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Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, 

abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 

dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării 

responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o 

prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european. 

 

MISIUNEA:  

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” asigură formarea  profesională şi dezvoltarea personală, crearea abilităţilor de comunicare a tinerilor 

în scopul integrării active a acestora pe piaţa muncii,al adaptării flexibile la schimbare şi al identificării propriilor nevoi de dezvoltare. 

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” oferă educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, promovarea valorilor europene, 

egalitatea şanselor pentru toţi participanţii şi deschiderea spre învăţătură pe tot parcursul vieţii. 

           Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” funcţionează ca un ,,Centru de formare profesională, dezvoltare personală şi antreprenorială” oferind 

servicii/programe de educaţie permanentă, consultanţă, consiliere, club de antreprenoriat, cerc de creaţie interdisciplinară. Promovează un 

învăţământ modern, centrat pe valorile europene de educaţie dezvoltarea inteligentă, dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea incluzivă. 

 

PUNCTE TARI: 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică  

educativă diversă;  

 Diversitatea programului de activităţi educative;  

 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar  

 Securizarea spaţiilor şcolii 

 Inserţia profesională 

 Ambient modern 
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 Existenţa în şcoală a unui psiholog şi a unui cabinet de asitenţă psihopedagogică 

 Existenţa unui cămin 

 Existeţa Clubului IMPACT ”Avantaj” 

 Efectivul didactic este reprezentat în majoritate de profesori titulari 

PUNCTE SLABE 

 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;  

 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare; 

 Elevi proveniţi din familii dezorganizate, cu părinţii plecaţi în străinătate, orfani, centre de plasament 

 Elevi proveniti din mediul rural 

 Lipsa sălii de sport 

 Relaţia părinţi-şcoală deficitară 

OPORTUNITĂŢI 

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;  

 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe  

piaţa educaţiei; 

 Piaţa muncii – locuri de muncă (intern şi extern) 

 Sporirea interesului comunităţii faţă de învăţămant 

 Acordarea de burse de ajutor social, bani de liceu 

 Existenţa unui număr mare de parteneriate educaţionale 

AMENINŢĂRI 

 Situarea şcolii in afara oraşului  

 Existenţa unor unităţi şcolare similare în interiorul cartierelor şi comunelor din judeţ 

 Scaderea populaţiei şcolare 
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 Creşterea dezinteresului părinţilor faţă de şcoală 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;  

 Oferta negativă a străzii şi internetului;  

 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală. 

 

 SCOPUL: 

 

 Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului 

elevilor şi ameliorarea comportamentului acestora  prin atragerea lor în activităţi educative diverse  

 OBIECTIVE: 

• Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor 

antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;  

•  Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• Formarea de abilităţi de lucru în echipă şi de  atitudini pro-sociale 

• Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienta cu scoli gimnaziale şi licee din ţară; 

• Implicarea altor factori educaţionali în viaţa şcolii- Biserica, Poliţia, ONG-uri, CJAP, Centrul de Prevenire şi Asistenta 

Antidrog 

• Derularea unor programe educaţionale de dezvoltare a stimei de sine şi a autoeficienţei în pregătirea pentru reuşita personală 

şi profesională; 

CONŢINUT 

❖ Managementul educaţiei 

❖ Educaţia pentru o societate democratică 

❖ Educaţia pentru receptarea valorilor culturale 

❖ Educaţia pentru mediu-educaţie pentru o dezvoltare durabilă 
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❖ Educaţia pentru sănătate 

❖ Educaţia pentru drepturile omului (copilului) 

❖ Educaţia rutieră 

❖ Educaţia pentru protecţia civilă 

❖ Educaţia juridică; prevenirea delincvenţei juvenile şi a traficului de fiinţe umane 

❖ Educaţia pentru calitate 

❖ Educaţia pentru viaţa privată 
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ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE 

