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 Învățământul profesional de tip dual 
                                    în Liceul Tehnologic „ Astra” Pitești 

 
 
 
 
 

Învățământul  profesional  de  tip  dual  reprezintă  o  formă  de  organizare  a  învățământului 
profesional, organizat la  inițiativa operatorilor economici interesați în  calitate de  potențiali angajatori, 
asigurând oportunități sporite de educație și formare profesională de calitate, în relație cu un potențial loc 
de muncă. Acest tip de învățământ se poate organiza în școli profesionale independente sau cadrul liceelor 
tehnologice, unități de învățământ acreditate sau autorizate să furnizeze formare profesională Învățământul 
profesional de tip dual se poate organiza numai în parteneriat cu operatorii economici autorizați, pe baza 
unei metodologii specifice. Operatorii economici, parteneri de practică, trebuie să asigure resursele 
materiale și umane necesare pregătirii practice a    evilor în cadrul activităților de instruire practică și a 
stagiilor de pregătire practică derulate pentru dobândirea calificării profesionale. 

 

Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe: 
-  contract  de  parteneriat  încheiat  între  operatori  economici,  unitatea  de  învățământ  și  unitatea 

administrativ-teritorială (UAT) pe raza căreia se află unitatea școlară (contract care stabilește condițiile de 
colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri); 
- contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, încheiat între 

elev, (părintele, tutorele sau susținătorul legal al  elevului minor), operatorul economic și unitatea de 
învățământ,          contract          care          stabilește          drepturile          și          obligațiile          părților; 
- facilități fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ 

(facilități la  plata impozitelor, taxelor și  contribuțiilor datorate bugetului de  stat, bugetului asigurărilor 
sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale); 
- decontarea cheltuielilor de transport indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu. 



 

Formațiuni de studii în învățământul dual 
 
 
 
 
 

-  clase cu minimum 20, maximum 30 de elevi (în medie 25 de elevi); 
-  instruirea practică și pregătirea de specialitate pe grupe de minimum 10, maximum 15 elevi; 
-  clasele pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite; 
-  normarea posturilor didactice pentru activitățile de laborator și instruire practică din învățământul liceal 
tehnologic și din învățământul profesional se face pe grupe, pe baza normativelor în vigoare privind formațiunile 
de studiu. 
Cine poate urma învățământ profesional de tip dual? 
# Învățământul profesional de tip dual se adresează elevilor care au absolvit clasa a VIII-a. 
# Pentru pregătirea practică elevii încheie un contract individual cu un operator economic, partener de practică 
al școlii. 
În ce constă pregătirea profesională? 
Pregătirea profesională  în cadrul Liceului Tehnologic Astra este organizată pentru calificări profesionale de nivel 
3 (de exemplu: operator la mașini cu comandă numerică, operator sonde, electronist aparate si echipamente, etc.), stabilite 
de operatorii economici care solicită organizarea de învățământ de tip dual (SC Autoturisme  Dacia SA, OMV 
Petrom SA, SC Dräxalmaier Pitești). 
Pregătirea teoretică se realizează în cadrul școlii iar pregătirea practică la operatorul economic, după cum 
urmează: 
- în clasa a IX-a 20% pregătire în companie și 80% în școală; 
- în clasa a X-a 60 % pregătire în companie și 40% în școală; 
- în clasa a XI-a 70% pregătire în companie și 30% în școală. 
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▪ Pentru monitorizarea practicii derulate la operatorii economici unitatea de învățământ 
asigură   un   cadru   didactic   pentru   fiecare   grupă,   care   urmărește   respectarea 
prevederilor contractului individual de pregătire practică, pentru fiecare elev din grupa 
pe care o coordonează, indiferent dacă stagiul de practică se desfășoară la unul sau la 
mai mulți operatori economici. 

▪ Operatorii  economici  la  care  se  desfășoară  pregătirea  practică  a  elevilor  din 
învățământul profesional de tip dual stabilesc tutorii care coordonează această 
activitate. Pentru buna desfășurare a pregătirii practice, tutorii colaborează cu cadrele 
didactice coordonatoare de practică. 

▪ Responsabilitățile tutorelui și ale cadrului didactic coordonator de practică sunt stabilite 
prin contractul individual de pregătire practică. Tutorii și cadrele didactice din școală 
stabilesc împreună programul de pregătire profesională al elevilor și asigură evaluarea 
performanțelor elevilor pe durata pregătirii. 
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Beneficii pentru elevi 

 

 Din  partea  statului,  elevii care urmează acest traseu de pregătire profesională 

 
 
 
 

▪ 

▪ 

beneficiază, pe baza Hotărârii Guvernului României nr. 1062/2012, privind modalitatea 
de   subvenționare   de   către   stat   a   costurilor   pentru   elevii   care   frecventează 
învățământul profesional, de o „bursă profesională” lunară, în cuantum de 200 lei.Din 
partea operatorilor economici. 

▪ Pe lângă bursa profesională acordată de stat, în conformitate cu prevederile legale, 
elevii din învățământul profesional de tip dual beneficiază de susținere financiară din 
partea operatorului economic de cel puțin  bursa oferita de stat, acordată pe baza unui 
set de criterii clare, stipulate în contractele de practică, prin care se încurajează o 
atitudine responsabilă față de muncă și formare profesională. 

▪ Această susținere financiară acordată de operatorul economic, partener de practică, 
va include, cel puțin: bursă, cheltuieli cu examinările de medicină a muncii și analize 
medicale obligatorii, asigurare de risc, echipamente de lucru și de protecție, conform 
cerințelor și riscurilor la locul de muncă, transport  la punctele de lucru, masă caldă în 
zilele de practică, ședințe de dezvoltare personală. 



SOLIDARI PENTRU EDUCAŢIE – Fii școlar, nu fi hoinar!  

 
 
 
 
 
 

Argumente PRO 
1. Învățământul dual reprezintă o posibilă soluție pentru revigorarea pieței muncii. Această forma 

de învățământ va oferi elevilor atât cunoștințe teoretice, cât și aspecte practice, astfel ca 
pregătirea primită de ei va fi conectată la cerințele pieței muncii. Având în vedere acest lucru, 
elevii vor obține o calificare care îi va ajuta să se încadreze mai ușor pe piața muncii. 
2. De asemenea, învățământul dual reprezintă o formă de sprijin pentru meseriile care sunt 
pe cale de dispariție, din cauza lipsei de personal calificat. Într-o prima fază, cei care se vor 
califica  într-un  anumit  domeniu  ar  putea  să-și  găsească  mai  ușor  un loc  de muncă,  în 
condițiile în care concurența pe posturile tehnice este scăzută. În plus, ei ar putea beneficia și 
de salarii mari, tot ca urmare a lipsei unor oameni pregătiți și nu în ultimul rând beneficiază de 
formare profesională în calificări recunoscute pe plan european. 

