ALINA 01.06.1998 stefan_mihaela63@yahoo.com 

16 PÎRVU GH. IONUȚ MĂDĂLIN 02.11.1999  

17 POPA C. MARINA ELIZA 27.10.1998 loovellg_rose_black@yahoo.com 

18 PORNEALĂ ALEXANDRU   

19 PREDA I. OANA MARIA 13.07.1998 oana_th2010@yahoo.com 

20 RĂDOI M. ANDREEA MĂDĂLINA 23.06.1998 lv.andreea@yahoo.com 

21 STAN F.C. ELENA MARILENA 22.07.1998 liviugeorge68@gmail.com 

22 STOICAN A. TAMARA  ELENA 19.02.1999 tammy.stoican@yahoo.com 

23 ȘĂRPĂU D. DIANA OCTAVIA 15.05.1998  dansarpau@yahoo.com 

24 TUFĂ C. MARIUS DANIEL 01.05.1997 marius_wolf97@yahoo.com 

 

 

 

***Să ne amuzăm, dar...să reflectăm!                                                                    

,,Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a treia.”
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Halloween sau Revelionul 

celților! 

Activitatea desfășurată 

în Sala Amfiteatru a Liceului 

Tehnologic ASTRA a fost 

coordonată de prof. Manuela 

Pănescu. Din juriul care a 

apreciat cretivitatea și 

spontaneitatea elevilor au făcut 

parte: prof. Alexe Elena, Hera 

Marilena și Ștefan Mihaela. 

De Halloween,  celții 

sărbătoreau trecerea în Noul 

An, iar costumele 

înspăimântătoare pe care le 

purtau, credeau ei, că  țin 

departe sufletele celor 

neliniștiți... 

Pe 30 octombrie 2015, au 

sărbătorit Halloween-ul 

profesori și elevi 

deopotrivă…prin concurs de 

desene, costume și sculpturi în 

dovleci. Interesante au fost 

explicațiile legate de această 

sărbătoare ,,împrumutată”, dar 

atractivă pentru mulți tineri și 

prin care ținem pasul cu 

,,spiritul veacului”-după 

sintagma lui Eugen Lovinescu. 

elev, Porneală Alexandru, clasa 

a X-a E  

 

 

 

ZIUA ȘTAFETEI (16-20 NOIEMBRIE 2015) 

TERRE DES HOMMES 
 

 

Anul acesta, Ziua Ștafetei, 

proiect derulat de Fundația 

Terre des hommes în 

parteneriat cu MENCS, s-a 

derulat amplu și în județul 

Argeș,  prin implicarea insp. 

specialitate al ISJ Argeș, prof. 

Adrian HERNEST și a 

coordonatorului județean, prof. 

Ana DEMETER. 

 Au răspuns invitației licee 

și școli generale din Pitești, 

Topoloveni, Curtea de Argeș, 

Câmpulung și Mioveni.

http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2015/10/halloween-sau-revelionul-celtilor.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2015/10/halloween-sau-revelionul-celtilor.html
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Din partea Liceului 

Tehnologic Astra, elevele Preda 

Oana și Popa Eliza din clasa a 

XI-a A, în calitate de membri ai 

Consiliului elevilor pe școală, 

au contribuit la pregătirea Zilei 

Ștafetei, implicandu-i pe colegií 

lor in aceasta activitate.  

 

 

La nivelul școlii noastre, s-

au inscris pe site-ul 

www.acumdecid.eu 3 echipaje, 

adică 30 de elevi coordonati de 

prof. Ana Demeter, Gabriela 

Ceteraș, Emilia Badea, 

Valentina Lipă și Mihaela 

Ștefan. 

Mentorii din comunitatea 

locală, invitați  să susțină visul 

copiilor, au  predat ștafeta 

pentru diverse meserii: ofițer 

militar, bucătar, psiholog, 

cosmeticiană, actor,  pompier, 

polițist, inginer-protecția 

mediului, educatoare, IT-ist… 

Iată unul dintre mesajele cu care 

Liceul Astra a participat la Ziua 

Ștafetei: ,,Fiecare vis începe cu 

un visător. Visez, doresc, sper și 

DECID.” (Pornelă Alexandru) 

 

 

 

 

 
 

Coordonator județean 

Ziua Ștafetei- 2015, Prof. Ana 

DEMETER

NU drogurilor și 

traficului de persoane! 

În luna octombrie 2015,  

d-ra prof. Silvia VIȘAN a susținut 

o serie de activități privind 

violența în mediul școlar, incluse 

în proiectul educațional cu 

TITLUL ,,Blândețea este leacul 

cruzimii”, desfășurat în parteneriat 

cu Școala ,,Ion Minulescu”, Pitești, 

Colegiul Național ,,Carol I”, 

Câmpulung și Liceul Tehnologic 

,,Ferdinand I”, din Curtea de 

Argeș. Din liceul nostru, au 

participat activ elevi din clasele a 

XI-a A, B și C, iar activitatea s-a 

desfășurat ca  teatru- forum. 

Pe 2 noiembrie 2015, 

prof.  coordonatori,  Lipă 

Valentina, Stancu Diana și 

Dovlecel Andreea au susținut 

împreună cu elevii claselor a XI-a 

A și a X-a D o activitate 

antrenantă, interactivă și 

informativă, pe tema prevenirii și 

stopării traficului de persoane.  

Ne dorim o lume mai sigură, mai 

demnă, mai ,,umană"! 

 

 În cadrul proiectului national 

,,START-O viață de calitate-în 

siguranță`` , domnul  Dragoș 

Stanciu- expert implementare al 

proiectului a susținut un  seminar 

de prevenire a violenței domestice 

și a traficului de personae, ocazie 

cu care au fost antrenați în discuții 

aproape 50 de elevi de la Liceul  

Tehnologic Astra și profesorii 

Hera Marilena, Draghici Liana, 

Vișan Silvia, Neagoie Madalina, 

Ionescu Lia. 