NR. CRT DOMENIUL ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 

COLABORATORI TERMEN 

1 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Constituirea Comisiei 

diriginţilor şi desemnarea 

responsabililor pe nivel 

de studiu 

 

Consiliul de 

administraţie 

 

Conducerea Şcolii 

Membri CA 

 

septembrie 

2 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Întocmirea planificării 

semestriale şi anuale în 

conformitate cu 

reglementările ariei 

curriculare „Consiliere şi 

orientare”; 

Diriginţii Conducerea Şcolii octombrie 

3 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Pregătirea documentaţiei 

pentru dosarul ariei 

curriculare (mapa 

dirigintelui, caietul 

dirigintelui) 

Diriginţii Responsabilii de  

arii curriculare 

octombrie 

4 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Elaborarea unui proiect 

de monitorizare a  

diriginţilor, oferirea de 

suporturi informaţionale, 

interasistenţe, realizarea 

Consilier educativ Diriginţii octombrie 
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unui grafic de derulare a 

unor ore demonstrative 

5 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Organizarea Consiliului 

elevilor şi implicarea 

acestuia în derularea unor 

activitati educative 

Comisia diriginţilor 

Consiliul de 

administraţie 

Conducerea Şcolii octombrie 

6 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Planificarea şi 

desfăşurarea sedintelor cu 

parintii la toate clasele cu 

urmatoarea ordine de zi:  

a)Alegerea comitetului de 

parinti;  

b)Prelucrarea 

regulamentului de ordine 

interioara;  

c)Prezentarea de 

informari despre dotarea 

liceului, rezultatele 

obtinute la examene;  

d)Prelucrarea 

metodologiei de acordare 

a burselor si „Bani de 

liceu” 

e)Prezentarea 

Comisia diriginţilor 

Diriginţii 

Părinţii 

Diriginţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diriginţii claselor  

a XII-a 

octombrie 
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calendarului şi 

metodologiei de BAC 

2017, cu proces-verbal şi 

semnături. 

f) Stabilirea orei de 

consiliere părinţi 

7 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Elaborarea Planului de 

activităţi al Consilierului 

educativ, în conformitate 

cu PAS 

Consilierul educativ 

 

Conducerea Şcolii Octombrie 

8 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Propunerea de proiecte 

educative din partea 

diriginţilor şi selectarea 

lor în şedinţă deschisă a 

Consiliului profesoral 

Comisia diriginţilor 

 

Conducerea Şcolii Octombrie 

9 PROIECTARE 

ŞI 

ORGANIZARE 

Planificarea Lectoratului 

cu părinţii pentru:  

a)Alegerea comitetului 

reprezentativ al părinţilor 

pe şcoală; 

b) Prezentarea 

calendarului şi 

metodologiei de 

BAC2017 

Comisia diriginţilor,  

Consilierul Educativ 

Conducerea Şcolii  

 

Octombrie 
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c)Discutarea problemelor 

ridicate de parinţi, 

diriginţi, conducere, etc. 

 

ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE 

 

NR. 

CRT 

ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 

COLABORATORI TERMEN 

1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform 

noilor precizări şi programei 

Diriginţii Conducerea Şcolii 

 

Săptămânal 

2 Respectarea termenelor privind etapele 

proiectelor educaţionale demarate în 

instituţia noastră, selectate şi inserate în 

PAS, conform graficului 

Colectivul profesoral 

Biserică 

Poliţie 

Primărie 

Conducerea Şcolii 

IS1 şi ISMB 

CCD 

Conform  

graficului 

3 Acţiuni de prevenire a factorilor de risc 

asupra comportamentului şcolar şi 

comunitar al elevilor (consum de droguri, 

deteriorări de bunuri, violenţă) 