Director: prof. Maria Ionică 
Coordonator practică: prof. Niță Adela (Postat decembrie 2019) 



 
 

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI – COMISIA DIRIGINȚILOR – CLASE DE LICEU 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
 

Responsabil comisie, 
Prof. Petrescu Ileana 

 
Nr.crt. Modulul Tema activității Perioada Profesor diriginte Clasa 

1. Managementul  învățăturii  și diferite 
dimensiuni  ale  inteligenței 

Tipurile  de  învățare  în  obținerea 
performanței și succesului 

Septembrie Pănescu Manuela a XII-a  A 

1. Autocunoaștere  și dezvoltare personală Autocunoaștere-  calități  și valori  personale Octombrie Benghe Steluța a IX-a  A 

1. Managementul  informațiilor și al  învățării Stăpânire informației, cheia  succesului 
profesional 

Noiembrie Stefan Cristian a X-a  B 

1. Planificarea  carierei Pregătirea CV-ului și a scrisorii  de  motivație Decembrie Alexe  Elena a XII-a  C 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. Comunicare și abilități  sociale Cum  comunic în  relațiile  cu  ceilalți Ianuarie Vișan  Silvia a IX-a  B 

1. Planificarea  carierei Profesie  și carieră.  Ce  voi  face  după 
absolvire? 

Februarie Petrescu Ileana a XII-a  E 

1. Managementul  învățăturii  și diferite 
dimensiuni  ale inteligenței 

Inteligența emoțională Martie Roșu  Lenuța a XI-a  B 

1. Calitatea stilului  de  viață Obiceiuri alimentare  sănătose  și 
nesănătoase 

Aprilie Lipă valentina a XI-a  A 

1. Comunicare și abilități  sociale Comunicarea-proces cognitiv Mai Văduva  Daniel a X-a  A 
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Piteşti, str.  Nicolae Dobrin nr.  3, tel./fax.  0248251824, e-mail:  liceulastra@yahoo.com; 
 
 
 
 
 

▪  RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIERULUI EDUCATIV 
 

▪ Comisia pentru proiecte şi programe educative, şcolare şi extraşcolare 
 

▪ ANUL ŞCOLAR 2019-2020 
 

▪  Pe parcursul anului școlar 2019-2020, 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  se implice  conştient toţi elevii liceului 
şi, pe cât  posibil,  toţi partenerii educaţiei (Familia, Poliţia, Jandarmeria, Protecția 
copilului,  Biblioteca, Agenții 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, de cadre didactice, părinţi şi de reprezentanţi ai 
comunităţii locale.  Îndrumarea şi     informarea elevilor  şi a părinţilor acestora în vederea 
unei  orientări profesionale şi integrări  sociale optime s-au concretizat prin temele 
specifice abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. 



 

Nr.  Crt. Numele  activității Perioda Cadre didactice  implicate/elevi/parteneri Scurtă   descriere 

1. Let’s  Do  It! Ziua Nationala  a 
Curateniei 

21.09.2019 Panescu M., Molea  c,  Stefan M., Lipa  V., Cirstian   C., 
Ionescu L., Antonescu  C. 

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    Internațională     a   Limbilor 
Străine 

26.09.2019 Profesori:     Panescu    Manuela,     Stancu     Diana,     elevii   Importanta     cunoasterii      unei      limbi 
claselor:  12A,  9A,                                                                               straine   a  fost   subliniata   prin   crearea 

de   postere,  scurte  scenete  in   Limba 
engleza,      sustinere        de        referate, 
prezentari  Power  Point 

3  16.09.2019 Parteneri:   IJJ   Arges,   reprezentata  prin   Plt.Major   Oproiu 
Stelian,   C.P.E.C.A,  reprentata prin    Mihaescu    Oana 
Profesori:   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. 

Violenței  în  scoli   si  de   pregatire 
anti-infractionala: 
#10  PENTRU SIGURANTA 

Activitățile desfășurate pe parcursul semestrului I sunt 
sintetizate după cum urmează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate       de      Combatere  a 



 

4 Ziua                         Mobilităţii 
Europene:”MERGI CU NOI” 

22.09.2019 Profesori:   Pui  Mihaela,   Demeter   Ana,   Lemnaru 
Georgeta 

Importanta unui  stil  de  viata 
sanatos a fost  dezbatut  si 
promovat alturi  de  elevii  nostri si 
d-nele prof.  coordonator 

5 Activitati dedicate                  5.10.2019 
ZILEI           MONDIALE       A 

EDUCATIEI: 

Rolul   si   contributia   invatatorilor  si   dascalilor 
romani la infaptuirea Marii Unir 
Evolutia    si   importanta   educatiei    in   100    de 
cuvinte(  dezbatere- toate cadrele didactice) 
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. 

6  25.10.2019 Profesori organizatori:Stancu Diana,  Benghe 
Steluta, Rosu Elena 

 
  
 fetelor,  dar   si  despre  mijloacele 

de prevenirea traficului de fiinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua        Internationala        a 
fetelor(Empowering Girls) 

S-au  urmarit documentare despre 
drepturile    si     responsabilitatile 



 
 

7 Crosul  Castanelor 28.10.2019 Prof Pui Mihaela, elevii liceului nostru In curtea scolii, elevii au  organizat 
un   concurs  de   strangere a 
castanelor 

8 Activitate   EURO  DESK-TIME 
TO MOVE 

29.10.2019 Activitate    coordonata   de    doamna   inspector- 
Amalia   Velicu,   impreuna   cu   doamna  director 
Ionica Maria 

Cu ajutorul filmuletelor educative 
si   a  prezentarilor de   materiale 
informative,     elevii     nostri     au 
invatat principiile  mobilitatii. 

9 Concurs     :      „CEA      MAI   31.10.2019 
FRUMOASA      SALA       DE 
CLASA” 

Activitate  desfasurata in liceul nostru, coordonata 
de  Panescu Manuela si doamnele director: Ionica 
Maria si Ciobanu Elena 

Au  fost   premiate cele   mai 
frumoase Sali  de  clasa/costume 
de Halloween. 

10 Globalizare si Mondializare 
in Europa 

20.11.2019 Prof: Visan S.,   Ionescu V.; 
Ceteras G. 

Intr-un  mod  creativ si  atractiv s- 
au  prezentat  efectele globalizarii 
si mondializarii in Europa 



 
 
 

11 Activitate        de        pregatire      anti- 
infractionala 

12.11.2019 Prof.:Panescu  M.,  Directori:Ionica  M.,  Ciobanu  E.,  in  parteneriat 
cu  IJJ  Arges-Oproiu  Stelian 

Reprezentantul I.J.J. Arges, Plt.Maj.Oproiu 
Stelian,   a  desfasurat   o   serie  de   activitati 
de  pregatire  anti-infractionala 

12 Campania     „S.N.A.C”-      Saptamana 
legumelor  si  fructelor 

25-29.11.2019 Prof.  Panescu  M.,  Benghe  Steluta,  elevii  claselor  12A,  9  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. 

12 Târg  Caritabil  de  Crăciun 14.11.2019 Clasa  12  A impreuna cu  prof.  diriginte Panescu  Manuela Targul   Faptelor   Bune   ,  a  strans  1000 de 
lei,  bani   care  au   fost   folositi   in  campania 
:” Craciunul intr-o  Cutie  de  Pantofi” 

13 Educatia  Globala 18-24.11.2019 Prof  Panescu M.,  doamnele  director:  Ionica M.,  Ciobanu E. „Schimbari  Climatice”  aceasta a fost   tema 
din  anul acesta  a  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. 



 

14 Alegem viata!-Proiect: „  Non 
scholae,    sed     vitae 
discimus” 

29.11.2019 Prof.  Stancu D., Rosu  L., Benghe S., elevii clasei 9 
A, 9 B, 12 E 

Activitatea 
pericolelor 
inceperea 
premature. 

a   vizat 
pe    care 

vietii 

expunerea 
le   implica 

sexuale 

15 Transilvanie, frumoasa! 29.11.2019  In Amfiteatru, cu iz de  sarbatoare, 
am  sarbatorit ziua  nationala.,  cu 
cantece,  interpretari patriotice  si 
multe  panouri demonstrative. 

Ciobanu E.,  reprezentantii   Cultului  Eroilor,  elevii 
liceului nostru 

16 Defilare  „  1  Decembrie-  Un 
Deziderat National” 

01.12.2019 Prof.  Stefan C., Consilier  educ.  Panescu M, elevii 
claselor 9 A, 10A, 11 A si 12 A 

In centrul  orasului, am  participat 
la evenimentele dedicate zilei 
nationale. 

17  3.12.2019 Prof.  Ciocandel N., Aldea F., Pana L, impreuna cu 
elevii claselor 10P2,  11P1,  11P3 

Obiectivul activitatii a fost de a 
promova o  intelegere mai  buna a 
problemelor cu care se infrunta 
persoanele cu dizabilitati. 