  

Prof. Silvia VIȘAN 

Prof. Andreea DOVLECEL

                                                                                                                               

http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2015/11/nu-drogurilor-si-traficului-de-persoane.html
http://activitatiextrascolareastra.blogspot.ro/2015/11/nu-drogurilor-si-traficului-de-persoane.html
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AL PROFESORILOR-

COORDONATORI DE 

PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 

desfăşurat în Piteşti, la Liceul 

Tehnologic ASTRA, sub 

coordonarea ISJ Argeş, 

cu tema 

 ,, ZIUA ŞTAFETEI. ACUM 

DECID EU!" 

 

 

 

Insp. de specialitate, prof. 

HERNEST Adrian  

Responsabil de Cerc, prof. 

BÂTAN Sanda 

Propunător, prof. DEMETER Ana-

Maria 

PROGRAMUL CERCULUI 

PEDAGOGICAL 

PROFESORILOR-

COORDONATORI DE 

PROIECTE ŞI PROGRAME 

EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE 

11-11,30-Ce este ,,Ziua Ştafetei"? 

Prezentarea implicării şcolilor 

argeşene în Proiectul ,,Ziua 

Ştafetei"- iniţiativă a Fundaţiei 

Terre des hommes în parteneriat cu 

Ministerul Educaţiei şi Cercetarii     

Ştiinţifice        -coordonator 

judetean al Proiectului, prof. Ana 

DEMETER 

11,30-11,45-Proiectele educative 

ale Liceului Tehnologic ASTRA 

(din anul şcolar 2015-2016)                                                        

-dir. adj. prof. Elena CIOBANU şi 

prof. psiholog Andreea 

DOVLECEL 

11, 45- 12,00- 

VOLUNTARIATUL -reflectat în 

personalitatea adolescenţilor.                        

Impresiile elevilor iniţiatori ai 

Proiectului Euroscola 2015 

,,Solidari pentru educaţie. Fii 

şcolar, nu fi hoinar!"                                          

-prof. coordonatori: Ana 

DEMETER şi Alina MATEI 

12,00-12,15- Istoria-între obiect de 

studiu şi pasiune. Moment artistic 

dedicat Zilei Naţionale  a 

României.                                                         

-propunători:  DESPA Gabriel, 

elev în clasa a XII-a B şi Preda 

Oana- din clasa a XI-a A. 

12,15-12,30- ,,10 nevoi umane de 

care educatia ar trebui să ţină 

seama"                 (Solomon 

Marcus)                                           

-referat susţinut de prof. Emilia 

BADEA 

12,30-12, 45- Prezentarea 

Proiectului ,,Comunităţi 3D"                                             

-responsabil al Cercului pedagogic, 

prof. Sanda BÂTAN. 

12,45-13,00- DISCUŢII 

 

          Proiect POSDRU 

„Califică-te, Acţionează, 

Implică-te!” 

       Prof. ing. Maria IONICĂ 

 

Proiect de voluntariat 

Euroscola ,,Solidari pentru 

educaţie – Fii şcolar, nu fi 

hoinar!” 

Prof. Ana DEMETER  

Prof. Alina MATEI 

 

 

Cerc de electronică- 

Electronica,    o permanentă 

provocare 

prof. ing.Ovidia BUCIU 

Proiect – ,,ALTCEVA pentru 

VIITORUL MEU” 

prof. LEMNARU Georgeta 

prof. PUI Mihaela 

 

 

prof. Ana DEMETER 

http://liceulastra.ro/wp-content/uploads/2015/11/Criterii-de-selectie-in-vizita-de-studiu-in-Cipru.pdf
http://liceulastra.ro/wp-content/uploads/2015/11/Criterii-de-selectie-in-vizita-de-studiu-in-Cipru.pdf
http://liceulastra.ro/wp-content/uploads/2015/11/Criterii-de-selectie-in-vizita-de-studiu-in-Cipru.pdf
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Proiect educaţional-Medierea 

conflictelor şcolare dintre 

elevi, de către elevi 

Psihopedagog, prof. Andreea 

DOVLECEL 

 

Firme de exerciţiu:     Astra 

Hotel, Astra Phones (în cadrul 

Proiectului -Invaţă să fii 

antreprenor prin firma de 

exerciţiu ID 151567), Astra 

Electronics 

Prof. ing. Olga BACRIA 

 

                           

 

Simpozion interjudeţean -

,,Schimbări climatice" 

 

Prof. Elena CIOBANU 

 

 

Proiect educaţional 

interjudeţean-Fizica şi 

disciplinele tehnologice 

 

În luna noiembrie 2015, Liceul 

Tehnologic Astra a găzduit cu 

succes, Cercul pedagogic al 

profesorilor de matematică și 

Cercul metodic al profesorilor 

de religie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Să ne amuzăm, dar…să reflectăm! 

,,Conversația dintre Baiazid și Mircea este descrisă cuvânt cu cuvânt, cu toate că autorul n-a prea fost 

cine știe ce de față.” 
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Balul Bobocilor 2015-2016 

Un alt fel/altfel de Bal! 
 

Dacă ne întrebați ce 

înseamnă Balul bobocilor la  

Liceul Tehnologic Astra, vă 

răspundem: o sărbătoare care se 

organizează cu multă iubire și 

dăruire și este primită direct în 

suflet de către cei care vin să se 

bucure împreună cu noi. 

Noi?… 

 
 Cei care ’’organizează’’, cei 

care găsesc ’’soluții’’ atunci 

când apar problemele, cei cu 

’’suflete de artiști’’ și care nu au 

renunțat să spere și să 

pregătească  un program la 

înălțimea celor mai mari 

așteptări. Și, totul a avut timp 

,,să se așeze’’, așteptarea a 

meritat, iar crescendo-ul serii i-

a făcut pe toți să vibreze la 

unison cu ceea ce se petrecea pe 

scenă. 