Diriginţii Psiholog şcolar 

Asistenţi sociali 

Medici 

Preoţi 

În cadrul  

orelor de  

dirigenţie 

4 Oferirea de consiliere educativă şi 

psihologică pentru elevii cu devieri 

comportamentale sau a celor cu probleme 

sociale ori materiale 

Diriginţii 

Consilier educativ 

Psiholog şcolar 

Conducerea Şcolii Permanent 

5 Marcarea prin activităţi culturale a 

evenimentelor importante la nivel 

Diriginţii 

Consilier educativ 

Conducerea Şcolii Permanent 
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european, naţional şi regional: 1 

Decembrie, momente marcante în istoria 

UE, sărbători religioase, comemorări  

6 Organizarea şi derularea activităţilor de 

tradiţie: Cercul de teatru, cercuri tematice,  

Sarbatori religioase, Workshopuri despre  

prevenirea violenţei etc. 

Diriginţii 

Consilier educativ 

Comitetul de  

părinţi 

Primărie 

Biserică 

Poliţie 

Calendar  

Evenimente 

2014-2015 

7 Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte 

menite să stimuleze procesul de dezvoltare 

personală şi calitatea stilului de viaţă 

Diriginţii Psiholog şcolar 

Conducerea Şcolii 

săptămânal 

8 Oferirea de consiliere legată de tehnicile 

de învăţare şi de managementul 

informaţiilor, pentru evitarea eşecului 

şcolar 

Profesorii Responsabili arii  

curriculare 

Diriginţii 

Psiholog şcolar 

ONG-uri 

permanent 
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ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA  

PROGRAMELOR EDUCATIVE 

NR. 

CRT 

ACTIVITĂŢI RESURSE UMANE ŞI 

INSTITUŢIONALE 

COLABORATORI TERMEN 

1 Organizarea unui calendar de pregătire şi  

desfăşurare a unor ore demonstrative pe 

fiecare nivel de studiu 

Diriginţii Conducerea Şcolii 

 

Săptămânal 

2 Asistenţe la orele de orientare şi 

consiliere, monitorizare 

Consilier educativ 

Conducerea Şcolii 

Conducerea Şcolii Conform graficului 

3 Întruniri periodice ale Comisiei 

Diriginţilor cu consilierul educativ şi 

psihologul şcolar pentru găsirea soluţiilor 

optime ale diferitelor aspecte legate de 

educaţia elevilor 

Consilier educativ 

Diriginţii 

Psiholog şcolar 

Conducerea Şcolii  Periodic 

4 Prezentarea de rapoarte specifice: raport al  

dirigintelui la sfârşit de semestru, privitor 

la starea disciplinară a clasei, documente 

din care să reiasă masurile de sancţionare 

în cazul nerespectării ROI, obiective şi 

acţiuni educative derulate, procese verbale 

ale sedintelor cu părinţii, lectoratelor cu 

părinţii 

Consilier educativ 

Comisia diriginţilor 

Conducerea Şcolii Periodic 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

2016-2017 
NR. 

CRT. 

Evenimentul/ 

Denumirea activităţii 

Modalităţi de realizare Data Locul de 

desfăşurare 

Responsabili 

SEMESTRUL I 

1. Prima zi de şcoala! Festivitatea de deschidere a 

noului an şcolar 

12 sept. 2016 Curtea liceului Director 

Director adjunct 

Cadre didactice 

 

2. 26 septembrie – Ziua 

europeană a limbilor 

Diversitate lingvistică în 

context european 
 

Prezentări Power Point 

Desene 

Discuţie: De ce este 

important să cunoaştem cel 

puţin o limbă străină de 

circulaţie internaţională? 

sept. 2016 Sala 27 

 

Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Picu Catalina 

Prof. Oancă Gabriela 

Prof. Tuhoarcă Iuliana 

 

3. 18 octombrie – Ziua 

europeană de luptă 

împotriva traficului de 

fiinţe umane 

Cum să nu devii o 

victimă a traficului de 

persoane? 