Persoanelor cu Dizabilitati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.   Stefan C.,  Panescu M,.   directori:  Ionica M., 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziua        Internationala   a 



 

18 Serbarea de  Craciun 19.12.2019 Prof.  Panescu M, Stancu  Diana, Rosu  Elena  au  organizat 
impreuna    cu    elevii    talentati    ai    liceului     nostru   un 
spectacol  de   Craciun.  Serbarea a  fost   coordonata  de 
doamnele  director:  Ionica  M.,  Ciobanu  E. 

Program artistic de colinde in limba 
engleza,   limba    franceza       si    limba 
romana, scurte demonstratii artistice, 
prezentari  ale  obiceiului  de  a colinda. 

19 „Gala  Voluntarilor” 5.  12.2019  In  cadrul   evenimentului   organizat  de 
D.J.T.S,   liceul    nostru  a  fost    premiat 
pentru    activitatile   de     coaching   din 
cadrul  Proiectului  National:”ROSE” 

National:”ROSE”,   consilier educativ  Panescu  M.,  director 
adjunct  Ciobanu E.,  director  Ionica M. 

20 Craciunul       intr-o       cutie        de    15-20.12.2019 
pantofi” 

Elevii  inimosi    ai   liceului    nostru,   alaturi   de    consilierul 
educativ Panescu  M. 

Au  fost   organizate  peste  40   de   cutii 
de    cadouri,   distribuite   la   copiii    din 
zonele limitrofe. 

21 Oferta  educationala   a Centrului 
Militar 

16.01.2020 Dirigintii si  elevii  claselor  terminale,  precum si  doamnele 
director. 

Reprezentantii Centrului Militar, au 
prezentat  oferta  educationala   precum 
si  conditiile de  admitere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii     din      grupul       tinta     din      cadrul      Proiectului 



 
 
 

18 Serbarea de  Craciun 19.12.2019 Prof.  Panescu M, Stancu  Diana, Rosu  Elena  au  organizat 
impreuna    cu     elevii    talentati    ai    liceului     nostru   un 
spectacol  de   Craciun.  Serbarea a  fost   coordonata  de 
doamnele  director:  Ionica  M.,  Ciobanu  E. 

Program artistic de colinde in limba 
engleza,   limba    franceza       si    limba 
romana, scurte demonstratii artistice, 
prezentari  ale  obiceiului  de  a colinda. 

19 „Gala  Voluntarilor” 5.  12.2019 Elevii     din      grupul       tinta     din      cadrul      Proiectului    In   cadrul   evenimentului   organizat  de 
National:”ROSE”,   consilier educativ  Panescu  M.,  Director   D.J.T.S,   liceul    nostru  a  fost    premiat 
Adjunct  Ciobanu  E.,  Director   Ionica  M.                                               pentru    activitatile   de     coaching   din 

cadrul  Proiectului  National:”ROSE” 

20 Craciunul       intr-o        cutie        de    15-20.12.2019 
pantofi” 

Elevii  inimosi    ai   liceului    nostru,   alaturi   de    consilierul 
educativ Panescu  M. 

Au  fost   organizate  peste  40   de   cutii 
de    cadouri,   distribuite   la    copiii    din 
zonele limitrofe. 

21 Oferta  educationala   a  Centrului 
Militar 

16.01.2020 Dirigintii si  elevii  claselor  terminale,  precum si  doamnele 
director. 

Reprezentantii Centrului Militar, au 
prezentat  oferta  educationala   precum 
si  conditiile de  admitere. 



 

▪ 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 anului scolar 2019– 2020, 
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 anul şcolar 2019-2020, 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 sunt: 

 
▪ Prof. Petrescu Ileana- responsabil comisie educativa a dirigintilor pentru liceu-zi 

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

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

 
 
▪ Conform graficului comunicat, fiecare responsabil de comisie a centralizat si organizat activitatile conform 

graficului. 



 

 

Proiecte și programe educative: 
 
 
 
 
 

▪        În şcoală,  s-au derulat următoarele proiecte si programe educative: 
 

▪ PROIECTUL ROSE, manager de  proiect, dir.  Prof.  ing., Maria IONICĂ 
 

▪ PROGRAMUL „J.A. ROMANIA”,   PROF. COORD.  PĂNESCU Manuela 
 

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

▪ „NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS”, prof.  coord. Stancu Diana si Rosu Elena 
 

▪ „Școli-ambasador ale Parlamentului European”, prof.  coord. Ana-Maria (Demeter) 
CĂLUGĂRU 

 

▪ „Euroscola- Educația schimbă  vieți”, prof.  coord. Ana-Maria (Demeter) CĂLUGĂRU 
 

▪        4.  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 etc. 



5. Consiliul elevilor:  

 
▪ Consiliul elevilor pe şcoală,  sub  îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat  în atragerea cât  mai multor 

elevi în activităţi extraşcolare creative. 
 
 
 
 
 
▪ Prin urmare, componența C.Ş.E. pentru anul  școlar 2019-2020, în urma  votului liber exprimat și a 

discuțiilor purtate în prealabil pentru desemnarea  reprezentaților de departamente, este: 
 
▪ PREȘEDINTE:  MARIN ANDREEA, CLASA a XII -a A (membru CEAC) 

 
▪ VICEPREȘEDINTE: FILIP BIANCA, CLASA a XII -a A (membru C.A.) 

 
▪ SECRETAR: BOROȘ ANTONIA, CLASA a XII-a A 

 
▪ AVOCATUL ELEVULUI: MARINIȚĂ EMILIA, CLASA  a XII-a C 

 
▪ SPORT SI TINERET: STATE DENISA, CLASA a IX-a P1 

 
▪ CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE:  BICA MĂDĂLINA, CLASA a XI-a B 

 
▪ COMUNICARE: ANDREEA TĂNASE, CLASA a XI-a A și ANA MARIA PLEȘOIU, CLASA a X-a A 

 
▪ CULTURĂ, EDUCAȚIE ȘI PROGRAME ȘCOLARE: POPA MARIAN, CLASA a X-a B 

 
▪ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC: ION ROXANA, CLASA a X-a P1 și PĂUN MARINA CLASA a X-a 

P4 



 

 

6. 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. 

 

▪ 7.    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 



 

8. Activitatea Consilierului școlar: 
 
 
 
 
 

▪ La inceput de semestru am intocmit planificarea 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 Antidrog (stick) 
 

▪ Am participat la Cercul Metodic al Consilierilor Educativi 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 încât s-au actualizat in permanenţă 
site-ul şi pagina liceului. 

 

Director,                                  Director adj.,                                    Consilier educativ, 
 

Prof. Ing. Maria Ionica             prof. Ciobanu Elena                                   Prof. Panescu Manuela 



 

 „Educația  schimbă  vieți!”  
https://www.facebook.com/Astraeuroscolaro2019Educa%C8% 
 9Bia-schimb%C4%83-vie%C8%9Bi-367878750595022/   

 
 

Liceul Tehnologic ,,Astra” din Pitești a conceput și implementat încă din luna iulie a.c. un proiect 
de campanie de informare și conștientizare a publicului larg cu privire la rolul educației și al 
învățării unei meserii, pornind de la una dintre poveștile de succes întâlnite/identificate în 
comunitatea locală.   Astfel, liceul a intrat în cursa pentru câștigarea unei excursii la Zilele 
Euroscola de  la Strasbourg,  participând la  Concursul național EUROSCOLA, ediția a XII-a 
(2019-2020)-  o  inițiativă  a  Biroului  de  Legătură  al  Parlamentului  European  din  România. 
Echipa este formată din 24 de elevi din clasele a IX-a și a XI-a, coordonați de doamnele 
profesoare  Ana-Maria  Demeter  și  Cristina  Molea.  Conform  cerințelor  concursului  și  temei 
propuse în această ediție -,,Educația schimbă vieți!”- elevii au identificat povestea de succes a 
unei persoane care, în ciuda numeroaselor probleme de sănătate cu care s-a confruntat încă de 
la naștere, a reușit să aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație, prin practicarea 
meseriei      de      dascăl,      prin      contribuția      la      bunăstarea      comunității      locale. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

▪ Mona Șerban, un dascăl școlit în țară, dar și în Anglia, respectiv managerul Școlii de limbi 
străine “Smart Academy of Languages”, este omul frumos pe care elevii inițiatori ai proiectului 
Astra#EuroscolaRO2019 ,,Fii  SMART!  Educația schimbă  vieți!”  îl  promovează cu  această 
ocazie, iar scopul concursului este acela de a valorifica experiențele elevilor acumulate în 
cadrul acestui demers și de a contribui astfel la conștientizarea rolului educației și al formării 
profesionale în atingerea potențialului fiecărui cetățean. 