Așadar, ne-am adaptat 

’’din mers’’ și chiar ’’am mers 

înainte’’ atunci când proiectata 

petrecere nu mai părea decât un 

vis îmbobocit într-o toamnă 

marcată de o tragedie greu de 

înțeles. Măsurile de precauție 

luate pentru ca adolescenții  să 

fie în siguranță în cluburile din 

orașe au zădărnicit planul nostru 

de a face petrecerea bobocilor 

într-o locație mai specială…, 

dar am regândit întreaga situație 

și am decis: bobocii din 

promoția 2015 vor avea Balul 

lor, dar nu vor merge în club! 

Iată de ce, in 3 dec. 2015, balul 

s-a desfășurat în sala cantinei 

liceului, unde atmosfera a fost 

extrem de caldă, iar derularea 

momentelor artistice cu 

adevarat spectaculoasă. Nu mai 

trăim în vremea când a organiza 

o serbare școlara în cantină nu 

era nicidecum o rușine, însă, 

spre surprinderea tuturor, n-a 

semănat deloc cu o simplă 

serbare școlară!... 

In deschiderea 

programului, concurenții au 

apărut în splendide costume 

populare, ușor stilizate și, pe 

fundalul muzical ales, am fost 

transportați cu toții în universul 

jocului românesc  autentic 

’’dintru început’’. A urmat 

dansul sincron realizat de 

aspiranții la titlurile de Miss si 

Mister Boboc, care nu s-au 

încurcat, nu s-au mai  

împiedicat și, cel mai important, 

au dansat ’’cu zâmbet’’. 

Bobocii au devenit dintr-o dată 

mici vedete aplaudate la scenă 

deschisă. (v. foto) 

 
Au urmat  momente 

artistice inedite  care ne-au 

purtat într-o călătorie 

fascinantăȘdin Rusia cea rece, 

în vestitele insule Hawaii, adică 

de la dansul tradițional rusesc  

realizat de trupa Starfix  până la 

exoticul dans hula al Amirei 

Hayam, invitata noastră 

specială. 

 
Stiluri atât de variate de 

cântec si dans și-au împletit cu 

măiestrie notele; magia, la 

propriu, cu Ionuț Prepeliță, dar 

magie și la figurat s-au asternut 

în sala devenită feerică, de bal, 

grație luminilor colorate  ce au 

fost proiectate de la pupitru de 

către Marius Ștefan (sunetist și 

luminist) și Daniel Ionuț (Dj). 

Putem spune, fără falsă 

modestie, că nimic nu a lipsit: 

scenete de teatru, interpreți de 

muzică pop si hip-pop, numere 

de magie, street-dance și dans 

ultramodern (trupele  Sunset și 

Elite Crew), dans oriental și 

hawaiian, semnate de nume de 

artiști- unii, consacrați (Amira si 

Adrian Popița), alții ,în 

devenire… 
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Cap de afiș  a fost 

Fabian Sanchez, cântăreț 

columbian, participant la 

,,Românii au talent’’ și la 

,,România dansează’’. El este 

cel care ne-a adus pe toți pe 

scenă și ne-a oferit un show de 

neuitat! 

Alegerea titlurilor de  

Miss și Mister Boboc nu a fost 

ușoara pentru juriu, iar 

câștigătorii au fost: Ștefănescu 

Georgiana și Nicoale Petrișor 

Alexandru. Au completat 

podiumul: Marinescu Marina și 

Berechet Ionuț (premiul de 

popularitate), Trandafir 

Andreea și Gardin Bogdan 

(locul al III-lea), Ivan Irina și 

Stoianov Ionuț (locul al II-lea).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim pentru toată 

implicarea elevilor: Dumitru 

Adelin, Șerbănescu Bianca, 

Dumitrescu Diana, Soare 

Karina, Niță Ramona, Grigore 

Claudia, Matei Bogdan, 

Popescu Robert, Pîrvu Mădălin. 

Toate eforturile noastre au fost 

sprijinite, ca întotdeauna, de 

către doamnele directoare prof. 

ing. Ionică Maria si prof. 

Ciobanu Elena și, pentru 

aceasta, le mulțumim cu drag. 

Am avea multe impresii 

de impărtășit, dar lăsăm 

fotografiile să vorbească despre 

entuziasm, emoție și încântare, 

simțite într-o seară minunată!  

                                                                                                     

Prof. organizatori, dir. Adj. 

Elena CIOBANU, ALEXE 

Camelia și BADEA Emilia 
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Méthodes et procédés 

utilisés dans la nouvelle 

pédagogie de la 

grammaire 

 
Le Lycée Technologique 

,,Astra” 

 

Mots-clés: réussite, 

grammaire 

 

Résumé: C’est en 

proposant à l’élève des tâches 

accessibles qu’on doit 

commencer l’étude de la 

grammaire: ”il faut exiger de 

chacun ce que chacun peut 

donner”. 

Nous continuons par 

l’induction, la déduction, la 

progression, la conversation, 

l’exercice et les fiches de 

travail. 

Par le talent et par la 

vocation pédagogique du 

professeur, l’étude de la 

grammaire peut et doit devenir 

intéressante. Les élèves seront 

convaincus de l’utilité pratique 

de la grammaire. Ainsi, son 

assimilation sera plus facile. 

 

C’est par un principe 

hérité d’une lecture du Petit 

Prince d’Antoine de Saint-

Exupéry- la pédagogie de la 

réussite- qu’on doit commencer 

l’étude de la grammaire. Le 

Petit Prince arrive dans une 

région des astéroïdes 325,…,au 

10-ème chapitre. Il y rencontre 

un roi, un drôle de roi en fait. 

Le roi ordonne le matin au 

soleil de se lever et le soleil se 

lève. Le roi ordonne le soir au 

soleil de se coucher et le soleil 

se couche. “C’était un 

monarque absolu. Mais comme 

il était très bon, il donnait des 

ordres raisonnables.” 