Discuţii 

Desene 

Concurs de sloganuri 

Vizionare filme 

 

oct. 2016 Sala 27 Prof. Alexandru Monica 

 

4. 31 octombrie –

Halloween 

Sărbătoarea dovlecilor 

luminoşi 

Paradă de costume 

Concurs de dovleci – 

felinare 

oct. 2016 Săli clasă Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Oancă Gabriela 

Prof. Tuhoarcă Iuliana 

Prof. Alexandru Monica 

5. 16 noiembrie – Ziua 

internaţională a 

toleranţei 

Intoleranţa nu va fi 

tolerată! 
 

Dezbateri 

Concurs de slogane 

Compuneri 

Desene 

 

 nov. 2016 Sala 27 Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 

Prof. Pană Lenuța 

6. A treia zi de joi din luna Prezentări Power Point nov. 2016 Sala 17 Prof. Alexandru Monica 
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noiembrie – Ziua 

naţională fără tutun 

Tutunul poate ucide! 

Vizionare film 

Dezbatere 

Desene 

Prof. Anghel Felicia  

Prof. Tătaru Ecaterina 

 

7. 21 noiembrie – Ziua 

mondială a televiziunii 

Rolul mass-mediei în 

educarea tinerilor 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Compuneri 

 

 nov. 2016 Săli de clasă Prof. Vlase Aurora 

 

8. 1 decembrie – Ziua 

Naţională a României 

Unire-n cuget şi-n 

simţiri 
 

Prezentări Power Point 

Spectacol omagial 

Expoziţii fotografii 

Desene 

Concursuri 

Panouri tematice 

Dec. 2016 Săli de clasă Prof. Panaite Petru  

Prof. Lazar Violeta 

 

9. 3 decembrie – Ziua 

internaţională a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Şi eu sunt om, ca şi tine! 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Compuneri 

Desene 

 

Dec. 2016 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 

Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Darie Ioana 

Prof. Boureanu Laura 

10. Crăciunul – darul 

bucuriei 

Recital de colinde 

Serbări 

Împodobirea bradului 

 

Dec. 2016 Sala 27 Prof. Alexandru Monica 

Prof. Oancă Gabriela 

Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Tăbăcaru Ion 

Prof. Pană Lenuța  

11. 15 ianuarie – Ziua de 

naştere a marelui poet 

Mihai Eminescu 

Dor de Eminescu 

Prezentări Power Point 

Recital poezii Eminescu 

Spectacol – concurs 

 

Ian. 2017 Săli de clasă Prof. Vlase Aurora 

Prof. Munteanu Daniela 

12. 24 ianuarie – Unirea 

Principatelor Române 

Hai să dăm mână cu 

mână! 
 

Prezentări Power Point 

Recital poezii despre Mica 

Unire 

Desene 

Panouri tematice 

Compuneri 

Referate 

Ian. 2017 Săli de clasă Prof. Panaite Petru  

Prof. Lazar Violeta 

 

13. 30 ianuarie – Ziua 

internaţională a 

Dezbateri 

Desene 

Ian. 2017 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 
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nonviolenţei în şcoală 

Spune NU violenţei! 
 

Concurs de sloganuri 

Panouri tematice 

Compuneri 

Jocuri de rol 

Prof. Tătaru Ecaterina 

SEMESTRUL II 
 

14. Valentine`s 

Day/Dragobete 

Sărbătoarea iubirii 
 

Prezentări Power Point 

(istoric, semnificaţii) 

Discuţii 

Confecţionare articole 

specifice 

Desene 

Compuneri 

Feb. 2017 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Ungureanu Mariana 

 

15. 1 martie – Mărţişorul 

Bucuria primăverii 
 

Legenda mărţişorului 

Expoziţie mărţişoare 

confecţionate de elevi 

Realizare felicitări 

Martie  2017 Sala 13 Prof. Alexandru Monica 

Prof. Ungureanu Mariana 

 

16. 8 martie – Ziua 

internaţională a femeii 

Confecţionare felicitări 

pentru mame 

Moment artistic 

Martie 2017 Sala 13 Prof. Alexandru Monica 

Prof. Ungureanu Mariana 

 

17. 20 martie – Ziua 

internaţională a fericirii 

Sărbătoarea fericirii 
 

Prezentări Power Point 

Compuneri – Ce este 

fericirea? Te consideri o 

persoană fericită? 