▪ Campania de promovare a rolului educației și al învățării unei meserii, pornind de la povestea 
de succes a Monei Șerban, va fi derulată până pe 24 octombrie 2019, fiind însoțită de afișul 
proiectului. Evenimentele publice la care echipa elevilor și a cadrelor didactice va fi prezentă 
sunt fie organizate de partenerii culturali (Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești: ,,Respect 
pentru valorile naționale”- ,,Anul satului argeșean”- 14 septembrie 2019, Biblioteca Județeană 
,,Dinicu Golescu”:  ,,Ziua mondială a turismului”- 27 septembrie/ expoziții/ conferințe publice; 
Smart Academy of Languages: ,,Teatru pentru copii și atelier pentru mame”- 5 octombrie 2019, 
Primăria Pitești – în Săptămâna Mobilității Europene - ,,Ziua fără mașini”- 22 septembrie 2019, 
Europe Direct Argeș - ,,Ziua Internațională a Limbilor Europene – 26 septembrie 2019, 
“Bookland Evolution „etc.), fie organizate din proprie inițiativă (conferințe publice – 4 octombrie 
2019, Ziua Mondială a Educației, flashmob, pagină de Facebook – Astra#EuroscolaRO2019, 
evenimente pe Facebook, în cadrul școlii, în afara ei, interviuri, interacțiuni cu publicul etc.). 
Pentru că am reușit în 2016 să fim parlamentari europeni pentru o zi, la Strasbourg, avem 
determinarea  de  a  repeta  experiența  ca  școală  și  ambiția  de  a  reprezenta  România  în 
Parlamentul European ca echipă nouă în 2020! 

▪ Prof. coordonator, Ana-Maria Demeter (Postat septembrie 2019) 



 

 „Educația  schimbă  vieți!”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Ana-Maria CĂLUGĂRU 
LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA, PITEȘTI 



 

                         
 
 

Învățarea interactivă și dezvoltarea creativității în cadrul orelor de fizică 

 

 Pr of .  E l ena  CIOBA N U 

Învățarea interactiv-creativă determină elevul să prelucreze cunoștințele dobândite, pe care le transformă în unele personale pentru a le utiliza creativ în situații 
variate și inedite, aspect ce se realizează în relație cu materialele de studiu și cu ceilalți participanți la activitate. 

Activitatile scolare si extrascolare participa la formarea armonioasa a personalitatii elevului. Fiecare strategie didactică activ-participativă aplicată determină 
formarea și dezvoltarea  competențelor  cheie  necesare elevului pentru a putea face față provocărilor școlare și societății, aflate într-o continuă mișcare. Predarea 
centrată pe elev vizează învățarea independentă şi prin cooperare. În acest mod, aceștia învaţă să respecte părerile colegilor și devin  responsabili pentru propriul 
proces de învăţare. De exemplu pentru  unitatea de învățare Curentul electric. Circuitul electric simplu, elevii au fost  organizaţi pe grupe, si stimulaţi să aplice 
cunoştinţele în situaţii inedite: să compună un eseu literar despre consumul de energie electrică în România, să realizeze un poster, o prezentare multimedia despre 
modul în care se poate reduce consumul de energie electrică în propria casă, identificarea şi prezentarea surselor alternative de energie electrică, a surselor ecologice 
de energie. 

Metodele interactive de grup, adecvate situațiilor de învățare, determină și stimulează colaborarea și cooperarea în cadrul grupului. Învățarea în grup are la 
bază dialogul reflexiv și stimularea gândirii metacognitive pentru a-și construi jurnalul reflexiv. Stimularea creativității și a implicării active a elevilor se realizează 
prin crearea unui mediu de învățare interactiv eficient, utilizarea mijloacelor de învățământ care să sprijine învățarea individuală și de grup. Profesorul are un rol 
important în asigurarea unei învățări interactive optime prin: cunoașterea potențialului individual al elevului, stimularea efortului depus de elev, dezvoltarea 
autoevaluării la elev și să sesizeze manifestările  creative în activitățile extrașcolare. Astfel, cadrul didactic trebuie să identifice și să înlăture factorii care blochează 
creativitatea elevului, determinându-l pe acesta să devină „actorul principal la propria formare”. Creativitatea se poate realiza prin utilizarea metodelor adecvate care 
să pună în evidență elemente de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate. Învăţarea centrată pe elev are următoarele avantaje: 

 Învăţare mai eficace; 

 Motivaţie mai puternică; 

 Sprijină integrarea abilităţilor cheie; 

 Sprijină abilităţile pentru a învăța să înveţi; 

 Pregătire mai bună pentru utilizarea activităților de incluziune; 

 Reţinere şi amintire îmbunătăţite. 



 

 
AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE METODEI Flipped Classrom 

Prof. Ana-Maria Călugăru 
 

Flipped Classroom este o metodă foarte interesantă de predare, ce a fost dezvoltată recent (în anul 2007) de către doi profesori americani, Jonathan Bergman și Aaron Sams. Această 

metodă, denumită the Flipped Classroom sau Flipping the Classroom (prescurtat FC), presupune inversarea ordinii acțiunilor în procesul de instruire, pe scurt, învațarea se face acasă, iar temele în 

clasă. 
Flipped Classroom înseamnă că elevii/studenții sunt întâi expuși la un material nou în afara clasei prin vizualizarea sau „lecturarea" unor înregistrări video, apoi timpul din clasă este folosit 

pentru munca dificilă a asimilării și punerii în practică a cunoștințelor și a informațiilor vizualizate și audiate anterior, prin diferite mijloace: rezolvare de probleme, discuții, dezbateri etc. FC este un 
model pedagogic, în care temele obișnuite și elemente tipice ale unui curs sunt inversate. 

Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării și maximizarea timpului necesar interacțiunii cu elevii. „Inversarea” (flip) constă în faptul că „predarea” noțiunilor de bază ale 
unei lecții se face acasă și nu în sala de clasă. „Tema” de acasă a elevilor constă în angajarea lor motivată, cu eforturi proprii creative, în procesul cunoașterii, iar temele date clasic pentru aplicarea și 
consolidarea conținuturilor se efectuează în activitatea colaborativă din sala de clasă. Elevii câstigă controlul asupra procesului de învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind 
lecturi, cursuri video pre-înregistrate sau emisiuni de cercetare.  

Scopul principal al acestei metode este de a cultiva experiențe de învățare variate pentru cei care învață, care pot include învățarea prin colaborare, învățarea bazată pe proiect, învățare 
colaborativă de tip peer-learning și rezolvare de probleme.  
Metoda „Flipped Classroom”  prezintă avantaje: 

- promovează interacțiunea între elevi/studenți și  
abilitățile de comunicare; 

- pune în centru învațarea, și nu predarea;  

- încurajează angajarea profundă a elevilor/studenților  
în rezolvarea problemei;  

- sprijina învațarea independentă;  

- conduce la cresterea atenției individualeezavantaje ar putea fi considerate   
și dezavantaje: 

- nu toti elevii au calculatoare sau acces la internet; 

- mulți părinți nu sunt de acord cu folosirea mult timp a calculatorului și a internetului; 

- lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelelor; 

- încărcarea timpului cadrelor didactice.  
 