L’enseignant doit 

pratiquer la pédagogie de la 

réussite, en encourageant ses 

élèves dans une atmosphère 

agréable et sereine qui sera un 

support moral extraordinaire du 

succès car…son rêve est peut-

être d’avoir parmi eux une 

personne très douée qui un jour 

deviendra…professeur de 

français à son tour. 

Ce que nous pouvons 

faire en tant qu’enseignant pour 

attirer et séduire  les élèves c’est 

donner au français une identité, 

une qualité qui la rende utile, 

même si l’absence de 

motivation des élèves  paraît 

d’abord un obstacle 

insurmontable. 

Le procédé le plus 

fréquent qu’on utilise dans 

l’enseignement de la grammaire 

est l’induction. On part des 

exemples et, à l’aide du 

raisonnement inductif, on étudie 

la règle.       

Les exemples peuvent 

être extraits d’un certain texte 

étudié. Ils doivent être simples, 

sans des mots ou des 

expressions inconnus, afin de 

mieux refléter le phénomène 

grammatical respectif. En 

général, les exemples sont écrits 

au tableau noir. Les élèves 

seront stimulés, par des 

questions, à découvrir eux-

mêmes la règle à la suite d’une 

observation raisonnée de la 

cause et de l’effet. 

Après la perception du 

fait grammatical dans quelques 

exemples, les élèves seront 

incités à énoncer eux-mêmes la 

règle. S’ils ne réussissent pas le 

professeur doit intervenir et 

clarifier le problème. Puis, on 

procède inversement, par 

déduction. Sur la base de la 

règle, on peut formuler d’autres 

exemples. On répète ce procédé 

jusqu’à l’assimilation complète 

de la structure en question. 

C’est ici le lieu de 

rappeler Descartes qui a affirmé 

qu’il faut partir du connu pour 

aller à l’inconnu, aller du simple 

au complexe et ne proposer 

qu’une seule difficulté à la fois. 

Aucune notion ou règle 

nouvelle de grammaire ne sera 

abordée sans connaître le cadre 

de la langue maternelle. Les 

méthodes employées sont: la 

conversation et l’exercice. 

Grâce à la conversation, 

l’enseignant a la possibilité 

d’orienter ses élèves pour 

conduire leur pensée vers la 

généralisation théorique du 

phénomène et à les aider pour 

qu’ils construisent eux-mêmes 

des structures correctes. Le 

professeur doit toujours 

stimuler le plaisir de parler de 

l’élève, l’utilité de son effort. 

La conversation est importante 

dans l’enseignement de la 

grammaire d’une langue 

étrangère car elle a comme 

résultat les automatismes. Les 

exercices structuraux peuvent 

être pratiqués au profit des 

élèves. 

Nous proposons 

quelques activités pour 

enseigner le futur des verbes 

irréguliers et illustrer en 

pratique un phénomène 

grammatical, en utilisant le très 

beau poème “Demain, dès 

l’aube” de Victor Hugo. 
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Après la mise en route et 

la réactualisation des 

connaissances, le prof annonce 

aux élèves le titre et les 

objectifs de la leçon. Ensuite, il 

part du “connu”-le futur des 

verbes réguliers et écrit 

quelques exemples de verbes 

irréguliers, en demandant aux 

élèves ce qu’il y a de différent 

par rapport aux verbes réguliers. 

Ainsi, les enseignés découvrent 

que ces verbes ont un autre 

radical auquel on ajoute les 

mêmes terminaisons et 

établissent eux-mêmes la règle, 

par l’induction. 

 

Première activité: 

 

Les élèves écoutent le 

poème et mettent les verbes 

entre parenthèses au futur: 

 

Demain, dès l’aube, 

Victor Hugo 

Demain, dès l’aube, à 

l’heure où blanchit la 

campagne, 

Je (partir) ………….. 

Vois-tu, je sais que tu 

m’attends. 

J’(aller) ………… par la 

forêt, j’(aller) ……………..par 

la montagne. 

Je ne puis demeurer loin 

de toi plus longtemps. 

 

Je (marcher)  …………. 

les yeux fixés sur mes pensées, 

Sans rien voir au dehors, 

sans entendre aucun bruit 

Seul, inconnu, le dos 

courbé, les mains croisées, 

Triste, et le jour pour 

moi (être)…………….comme 

la nuit. 

 

Je (regarder) …………  

ni l’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin 

descendant vers Harfleur, 

Et quand j’(arriver) …,  

je (mettre)……………. sur ta 

tombe 

Un bouquet de houx vert 

et de bruyère en fleur. 

 

 

Deuxième activité: 

 

Les élèves utilisent les 

verbes du poème dans des 

contextes différents. 

 

2. Qu’ est-ce que vous 

ferez pendant les vacances de 

Pâques? Vous pouvez employer 

les verbes du poème ou bien en 

proposer d’autres. 

Modèle: Je partirai chez 

mes grands-parents. 

 

 

Troisième activité: 

 

3. Mettez le poème au 

futur simple selon le modèle et 

continuez librement: 

Une ombre  

  Une ombre 

Je fais ce que tu veux 

  Je ferai ce que tu 

voudras, 

Je vais là où tu vas 

 …………………………

……………… 

J’aime ce que tu aimes,

 …………………………

……………… 

Je crois ce que tu crois,

 …………………………

……………… 

Je pleure quand tu 

pleures,

 …………………………

…………… 

Et je ris quand tu ris, 

 …………………………

………………. 

Je fuis quand tu fuis. 

 …………………………

……………….. 

Et je meurs quand tu 

meurs. 

 …………………………

……………….. 

 

4. Ce poème pourrait-il 

illustrer  votre conception de 

l’amour? Ou le contraire…. 