Discuţii 

Jocuri distractive 

Martie 2017 Săli de clasă Dirigintii claselor liceu zi 

18. 21 martie – Ziua 

mondială a poeziei 

Poezia – chipul 

sufletului 
 

Prezentări Power Point 

Compuneri – Poetul meu 

preferat 

Discuţii 

Jocuri 

Lectură expresivă 

Vizită la bibliotecă 

Martie 2017 Săli de clasă Prof. Vlase Aurora 

Prof. Munteanu Daniela  

19. 21 martie – Ziua 

internaţională pentru 

eliminarea 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Desene 

Martie 2017 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 

Prof. Ungureanu Mariana 
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discriminării rasiale 

Spune NU discriminării! 
 

Jocuri 

 

Prof. Darie Ioana 

Prof. Boureanu Laura 

Prof. Tătaru Ecaterina 

20. 27 martie – Ziua 

mondială a teatrului 

Viaţa ca o scenă 
 

Punerea în scenă a unor 

texte/fragmente din 

I.L.Caragiale, B.Şt. 

Delavrancea etc. 

Vizită la teatru 

Martie 2017 Săli de clasă Prof. Vlase Aurora 

Prof. Munteanu Daniela  

21. Săptămâna „Să ştii mai 

multe, să fii mai bun” 

 Mai  2017  Dirigintii  

22. 9 mai – Ziua Europei 

Şi eu sunt cetăţean 

european! 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

 

Mai 2017  Prof. Panaite Petru  

Prof. Lazar Violeta 

23. 15 mai – Ziua mondială 

a familiei 

Eu şi familia mea 
 

Prezentări Power Point – 

rolul familiei în societate 

Dezbateri 

Compuneri 

Desene 

Jocuri de rol 

Mai  2017 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 

Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Darie Ioana 

Prof. Boureanu Laura 

Prof. Tătaru Ecaterina 

24. 18 mai – Ziua mondială 

a sportului 

Minte sănătoasă în corp 

sănătos 

Concursuri sportive Mai 2017 Sala de sport 

Terenul de sport 

Prof. Merăoru Paul 

25. 1 iunie – Ziua 

internaţională a 

copilului 

Frumoasă eşti, 

copilărie… 

Petrecere în aer liber 

Concursuri sportive 

Jocuri educative 

 

Iunie 2017 Săli de clasă Prof. Alexandru Monica 

Prof. Anghel Felicia 

Prof. Ungureanu Mariana 

Prof. Darie Ioana 

Prof. Boureanu Laura 

Prof. Tătaru Ecaterina 

26. 5 iunie – Ziua 

internaţională a 

mediului 

Să protejăm mediul 

înconjurător! 
Proiecte şi  programe 

educative ce vizează: 

Activităţi de ecologizare a 

mediului înconjurător 

 

 

 

 

Exemplu de activitate: 

Iunie 2017 

 

 

 

 

 

 

Curtea scolii 

Parcuri din oras 

Prof. Pecingină Geta 

Prof. Ionescu Irina 
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”Educaţia pentru toţi”, 

„Educaţia pentru 

receptarea valorilor 

culturale”, ”Educaţia 

pentru sănătate”, 

Educaţia ecologică”, 

„Educaţie rutieră”, 

„Educaţia moral-civica”,  

„Drepturile copiilor”. 

 

Masă rotundă: „Drogurile 

şi lupta împotriva 

consumului lor” 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

CONSILIER EDUCATIV, 

 ALEXANDRU ROXANA MONICA 