 

Bibliografie: 
http://flippedclassroom.org/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom 
http://flippedlearning.org/domain/16 
https://www.youtube.com/watch?v=ojiebVw8O0g 

 
 

 



 

 

 

STUDIU PRIVIND AUTONOMIA PERSONALĂ ȘI MOTIVAȚIA ȘCOLARĂ LA ADOLESCENȚI 

Dovlecel Andreea 

Consilier școlar -Liceul tehnologic ”Astra” Pitești 

 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 Cercetarea are în vedere următoarele obiective: 

- studierea autonomiei personale la adolescenți; 

- identificarea motivelor care îi determină pe adolescenţi să înveţe; 

- identificarea legăturii care există între motivaţie şi autonomia personală (corelaţie); 

- compararea rezultatelor înainte și după implicarea adolescenților într-un program de intervenție pentru stimularea autonomiei și motivației școlare; 

- compararea rezultatelor în funcţie de clasă, sex și  mediul de provenienţă al adolescenţilor. 

IPOTEZELE CERCETĂRII 

În realizarea cercetării am pornit de la următoarele ipoteze: 

 presupunem că există o legătură directă între motivația școlară și autonomia personală; 
 presupunem că motivaţia școlară și autonomia personal la elevii adolescenţi este condiţionată de genul adolescentului, clasă și de mediul rezidenţial; 
 presupunem că programul de intervenție va influența motivația școlară și autonomia personală. 

 
VARIABILELE CERCETĂRII 

 În cadrul cercetării au existat: 

Variabile dependente: 
- autonomia personală; 
- motivația școlara. 

Variabile independente: 



 

- genul; 
- mediul de proveniență; 
- clasa; 
- programul formativ centrat pe dezvoltarea autonomiei personale și a motivației școlare. 

PARTICIPANȚI 

La această cercetare au participat elevi de la Liceul Tehnologic ”Astra” Pitești. 

Pentru calculul indicelui de consistență internă a chestionarelor pentru studiul autonomiei personale și a motivației am folosit 49 de elevi de clasa a Xa. 

Cercetarea propriu-zisă a inclus un număr de 102 elevi de clasa a XIa și a XIIa, repartizați astfel: 

-63 elevi clasa aXIa- 29 fete și 34 de băieți; 

- 39 elevi clasa aXIIa-31 fete și 8 băieți. 

METODE ȘI INSTRUMENTE 

 În realizarea cercetării au fost utilizate: 

- Chestionar pentru studiul motivaţiei şcolare ; 
- Chestionar autonomie personală; 
- Metode statistice :Metoda corelaţiei, calculul indicelui de consistență internă. 

  
DESIGNUL CERCETĂRII 

Cercetarea a fost construită pe un design de tipul test-retest. Pentru acest lucru a fost realizat un program formativ centrat pe dezvoltarea autonomiei personale 
și a motivației adolescenților. 

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2016-2017 la Liceul Tehnologic ”Astra” Pitești. În prima parte a cercetării, semestrul I al anului școlar 
2016-2017 au fost întocmite și testate chestionarele de motivație școlare și autonomie personală. Pentru acest lucru s-a realizat un test pilot pe 49 de elevi de la clasele 
a Xa, pentru calcularea indicelui de consistență internă a itemilor din chestionare. 

În semestrul II al anului școlar 2016-2017 s-a realizat cercetarea propriu-zisă pe 102 elevi de clasa a XIa și a XIIa. Înainte de începerea programului formativ 
elevilor li s-au aplicat chestionarele de motivație școlară și de autonomie personală. După aplicarea chestionarelor, elevii au fost implicați în derularea programului 
formativ. După încheierea programului formativ, elevilor li  s-a aplicat din nou chestionarele de motivație școlară și autonomie personală, pentru măsurarea 
schimbărilor survenite. 

Programul formativ centrat pe dezvoltarea motivației școlare și a autonomirei personale: 



 

Programul de formare s-a desfășurat pe parcursul a trei luni, în semestrul al doilea al anului școlar 2016-2017 și a cuprins 10 întâlniri, câte o întâlnire de 50 
min. pe săptămână; 

Fiecare grup a fost format din 9-12 elevi; 

Obiectiv: 

Creșterea motivației școlare și a autonomiei personale. 

Întâlnirile au avut loc în cabinetul psihopedagogic sau în sala de clasă atunci când exercițiile necesitau mai mult spațiu. 

După încheierea programului formativ, elevilor li s-a aplicat, din nou, Chestionarul de motivație școlară și Chestionarul de autonomie personală. 

 

REZULTATELE CERCETĂRII 

Motivația școlară și autonomia personală sunt procese aflate într-o dinamică permanentă. Cunoașterea motivelor care îl determină pe adolescent să învețe 
poate determina o performanță mai mare. Motivația este cea care dinamizează și orientează procesul de învățare. Ea este influențată de o multitudine de factori. 

 Autonomia personală este de foarte multe ori negociată în relațiile dintre părinți și copii. Autonomia personală mai mare a băieților a fost considerată, în 
studiile de specialitate (Fleming, M.,2005), a se datora în general neascultării acestora față de părinți. De asemenea, ea se poate datora faptului că băieții sunt mai 
mult încurajați și li se oferă o libertate mai mare în adolescență comparativ cu fetele. În cercetarea de față, băieții au obținut scoruri mai mari atât la autonomia 
comportamentală, cât și la cea emoțională. În general, se consideră normal ca adolescenții să se distanțeze emoțional față de părinți. De asemenea, valorile autonomiei 
personale au fost mai ridicate la adolescenții care provin din mediul urban comparativ cu cei din mediul rural. Adolescenții din mediul urban au o tendință mai mare 
de a petrece mai mult timp cu prietenii, departe de influențele părinților. După programul formativ autonomia personală crește atât pe clase, gen și medii de 
proveniență. Autonomia cognitivă scade la clasa aXIIa, lucru care s-ar putea datora presiunilor exercitate de părinți și profesori datorită apropierii examenului de 
bacalaureat. 

Motivația școlară crește pe clase și la elevii din mediul urban, însă consider că programul formativ nu aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește 
motivația școlară.  

Motivele de apartenență la grup sunt mai prezente la băieți. Pentru ei grupul de prieteni de la școală are o importanță mai mare decât pentru fete. În 
adolescență, impulsul afiliativ scade în intensitate şi, în acelaşi timp, este reorientat de la părinţi spre colegii de aceeaşi vârstă. 

Motivele cognitive sunt mai prezente la clasa aXIa. Dorința de cunoaștere, de nou, și-a pierdut din importanță la clasa aXIIa.  
Motivația afectivă este mult mai prezentă în cazul elevilor de la clasele aXIIa și la fete. Fetele predomină la clasa a XIIa și această generație de elevi a avut 

relații mai afectuoase cu profesorii de la clasă. 
Motivele de autorealizare erau mai prezente la elevii care proveneau din mediul rural înainte de programul formativ. Elevii din mediul rural vin cu dorința de 

a ajunge ceva în viață. După programul formativ, motivația de autorealizare înregistrează creștere pentru ambele medii de proveniență ale elevilor. 
Motivația de recompensă, prezentă inițial predominant la fete și la clasa a XIIa, înregistrează o scădere pe toate planurile după programul formativ.  
Motivația de stimă și statut este mai prezentă în rândul băieților. Dorința de prestigiu și de recunoaștere este mai importantă pentru băieți. 
Motivația intrinsecă rămâne predominantă în cazul băieților și în mediul urban. 
Motivația extrinsecă crește la clasa aXIIa ca urmare a presiunilor externe exercitate de părinți și profesori. 
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Motto: 

„Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a privi; urechile, nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a 
asculta cu atenţie; mâinile, nu numai pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi”. 