Les enseignés expriment 

leur point de vue en ce qui 

concerne l’amour. 

 

Dernière activité: 

 

5.Paul a rendez-vous au 

café avec une inconnue. Ils se 

décrivent. Continuez. 

 

avoir un foulard rose 

  Elle: J’aurai un 

foulard rose, ………………… 

porter une robe bleue 

 …………………………

……………………. 

lire “l’Etranger” 

 …………………………

…………………………. 

avoir “Le Monde” sous 

le bras

 Lui:……………………

………………………….. 

........................................

........

 …………………………

…………………………. 

…………………………

…….

 …………………………

…………………………. 
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Une autre activité 

possible serait l' écoute active 

d'une chanson avec une tâche 

précise, ou bien à la fin de la 

classe, comme un petit moment 

de détente. 

 

Fiche de travail –le 

futur simple 

 

ZAZ- „On ira” 

Ecoutez la chanson et  

complétez les pointillés par des 

verbes au futur simple: 

 

On.................................. 

écouter Harlem au coin de 

Manhattan (aller) 

On...................................

rougir le thé dans les souks 

d’Amman (aller) 

On 

...................................nager 

dans le lit du fleuve Sénégal 

(aller) 

Et on 

...............................brûler 

Bombay sous un feu de Bengale 

(voir) 

On  

..................................gratter le 

ciel en dessous de Kyotto (aller) 

On 

....................................sentir Rio 

battre au coeur de Janeiro (aller) 

On 

....................................nos yeux 

sur le plafond de Chappelle 

Sixtine (lever) 

Et on 

................................nos verres 

dans le café Poutchkine (lever) 

 

Refrain: 

Oh, quelle est belle 

notre chance 

Aux mille couleurs de 

l’être humain, 

Mélangés de nos 

différences  

A la croisée des destins 

Vous êtes les étoiles, 

nous sommes l’univers 

Vous êtes en un grain de 

sable nous sommes la terre  

Vous êtes le rivage et 

moi, je suis l’écume 

 

On 

.................................que les 

poètes n’ont pas de drapeaux 

(dire) 

On...................................

des jours de fête quand on a 

deux héros (faire) 

On...................................

que les enfants sont les gardiens 

de l’âme (savoir) 

Et qu’il ya des reines 

autant qu’il y a des femmes 

On...................................

que les rencontres font les plus 

beaux voyages (dire) 

On.................................q

u’on ne mérite que ce qui se 

partage (voir) 

On..................................

chanter des musiques d’ailleurs 

(entendre) 

Et l’on 

...........................donner ce que 

l’on a de meilleur (savoir). 

 

Refrain 

 

En conclusion, 

l’enseignement de la grammaire 

doit être progressif, inductif, 

concret et fonctionnel. L’étude 

de la grammaire est une partie 

intégrante de la langue même 

car on n’ apprend pas pour 

l’amour de l’art, mais por 

utiliser les connaissances 

acquises en pratique. On 

n’apprend pas pour l’école, 

mais pour la vie! 

 

Bibliographie: 

 Antoine de Saint-

Exupéry, Le petit 

prince, Gallimard, 

1943, chapitre10 

 Dobrin, A., Cours de 

formation 2012 

 Dragomir, M., 

Considérations sur 

l’enseignement-

apprentissage du 

français langue 

étragère, ed. Dacia, 

2001; 

 Nica, T., Ilie, C., 

Tradition et 

modernité dans la 

didactique du 

français, langue 

étrangère, ed. 

Celina, 1995; 

 Auteur: Roșu 

Lenuța 
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Probă scrisă la biologie 

vegetală si animală 

• Toate subiectele sunt 

obligatorii. Se acordă 10 

puncte din oficiu. 

• Timpul efectiv de lucru este 

de 3 ore. 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A 4 puncte 

Scrieți, pe foaia de examen, 

noțiunile cu care trebuie să 

completați spațiile libere din 

afirmația următoare, astfel încât 

aceasta să fie corectă. 

Organite celulare cu membrane 

dubla sunt …………….și 

………………. . 

B 6 puncte 

Dați două exemple de grupe de 

reptile; scrieți, în dreptul fiecărei 

grupe, câte un exemplu 

reprezentativ. 

C 10 puncte 

Scrieti, pe foaia de examen, litera 

corespunzătoare răspunsului 

corect. Este corectă o singură 

variantă de răspuns. 

1. Boală a sistemului digestiv la 

om este: 

a) ateroscleroza 

b) epilepsia 

c) hepatita 

d) paralizia 

2.Bazidiomicetele apartin regnului: 

a) Animale 

b) Fungi 

c) Monera 

d) Plante 

3. Au rol în sinteza proteică: 

a) dictiozomii 

b) lizozomii 

c) vacuolele 

d) ribozomii 

4. Fotosinteza: 

a) are loc în celulele organismului 

animal 

b)constă în degradarea substanțelor 

organice 

c) necesită prezența luminii 

d) reprezintă modul de nutriție al 

ascomicetelor 

5. Glandă anexă, componentă a 

sistemului digestiv al mamiferelor 

este: 

a) esofagul 

b) faringele 

c) ficatul 

d) laringele 

D 10 puncte 

Cititi, cu atenție, afirmațiile 

următoare. Dacă apreciați că 

afirmația este adevărată, scrieți, pe 

foaia de examen, în dreptul cifrei 

corespunzătoare afirmației, litera 

A. Dacă apreciați că afirmația este 

falsă, scrieți, pe foaia de examen, 

în dreptul cifrei corespunzătoare 

afirmației, litera F și modificați 

parțial afirmația pentru ca aceasta 

să devină adevărată. Folosiți, în 

acest scop, informația științifică 

adecvată. Nu se acceptă folosirea 

negației. 

1. Cromozomii sunt bicromatidici 

la sfârșitul telofazei mitozei. 

2. La plante, sediul fotosintezei 

este mitochondria. 

3. Legea purității gameților este 

una dintre legile mendeliene ale 

eredității. 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de 

puncte) 

A 18 puncte 

Circulația sângelui la mamifere 

este dublă, sângele parcurgând cele 

două circuite. 

a) Comparați două vase de sânge 

componente ale circulației mici a 

sângelui, precizând: denumirea 

vaselor de sânge și o deosebire 

între cele două vase de sânge. 

b) Explicați rolul hemoglobinei în 

transportul gazelor respiratorii. 

c) Calculați conținutul în apă al 

plasmei sângelui unui adult, știind 

următoarele: 

- volumul sangvin reprezintă 7% 

din masa corpului; 

- plasma reprezintă 55% din 

volumul sangvin; 

- apa reprezintă 90% din 

compozitia plasmei sangvine; 

- adultul cântărește 64 de Kg. 

Scrieti toate etapele parcurse 

pentru rezolvarea problemei. 

d) Completati această problemă cu 

o altă cerintă pe care o formulati 

voi. Rezolvati cerinta pe care ati 

propus-o. 

B 12 puncte 

Se încrucișează o plantă cu frunze 

mari și cu flori de culoare albă cu o 

plantă cu frunze mici și cu flori de 

culoare albastră. Frunzele mari 

(M) și florile de culoare albă (A) 

sunt caractere dominante, iar 

frunzele mici (m) și florile de 

culoare albastră (a) sunt caractere 

recesive. Părinții sunt homozigoți 

pentru ambele caractere. În prima 

generație, F1, se obțin organisme  

hibride. Prin încrucișarea între ei a 

hibrizilor din F1, se obțin, în F2, 

16 combinații de factori ereditari. 

Stabiliți următoarele: 

a) genotipul părinților; 

b) fenotipul organismelor din F1 și 

tipul de gameți formați; 

c) numărul combinațiilor din F2 

dublu homozigote; genotipurile 

organismelor din F2 cu frunze mici 

și flori albe; 

d) completați această problemă cu 

o altă cerință pe care o formulați 

voi; rezolvați cerința pe care ați 

propus-o. 

Scrieți toate etapele rezolvării 

problemei. 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de 

puncte) 

1. 14 puncte 

Aparatul Golgi, reticulul 

endoplasmatic, mitocondriile, 

lizozomii sunt exemple de organite 

celulare. 

a) Precizați rolul îndeplinit de două 

dintre organitele celulare (la 

alegere) enumerate. 

b) Stabiliți o asemănare și o 

deosebire între structura celulei 

vegetale și structura celulei 
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animale. 

c) Construiți patru enunțuri 

afirmative, utilizând limbajul 

științific adecvat. 

Folosiți, în acest scop, informații 

referitoare la următoarele 

conținuturi: 

- Fazele mitozei; 

-Influența mediului asupra 

eredității. 

Veți construi câte două enunțuri 

din fiecare conținut. 

2. 16 puncte 

Heterotrofia este modul de nutriție 

întâlnit și la mamifere. 

a) Caracterizați ficatul, precizând: 

localizarea ficatului, sucul digestiv 

secretat și rolul său în digestie. 

b) Stabiliți o deosebire dintre 

nutriția heterotrofă și nutriția 

autotrofă. 

c) Alcătuiți un minieseu intitulat 

„Fazele/ etapele fotosintezei”. În 

acest scop, respectați următoarele 

etape: 

-enumerați opt noțiuni specifice 

acestei teme. 

-construiți, cu ajutorul acestora, un 

text coerent, format din trei-patru 

fraze, folosind corect și în corelație 

noțiunile enumerate. 

BAREM DE 

EVALUARE ȘI DE NOTARE 
Se punctează oricare alte 

modalităti de rezolvare corectă a 

cerintelor. 

Nu se acordă punctaje 

intermediare, altele decât cele 

precizate explicit prin barem. 

Nu se acordă fractiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din 

oficiu. Nota finală se calculează 

prin împărtirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

A 4 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare 

notiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte 

B 6 puncte 

- două exemple de grupe de reptile; 

2 x 1p. = 2 puncte 

- câte un exemplu reprezentativ 

pentru fiecare grupă. 2 x 2p. = 4 

puncte 

C 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare 

răspuns corect: 1c; 2b; 3d; 4c; 5c. 

5 x 2p. = 10 puncte 

D 10 puncte 

Se acordă câte 2p. pentru fiecare 

răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 

2p.= 6 puncte 

Se acordă 2p. pentru modificarea 

corectă a afirmatiei false. 2 x 2p.= 

4 puncte 

SUBIECTUL al II -lea (30 de 

puncte) 

A 18 p. 

a) compararea a două vase de 

sânge componente ale circulatiei 

mici a sângelui, precizând: 

- denumirea vaselor de sânge; 2 x 

2p. = 4 puncte 

- o deosebire între cele două vase 

de sânge; 2 puncte 

b) explicatia corectă; 2 puncte 

c) - calcularea volumului sangvin 

al adultului; 2 puncte 

64 x 7 : 100 = 4,48 l; 

- calcularea valorii plasmei 

sangvine; 2 puncte 

4,48 x 55 : 100 = 2,464 l; 

- calcularea continutului în apă al 

plasmei sangvine; 2 puncte 

2,464 x 90 : 100 = 2,2176 l. 

d) - formularea cerintei; 2 puncte 

- rezolvarea cerinței. 2 puncte 

Notă 

Se punctează oricare altă 

modalitate de rezolvare a 

problemei. 

Pentru raționamentul corect, 

neînsoțit de calcule, se acordă 

jumătate din punctajul repartizat 

rezolvării problemei. 