Lonwenfeld 

 

Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este 
unanim acceptat că, în viaţa de zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi specifice unei materii de studiu. 
Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de noutate, pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. 
Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva 
valorificării învăţării nonformale şi informale în context formal.  

Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea 
integrată, transdiciplinaritatea sau abordarea cross-curriculară.  

Şi metodele, modelele, componentele sau strategiile de învăţământ îmbătrânesc, ca şi oamenii. Într-o lume supusă unei singure legi, paradoxal stabile - cea a schimbării - 

învăţământul nu poate face excepţie. 

 O metodă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea şi creativitatea elevului. Elevul trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se 

exprime, să se dezvăluie, să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi 

găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, preocupările şi interesele. Evaluarea autentică sprijină învăţarea şi predarea, fără a le "distorsiona", monitorizează calitatea 

instruirii şi facilitează dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale elevilor.  

 Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al evaluării autentice. 

Evaluarea autentică propune modalităţi de evaluare, principii care să "provoace" analiza, integrarea şi valorificarea cunoştinţelor, creativitatea. 



 

Denumirea sa subliniază ideea de a solicita elevului să demonstreze ce poate face în situaţii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini complexe, căutare de 
soluţii, elaborarea unor produse, care le permit să integreze cunoştinţele dobândite şi să genereze cunoştinţe noi. În loc să rezolve itemi cu alegere multiplă, elevii sunt 
angajaţi în experimente ştiinţifice, conduc cercetări sociale, scriu referate şi eseuri, citesc şi interpretează opere literare, rezolvă probleme de matematică în contexte 
reale. În concluzie, caracteristicile definitorii ale evaluării autentice sunt date de:  

1. relevanţa sarcinilor de evaluare pentru performanţele elevilor şi punerea elevilor în situaţii asemănătoare celor din viaţa reală: realizează experimente, nu memorează 

informaţii; rezolvă probleme concrete de viaţă, reflectează asupra a ceea ce învaţă şi îşi pot exprima stilul de învăţare, aptitudinile, interesele, ca sursă de dezvoltare a 

competenţelor şi ca identificare a punctelor forte;  

2. surprinderea aspectelor esenţiale prin criteriile de evaluare şi asigurarea unităţii cunoaşterii, conform premisei "întregul este mai important decât partea";  

3. dezvoltarea capacităţii de autoevaluare: elevii îşi analizează rezultatele, le compară, îşi revizuiesc strategia de învăţare;  

4. sentimentul elevilor că munca lor este importantă, şi nu doar rezultatele finale.  

Contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a învăţării  se caracterizează prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină dificil de 
delimitat de instruire. Scopurile specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri specifice predării şi învăţării. Evaluarea devine într-adevăr o modalitate de 
a sprijini/ transforma procesul de predare-învăţare, de a întări aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a lacunelor.  

Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdiciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. 
Metodele "alternative", specifice evaluării autentice - proiectul, portofoliul, investigaţia etc. - sunt în acelaşi timp metode de predare-învăţare şi metode de evaluare. 
Ele permit profesorului să analizeze direct activitatea elevului, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele/ produsele finale.  

Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularităţile elevilor necesită o nouă abordare a activităţii, mai flexibilă şi mai apropiată de experienţele reale 
ale elevilor. Interdisciplinaritatea este, în acest context, o soluţie metodologică adecvată. Ca şi în cazul altor elemente ale procesului didactic, nu este suficientă o 
singură intervenţie novatoare. Abordarea integrată sau interdisciplinară a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale procesului de 
învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării, strategiile, metodele şi mijloacele folosite, evaluarea etc.  

În cele ce urmează, analizând contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a învăţării, vom pune în discuţie câteva dintre metodele alternative 

de evaluare care au un potenţial major în acest sens şi care sunt foarte utilizate în sistemul de învăţământ:  
Chestionare orală: favorizează dialogul, elevul având posibilitatea să-şi justifice răspunsul, să participe la confruntarea de idei şi opinii. Această metodă are o 

serie de deficienţe: întrebările nu pot avea acelaşi grad de dificultate; personalitatea elevilor poate intervene în formularea răspunsurilor; este limitată în timp. Deşi 
acest tip de evaluare prezintă o serie de deficienţe, în practica pedagogică este folosit pe scară largă din comoditatea profesorilor sau în cazul disciplinelor cu o oră pe 
săptămână din lipsa timpului. 

Examinarea prin probe şi lucrări scrise: este utilizată sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări de una sau două ore şi lucrări scrise de examen. Acest tip 
de examinare oferă avantaje: examinarea simultană a unui număr mare de elevi; întrebările au acelaşi grad de dificultate pentru toţi elevii; favorizează realizarea 
comparării rezultatelor; asigură un mai mare grad de obiectivare la notare; permite realizarea feedback-ului. 

Această metodă prezintă următoarele limitări: confuziile pe care le fac elevii se corectează mai greu; există riscul memorării mecanice; există posibilitatea de 
inspirare de la surse externe. De aceea este de preferat să se utilizeze o combinaţie între evaluarea orală şi cea scrisă, motivând de exemplu elevii să participle active 
la procesul de predare a lecţiei noi. 



 

Examinarea prin probe practice: este specifică disciplinelor care au prevăzute ore de laborator şi pentru instruirea practică. Sunt verificate şi evaluate prin 
această metodă cunoştinţele teoretice necesare lucrărilor respective, gradul de automatizare al deprinderilor şi priceperilor, precum şi calitatea lucrărilor efectuate, 
raportată la parametrii propuşi. 

Evaluarea prin teste docimologice: testul de cunoştinţe sau deprinderi este o probă complexă aplicată oral, scris sau practic, cu ajutorul căreia măsurăm şi 
evaluăm cu o mai mare precizie performanţele şcolare în raport cu obiectivele propuse şi conţinutul parcurs. Întrebările (itemii) sunt de mai multe tipuri: itemi care 
cer răspunsuri deschise, formulaţi sub forma unor propoziţii scurte ce urmează a fi completate, sub forma unor desene de completat, etc.; întrebări închise cu alegerea 
răspunsului corect din mai multe variante date, sau cu alegere de tipul corect-greşit. Testele devin eficiente dacă sunt stimulaţi elevii să-şi corecteze ei înşişi greşelile 
şi să-şi stabilească singuri nota.  

Evaluări sub formă de discuţii orale, libere se realizează pe baza unei tematici stabilite anterior, oferind posibilitatea elevului de a se exprima degajat şi de a fi 
creativ, dar nu permite o epreciere şi notare corctă, deoarece este dificil de elaborat un barem de notare obiectiv. 

Evaluarea cu ajutorul mijloacelor electronice (calculatoare, simulatoare) permite o evaluare obiectivă prin egalitatea criteriilor de evaluare pentru toţi 
participanţii la evaluare, realizându-se astfel o ierarhizare corectă, dar nu permite diferenţierea evaluării în funcţie de nivelul de cunoştinţe al elevilor. 

Evaluarea de tip ,,Delphi’’ – evaluarea în echipă, se aplică în special pentru evaluările naţionale de sfârşit de ciclu, se realizează echipe de examinatori sau 
corectori, care nu au predat la clasele de elevi examinate (comisia de examen) având drept scop eliminarea subiectivităţii şi realizarea unei evaluări şi ierarhizări 
corecte a elevilor utilizând aceleaşi criterii de evaluare pentru toţi cei examinaţi. Principalul dezavantaj îl constituie faptul că este o metodă care consumă mult timp, 
dar prin caracterul său obiectiv este metoda agreată de ministerul educaţiei. 