B 12 p. 

a) genotipul părinților: MMAA; 

mmaa; 2 x 1p. = 2 puncte 

b) fenotipul organismelor din F1: 

frunze mari și flori de culoare albă; 

gameții: MA, Ma, mA, ma ;        2 

x 1p. = 2 puncte  

c) numărul combinațiilor din F2 

dublu homozigote: 4 (4/16); 2 

puncte 

- genotipurile organismelor din F2 

cu frunze mici și flori albe: 

mmAA; mmAa; 2 x 1p. = 2 puncte 

d) - formularea cerinței; 2 puncte 

- rezolvarea cerinței. 2 puncte 

SUBIECTUL al III-lea (30 de 

puncte) 

1. 13 p. 

a) precizarea rolului îndeplinit de 

două dintre organitele celulare;         

2 x 1p. = 2 puncte 

b) stabilirea unei asemănări între 

structura celulei vegetale și 

structura celulei animale; 2 puncte 

- stabilirea unei deosebiri între 

structura celulei vegetale și 

structura celulei animale; 2 puncte 

c) construirea a patru enunțuri 

afirmative folosind, în acest scop, 

informații referitoare la 

conținuturile indicate. 4 x 2p. = 8 

puncte 

2. 16 p. 

a) caracterizarea ficatului: 

- localizarea ficatului; 1 punct 

- sucul digestiv secretat; 1 punct 

- rolul în digestie; 2 puncte 

b) stabilirea deosebirii dintre 

nutriția heterotrofă și nutriția 

autotrofă; 2 puncte 

c) alcătuirea minieseului: 

- pentru fiecare noțiune enumerată, 

specifică temei, se acordă câte 1p. 

8x1p.= 8 puncte 

- pentru coerența textului, în 

alcătuirea căruia fiecare noțiune 

este folosită corect, în corelație cu 

celelalte noțiuni, se acordă  2 

puncte. 
 

 

 

 

Prof. Tudor Claudia 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 | P a g e  

 

 

Noapte pe ţărm 

 Panasiu Sorin 

 

Stele la mal 

Aduse de val, 

Urmele vremii ne şterg... 

Llicurici de cristal răsar  

Şi se pierd... 

Foşnet de vânt,  

Alungat de pur gând,  

Nisip şi pământ  

Tăcerii răspund.  

Umbre timide de nor  

Păşesc pe văzduhul-covor, 

Noaptea aruncă soarele-n mare,  

Luna trimite în raze visare 

Şi freamătul mării bruiază în 

noi Viaţa... ce doare. 

 

 

 

 

Priviri 

Panasiu Sorin 

 

Rătăciri în păcat în zadar ne-am 

curmat, Frumuseţii deşarte un 

loc i-am păstrat; 

Un ungher neştiut în culoarea 

privirii,  

Un răspuns mut şi pribeag al 

iubirii.  

Nu ştim ce taină uneşte firav  

Două lumini ale ochilor vii, 

Ce chemări neştiute-ale firii  

Ne păstrează rebeli şi copii.  

Ne corup şi ne uită în timpul 

pierdut  

Prin negura vieţii fugare,  

În dulcele zâmbet ivit nesperat  

Pe buze amare.  

Retrăim amintiri ce nicicând nu 

au fost, Implorăm răpuse clipe 

să spere,  

Să unească timid şi ascuns  

Blânde priviri efemere.. 

 

 

 

 
 

 

 

 

CREATIVITATE… 
 

 

 

 

Ilustrație de copertă, inspirată 

de cartea preferată-lucrare 

înscrisă în Concursul Regional, 

,,Lumea din cuvinte și culoare”, 

realizată de eleva Gănescu 

Ruxandra, clasa a IX-a B 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
,,Eternul mister feminin”-

lucrare inspirată de romanul 

,,Enigma Otiliei”, de G. 

Călinescu, înscrisă în Concursul 

Regional ,,Lumea din cuvinte și 

culoare”. Eleva Georgescu 

Diana, clasa a IX-a B. 

 

 
 

 

 
***Citate celebre… 

,,Deviza mea de artă și de viață 

a fost: totul sau nimic.”, 

Constantin Brâncuși 
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PREMII ale elevilor și profesorilor în anul școlar  2015 – 2016 

 

 

1. Premiul III- Concursul Național ,, România europeană. Oameni, locuri, fapte. Personalități din 

România care au schimbat lumea”- Despa Gabriel, Manea Victor, cls. a XII-a B, prof. Coord. Ana 

DEMETER  

2. Premiul III – Concursul Judeţean ,, Noumbre en fete”, Dore Virginia –cls XI-A, prof. coord. Roşu 

Lenuţa 

3. Menţiune – Proiect Naţional ,, Învaţă să fii anteprenor prin firma de exerciţiu” –ID 151567, Anghel  

Iuliana Florentina, Bărcan Ionuţ Alexandru – cls XII F, prof. coord. Bacria Olga. 

4. Concurs Judeţean ,, Feerie de Crăciun” : 

Secţiunea Desen  

Locul I – Turcu Mircea, XI C, prof. coord. Grigore Viviana 

Locul II – Stoican Tatiana , XB, prof. coord Tudor Claudia 

Locul III – Schiopu Cristian, Nedelcu Ana Maria, Coșeneață Andra, prof. coord. Duca Cristian 

Secţiunea Postere, Colaje 

Locul I – Bercin Andreea, Nedelea Marina, cls. XII G, Prof. Ionică Maria, Popescu Dorel 

Secţiunea Felicitări 

Locul I – Dore Mihaela, XIA, prof.coord. Lipă Valentina, Ştefan Mihaela 

Locul III – Moga Adelina, XB, Popa Camelia, XB, prof.coord. Antonescu Camelia 

Secţiunea PPS 

Locul I – Şarpău Diana, XIA, Barcan Ionuţ XII F - prof.coord. Lipă Valentina, Ştefan Mihaela 

Locul II – Despa Gabriel, Manea Victor, XIIB,- prof.coord. Lipă Valentina, Ştefan Mihaela 