Evaluarea prin verificări de sinteză – se utilizeză metoda proiectelor cu teme impuse sau cu teme la alegerea elevului, întocmirea de referate şi de lucrări de 
sinteză cu teme impuse, precum şi elaborarea de portofolii. Acest tip de evaluare constituie probe de examen pentru examenele naţionale de certificare a 
competenţelor profesionale. 

Proiectul este o metodă complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe săptămâni). A apărut la începutul secolului XX, datorită nevoii de 
flexibilitate şi de relevanţă socială a curriculum-ului, precum şi ca modalitate de egalizare a şanselor. Proiectul solicită elevului să realizeze planul unor activităţi 
desfăşurate în şcoală, dar mai ales în afara şcolii, sub coordonarea profesorului, pornind de la identificarea unei probleme. Particularităţile individuale reclamă 
organizarea activităţilor în grupuri mici, unde sarcinile pot fi individualizate şi pot fi mai uşor măsurate performanţele şi progresul înregistrat.  

Portofoliul include rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare (probe scrise, verificări orale, probe practice, autoevaluare, 
proiect, observarea sistematică a comportamentului, caiet de notiţe, orar, fişe de lucru, fişe tehnologice, fişe de lectură, teste de evaluare, planşe, scheme, desene, fişe 
de documentare/conspect, referate, fotografii, mic dicţionar de termeni necunoscuţi, probleme rezolvate, teste de determinare a stilului de învăţare, teste de aptitudini, 
de progres, chestionare aplicate la clasă etc.) sau prin activităţi extracurriculare.  

Structura sau elementele portofoliului sunt, în general, definite de profesor. Elevul are însă libertatea de a cuprinde în portofoliu materialele pe care le consideră 
necesare sau care îl reprezintă cel mai bine. Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, proiectul şi portofoliul prezintă următoarele 

avantaje:  

 promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor 

şi atitudinilor/ valorilor;  



 

 stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de realizare;  

 evaluează elevii în acţiune/în procesul de învăţare;  

 pun accent pe identificarea/formularea problemelor şi apoi pe rezolvarea lor;  

 angajează elevii în situaţii reale de viaţă; au semnificaţii practice, sociale, economice şi implicaţii în educaţia morală;  

 deplasează accentul de la "a învăţa despre", la "a şti cum"; îi promovează învăţarea prin contactul direct cu lucrurile (şcoala activă);  

 încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabă decât memorarea sau recunoaşterea unei informaţii;  

 sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării.  

Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între 
profesori şi elevi şi între elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un element de 
legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia: 
predare-învăţare-evaluare.  
 Concluzii: Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în 
mediul obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de 
instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii să înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor obţinute, a 
le explica şi a găsi modalităţi de progres.  
 Modalităţile alternative de evaluare favorizează identitatea “unicităţii” elevului, cultivarea aptitudinilor creative, flexibilitatea, elaborarea, originalitatea şi sensibilitatea 

pentru probleme şi redefinirea acestora. 

 Abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea 

interdisciplinară a conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică. 
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Practicing English 
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▪ Everyday   long-term talking  to  native  English  speakers on  a multitude  of  topics is  a top  priority  and   a paramount factor  for 

developing good English  speaking skills by learners of English.  However,  in addition to  this,  self-study  and  practicing English on 
one's own are indispensable,  and substantially accelerate  success in English.  Communication with native  English  speakers can't 
encompass  all  aspects of  mastering  English  adequately and   thoroughly,  especially  vocabulary,  grammar,  potential  in-depth 
content of conversations suitable for real  life needs of students for  using  English.  It's possible and  effective to  practice English 
(including  listening comprehension and  speaking) on one's own through self-check using  transcripts, books, audio and video  aids. 

 
 
▪ I believe  a debate on practicing English by learners ought to focus on how learners can  practice the  following aspects of using  and 

improving  English skills: listening comprehension, speaking, reading and  writing.  In my view, to  thoroughly explore this  issue, it is 
important to  take  into  particular consideration aids,  methods, activities, exercises and tasks for practicing and improving  English 
skills.  Certainly, practicing English listening comprehension, speaking, reading and writing is based on English phonetics, grammar 
and  vocabulary skills.  They must  be included in practicing English. 

 
 
▪  Interpreters have  to  possess the  most  thorough  knowledge of  a foreign   language,  especially  of  conversation,  vocabulary and 

grammar.  Perhaps foreign   learners  of  English  can   achieve  fluency   in  English  also   through  oral  translation from  their   native 
language into  English with the  activities described in my articles on  learning English.  It is possible to  exercise self-control (that  is 
to  check  yourself) this  way  when  practicing speaking  in  English  every  sentence in  ready-made materials  with  both   a foreign 
language and English  versions.   I  also  believe  that the  value  of  oral  translation from  a foreign  language into  English  with self- 
control  (self-check) is  underestimated by  English  teaching specialists for  self-study and   self-practice of  English  conversation, 
vocabulary and  grammar. 

 
▪  My views in this  regard do  not  apply  to  classroom teaching and  classroom learning of English, because an  ESL teacher teaches 

English to students from various ethnic backgrounds and  therefore oral  translation into English is simply impossible. 
 
 
▪ But  I  firmly believe  that oral  translation into  English  is  effective  in  practicing on  one's own  English  speaking, vocabulary and 

grammar with ready-made materials (using  self-check) in a more logical,  thorough, in-depth way as to content than casual talking 
to  native English speakers.  Practicing English on  one's own through oral  translation into  English with self-check may  be  a quicker 
way  for  developing fluency  in  speaking English  than casual talking with limited  content in  English  to  native English  speakers. 
Anyway practicing English on your  own accelerates mastering of English. 



Lumină dinamică 
 

 
 
 
 

▪ Elev: Ionescu Ene Alexandru – Liceul Tehnologic „ASTRA” Piteşti 
 

 

▪ Prof. coord.: Mihalache Luminiţa –  Liceul Tehnologic „ASTRA” Piteşti 
 
 

▪ Lucrarea pe care o prezint este o lumină  dinamică care, printr-o alegere 
convenabilă a comenzii ledurilor,   lumina  se deplasează   de la mijloc către 
extremităţi apoi de la extremităţi către  mijloc şi ciclul se repetă. 

 
 

▪ Pentru a crea efectul  dorit,  am folosit  un temporizator NE555 configurat să  lucreze 
ca  oscilator (generator) de tact pentru numărătorul CD4017.  Astfel, la alimentarea 
montajului impulsurile de la ieşirea numărătorului sunt  distribuite secvenţial pe cele 
11 led-uri.  Dintre acesta, led-urile 1, 6 şi 11 primesc implusurile direct iar restul led- 
urilor primesc impulsurile prin intermediul unor  porţi SAU simulate de diodele 
1N4148. 

 

 

▪ Montajul  realizat   poate fi utilizat pentru anumite efecte luminoase în diverse 
aplicaţii cum ar fi afişaje, semnalizări, iluminat  decorativ etc. 



 

 

 
 
 

Lista de piese componente: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

- un rezistor de valoare 100Ω/0,5W; 
- un rezistor de valoare 33kΩ/0,5W; 
- 11 led-uri de culoare roşie ; 
-un condensator de 2,2μF/16V; 
- 8 diode 1N4148; 
- un circuit integrat NE555; 
- un circuit integrat CD4017. 



 

 

Realizarea practică a montajului: 
Pentru realizarea montajului am folosit placa de test  pe care am montat componentele electronice pe 

partea izolată. 

Lipirea componentelor şi a conexiunilor dintre acestea le-am făcut pe  faţa cuprată a plăcii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Verificarea şi punerea în funcţiune a montajului: 
La final am verificat dacă componentele au fost montate conform schemei şi dacă traseele şi 

conexiunile între piese au fost executate corect. 
Apoi am alimentat circuitul la o tensiune continuă de 4V şi am urmarit dacă circuitul funcţionează 

conform descrierii de mai sus. 
 

 



 
 
 
 

▪ Concluzii 
 
 

▪ Circuitul poate fi configurat şi cu alte modele de deplasare a luminii prin conexiuni 
convenabile ale diodelor şi aşezarea LED-urilor într-o  anumită ordine astfel încât  să 
obţinem  efectele dorite.   De asemenea temporizatorul NE555 poate fi configurat şi 
cu alţi timpi de încarcare a condensatorului pentru a da  viteza dorită   pentru afișaj. 

 
 

▪ Bibliografie: 
 

 

▪ http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PSIHICUL UMAN ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

Prof. psih. Andreea DOVLECEL 

 Fenomenul schimbărilor climatice este mediatizat și discutat la nivel mondial. Cu toate acestea, efectele sale nu pot fi stopate și își fac simțită prezența tot mai 
mult în viața noastră. 

Schimbările climatice pot avea un impact negativ asupra sănătăţii mintale a populaţiei, susțin din ce în ce mai des oamenii de știinţă. Printre efectele negative 
produse de acestea se numără tulburarea de stres posttraumatic, depresia și anxietatea. Majoritatea oamenilor afectaţi se recuperează cu timpul, însă alţii ajung să 
dezvolte o tulburare psihică cronică. În general, cei mai vulnerabili sunt copiii, oamenii în vârstă, femeile (în special cele însărcinate), persoanele care deja suferă de 
boli mintale și cele care trăiesc în sărăcie. 

Schimbările climatice presupun modificări în ceea ce privește condiţiile meteorologice, provocând evenimente climatice extreme. Creșterea nivelului mării, 
temperaturi ridicate, secetă, inundaţii sunt doar câteva dintre consecinţele încălzirii globale. Temperaturile extreme contribuie în mod substanţial la decesul 
persoanelor cu vârste înaintate care suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii, conform Organizației Mondiale a Sănătății. 

Temperaturile ridicate provoacă atât incendii, cât și secetă. În ceea ce privește incendiile, multe ţări sărace sau în curs de dezvoltare nu dispun de mijloace de 
intervenţie, ceea ce duce la un număr mai mare de victime. Seceta, de asemenea, reprezintă o problemă majoră în cazul persoanelor care depind de agricultură pentru 
a-și asigura existenţa. Temperaturile ridicate contribuie la formarea așa-numitului strat de ozon de joasă altitudine și la creșterea nivelului de substanţe contaminante 
în aer. Creșterea concentraţiei de CO2 din atmosferă duce la creșterea numărului de alergeni, care pot provoca astm, o afecţiune care deja afectează peste 300 de 
milioane de persoane.  

Schimbarea parametrilor precipitaţiilor va afecta în mod probabil furnizarea de apă potabilă în anumite zone și va provoca secetă. Lipsa apei reprezintă un 
pericol pentru igiena personală și un risc crescut în ceea ce privește bolile diareice, care se traduc în aproximativ 760.000 de decese în rândul copiilor sub cinci ani. În 
alte zone, specialiștii prevăd că se va înmulţi numărul și frecvenţa inundaţiilor în următorii ani. În afară de daunele pe care le provoacă – locuinţe distruse, leziuni 
fizice –, inundaţiile contaminează sursele de apă dulce, favorizând și reproducerea insectelor purtătoare de boli.  

În afară de consecinţele fizice, schimbările climatice produc și schimbări la nivel emoţional și psihic. Pentru o familie a cărei agoniseala de o viaţă a fost 
distrusă de o inundaţie sau pentru care pământul care urma să îi dea pâinea de zi cu zi a fost lovit de arșiţă, încălzirea globală înseamnă și depresie, anxietate, abuz de 
diferite substanţe, comportamente agresive și chiar sinucideri în cazul celor care nu fac faţă situaţiei. Există studii care demonstrează în ce fel afectează toate aceste 
schimbări sănătatea mintală a populaţiei. În urma inundaţiilor din anul 2013-2014 din Anglia, autorităţile competente au realizat un studiu pe un eșantion de 8.000 de 
persoane care locuiau în zonele afectate. Dintre persoanele afectate în mod direct, 20% au fost diagnosticate cu depresie, 28,3% cu anxietate și 36% cu tulburare de 



 
stres posttraumatic. Dintre cei afectaţi în mod indirect, aproximativ 10% sufereau de depresie și 15% de tulburare de stres posttraumatic. Dintre cei neafectaţi, 6% 
sufereau de depresie și 8% de tulburare de stres posttraumatic.  

În general, populaţia este îngrijorată de tot ceea ce ţine de schimbările climatice; dat fiind că acestea pot afecta economia și siguranţa și conștientizarea 
faptului că acest lucru ne scapă de sub control constituie un motiv suficient de mare de preocupare. Un raport recent arată că în Norvegia, Franţa, Regatul Unit și 
Germania a crescut nivelul de îngrijorare și anxietate legat de consecinţele negative ale schimbărilor climatice. „Cel care suferă de depresie nu va da randament nici la 
locul de muncă”, mai amintește Susan Clayton, profesor de psihologie la Wooster University. Iar o asemenea persoană va fi mai predispusă la anumite 
comportamente nocive, cum ar fi consumul anumitor substanţe sau neglijarea alimentaţiei.  

„O sănătate precară din punct de vedere psihologic va avea un impact nefavorabil asupra societăţii”. 
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STIATI CĂ? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Petrolul... 

 
 
 

Petrolul (ţiţeiul) s-a format din corpurile descompuse ale 
unor  mici animale marine care au  trăit acum milioane de 
ani.   Acestea  s-au  depus  pe   fundul   mării  şi  au   fost 
acoperite de  sedimente.  Sub  influenţa temperaturii şi a 
presiunii, s-au transformat în petrol. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Urșii polari... 

 
 

Urș ii polari  trăiesc în zona Oceanului Arctic, aproape de 
Polul nord.  În mod  surprinzător, ei nu  au  trăit niciodată 
în Antarctica, un loc plin de gheaţă  şi de mâncare. 

 

  
 

 
 
 

Turnul din Pisa... 

Celebrul turn  înclinat din Pisa, Italia, nu a fost  niciodată 
drept. În anul  117  s-a descoperit că  baza turnului nu a 

fost  pusă   drept. Construcţia turnului a fost  oprită   şi 
reluată după   100  de  ani. 
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Din 
perlele 
elevilor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  La noi în cartier 
a fost  şi anul 
trecut o mare 
epilepsie de 
gripă. 

•  Cei care comit 
greşeli  sunt 
penibili de 
pedeapsă. 
 
 
 
 
 
 

•  Apa portabilă 
este bună   de 
băut. 

•  Conţinutul este 
simplu,  foarte 
bogat, apar 
imagini papile  şi 
ductile. 
 

 
 

•  Coordonatele 
geografice sunt 
doar două: 
atitudinea şi 
longevitudinea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Din 
perlele 

elevilor:... 

•  În limba 
română 
există  şi 
substantive 
detective de 
număr  şi gen. 

 
 
 
 
 
 

•  Oasele 
piciorului  sunt 
tibia şi pirineii. 

 

Dintre 
perlele 

elevilor:... 

•  Albinele sunt 
insecte din 
clasa 
elicopterelor. 

•  În Australia se 
cultivă... 
cicatrice. 
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Traduceri şcolăreşti rămase 
celebre: 

 

 

Caesar venit in Gallia summa  cum 
diligentia. 
„Cezar a venit în Gallia sus  pe 
diligenţă”, în loc de: 
„Cezar a venit în Gallia cu maximă 
repeziciune !” 

 

Ave Caesar morituri te salutant ! 
„Noroc, Cezar,  murăturile te salută 
!” în loc de: 
„Salut,  Cezar, cei care vor muri te 
salută  !”(Salutul gladiatorilor) 

 

Sic transit  gloria mundi ! 
„Aşa l-a trăsnit  pe Grigore  la 
munte !”, în loc de: 
„Aşa trece gloria lumii !” 
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