Locul III-Marinescu Andreea Florina, XIIB,- prof.coord. Pui Mihaela 

Secţiunea Eseuri 

Locul I – Gruianu Elena, XIIB - prof.coord. Grigore Viviana 

Locul II – Ion Mădălina, XII F - prof.coord. Grigore Viviana 

Locul II – Bratu Ioana , XIA - prof.coord. Antonescu Camelia Ştefania 

Locul III– Nedelea Marina, XII G - prof.coord. Maria Ionică, Popescu Dorel 

Secţiunea Machete 

Locul I – Dore Mihaela, XIA - prof.coord. Lipă Valentina 

Locul II – Stoican Tatiana, Popa Camelia, Moga Adelina , XB,- prof.coord. Antonescu Camelia 

Locul III- Manea Victor, Despa Gabriel -  prof.coord. Lipă Valentina, Ştefan Mihaela 

Olimpiada Judeţeană a Sportului Şcolar  

Menţiune / șah – Marinescu Andreea, XE, prof. Pui Mihaela 

LICEUL TEHNOLOGIC  „ASTRA” PITEŞTI 

Piteşti, str. Nicolae Dobrin, nr.3, tel/fax 0248251824, e-

mail: liceulastra@yahoo.com; web: liceulastra.ro 

 

mailto:liceulastra@yahoo.com
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PROIECT EUROSCOLA – NIVEL INTERNAŢIONAL 

Concurs EUROGAME 

Ciobanu Cristian – locul II pe echipe 

Ilie Alina – Menţine,  

Profesor coordonator: Demeter Ana – Locul I pe echipe la profesori 

 

Director adjunct, 

Prof. Elena CIOBANU 

Consilier educativ, prof. Ana DEMETER 
 

 

Ziarul din Muscel 

Cei mai activi voluntari din Argeş au primit recunoaştere publică! 
18.12.2015 13:19 

 
Pentru al doilea an consecutiv, Direcţia Judeţeană   pentru Sport şi Tineret Argeş a desfăşurat Gala Tinerilor Voluntari. Evenimentul a urmărit 

recunoaşterea publică a meritelor celor mai activi voluntari din Argeş, implicaţi în viaţa comunităţii argeşene prin proiecte şi programe de calitate 

care valorizează resursa umană voluntară. Au fost nominalizate şi evidenţiate ONG-urile: Asociaţia IMAGO MUNDI, AIESEC Piteşti, Asociatia 

AIV FOR Mioveni, Centrul EUROPE DIRECT Arges, Asociaţia APLIC, Asociaţia Studenţească INGMED, Asociaţia Culturala VATRA, Asociaţia 

Spider Sport, Asociaţia împotriva Crimei Organizate şi Consiliere Anti-drog, Asociaţia Judeţeană Umanitară pentru Tineret Argeş, Asociaţia 

Judeţeană Sportul pentru Toţi Argeş, precum și Liceul Tehnologic Astra din Pitești, Trupa Roberto, Consiliul Judeţean al Elevilor Argeş. Cei 30 de 

voluntari recompensaţi în cadrul Galei, s-au remarcat de-a lungul anului 2015, în acţiuni desfăşurate de către D.J.S.T. Arges, inclusiv prin Centrul de 

Tineret Pitești. 

M-am bucurat să constat anul acesta că implicarea voluntarilor în viaţa comunitaţilor locale, implicit în cadrul proiectelor DJST,  a 

înregistrat o creştere substanţială. S-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte comunicarea şi colaborarea între instituţii publice şi ONG-uri, 

lucru care ne obligă săperseverăm. Cred că împreună cu aceşti tineri entuziaşti, vom reuşi în 2016 săfinalizam Strategia Judeţeană pentru 

Tineret – TINARG 2020, un obiectiv primordial, a declarat Adrian Dumitru Bughiu, directorul executiv adjunct al DJST Argeş. Evenimentul a 

constituit un bun prilej de creştere a vizibilităţii voluntariatului susţinut de ONG şi tineri în rândul comunităţii, precum şi de interacţionare între 

persoane cu preocupări comune. 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                        Din numărul viitor: 

* Elevii de la Liceul Astra- Parlamentari europeni…Vizită la Parlamentul European din Strasbourg 

* Eminescu semper! 

* Mărțișorul -  simbolul primăverii” 

*Antrenează-ți mintea!  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE ŞI 

CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

   Liceul Tehnologic  „Astra”  

Piteşti  
 

 
 

      

 Str. Nicolae Dobrin, Nr 3, 

Pitesti 

 E-mail:  

liceulastra@yahoo.com 

 Pagina web: 

www.liceulastra.ro 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: prof. ing. IONICĂ  

MARIA 

Director adj.:prof. CIOBANU 

ELENA 

                                    

 

                  

                    

      „PER ASPERA 

         AD ASTRA”  

 

 

                   

        OFERTA 

EDUCAŢIONALĂ 

      A LICEULUI 

TEHNOLOGIC     

            „ASTRA” PITEŞTI 

pentru clasa a IX-a, anul 

şcolar 2015-2016 

 

    INVĂŢĂMÂNT DE ZI-

Liceu 

       -1 clasă electronică şi 

automatizări 

       -1 clasă  domeniul electric 

       -1 clase domeniul mecanic 

       -2 clase protecţia mediului 

      -1 clasă , seral, domeniul mecanic 

    ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

      ½  clasă- Operator sonde 

      ½ clasă- Operator la extractia    transportul, tratarea si distribuţia gazelor 

           1clasă-Sudori 

Şcoală postliceală  şi de maiştri –cu finanţare de la buget 

  1 clasă Tehnician ecolog protecţia calităţii mediului 

 1 clasă –Maistru electromecanic aparate de masura si automatizări 

Maistru cu taxă-Maistru la intervenţii şi reparaţii la sonde 

mailto:E-mail:%20scoala18pitesti@yahoo.com
mailto:liceulastra@yahoo.com
http://www.liceulastra.ro/

