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Info]tiri

-16 februarie 2016- “Managementul comportamentelor agresive şi al situaţiilor conflictuale“
Activitate organizată de clasele a XII-a A şi a XII-a E
sub coordonarea diriginţilor. Au fost prezentate numeroase
materiale despre fenomenul de „bullying” şi s-au purtat
discuţii libere pe această temă. Activitatea a avut un impact
pozitiv asupra tuturor elevilor prezenţi.
Prof.coord.:
Cătrună Ionel
Cristea Emil Florin
Cabaua Veronica
-27 februarie 2016- Faza judeţeană a Olimpiadei de
limbă, comunicare şi literatură română
S-au obţinut următoarele rezultate:
- Voicu Liliana, clasa a XI-a D, Locul I, calificare la
faza naţională a competiţiei
Prof.coord.
Preda Gilda
- Grădinaru Alice. Locul II, clasa a X-a B
Prof.coord.
Tihanov Livia
- Hogea Selma, Menţiune, clasa a XII-a C
Prof.coord.
Tihanov Livia
- Ali Leila Andrea, Menţiune, clasa a XII-a C
Prof.coord.
Tihanov Livia
-27 februarie 2016- Faza judeţeană a Olimpiadei de
Chimie
În cadrul acestei olimpiade eleva Chiriac Ştefania de
la clasa a XII-a B a obţinut Locul I cu calificare la faza
naţională iar eleva Bucur Geanina de la clasa a X-a B a
obţinut Menţiune .
Prof.coord.
Bîlea Olguţa
-27 februarie 2016- Cangurul Lingvist la limba
engleză
La acest concurs au participat 14 elevi şi s-au evidenţiat
elevele: Hogea Selma(clasa a XII-a C, premiul I), Rădoi
Laura-Cristina(clasa a X-a B, premiul II) şi Amărăzeanu
Diana(clasa a IX-a B, premiul III).
Prof. Coord.: Albu Ionela, Ali Ieasemen
- 5 martie 2016- Faza judeţeană a Olimpiadei de
limba franceză
S-a remarcat eleva Bucur Geanina din clasa a X-a
B clasându-se pe locul al II-lea.
Prof. Coord.
Oprişan Liliana
-5 martie 2016- Faza judeţeană a Olimpiadei de
Biologie
S-a remarcat eleva Rădoi Laura de la clasa a X-a B
clasându-se pe locul al II-lea.
Prof. coord.
Anton Neculina
-5 martie 2016- Faza judeţeană a Olimpiadei de
Religie
S-au remarcat următorii elevi:-Stoian Andrei Cosmin,
clasa a IX-a B, Locul al II-lea- Cloşcă Maria, clasa a XII-a
B, Locul al III-lea-Vangheli Pavel, clasa a XI-a C, Locul al
III-lea
-Cabaua Florin, clasa a IX-a B, Menţiune
- Crăciun Mihai, clasa a XI-a D, Menţiune
Prof.coord.
Colioglu Matei Ionel
-8 martie 2016-”Scrisoare pentru mama”
Activitatea a avut loc de Ziua Mamei, dată în care elevii
liceului au prezentat scurte creaţii de tip eseu cu temă specifică.
-19 martie 2016 -Faza judeţeană a Olimpiadei de
Matematică

În cadrul acestei olimpiade eleva Dumitrache
Teodora de la clasa a X-a B a obţinut Locul al III-lea.
Prof.coord.
Rădoi Antoneta
-23 martie 2016-„ Ziua Mondială a Apei”
Elevii claselor a IX-a A şi a X-a A au desfăşurat o
activitate în cadrul căreia a fost difuzat filmul „Memoria
apei” şi s-a discutat despre importanţa apei la nivel planetar
şi utilizarea apei în scop casnic şi industrial.
Prof. coord.:
Anton Neculina
-25 martie 2016-„ Nous sommes francophones”
Activitatea a vizat sărbătorirea săptămânii
francofoniei. Au fost prezentate materiale despre cântecul
francez de ieri şi de azi şi la final au fost premiate posterele
realizate de elevi în cinstea acestei sărbători. Locul I a fost
ocupat de clasele a IX-a C şi a XII-a D, locul al II-lea de
clasele a IX-a B şi a XI-a D, iar locul al III-lea de clasele a
XII-a E şi a XI-a A.
Prof.coord.:
Oprişan Liliana
Cireaşe Alina
-1 aprilie 2016 -Book for you Evenimentul a avut un
caracter cultural şi caritabil ajutând la strângerea de cărţi
pentru biblioteca Liceului Teoretic „Gh. Munteanu
Murgoci”. Activitatea a fost organizată de elevele Malenda
Alexandra-Diana şi Rusu Daniela clasa a XI -B sub
coordonarea consilierului educativ al liceului.
Profesor
Tihanov Livia-Nicoleta.
- 8 aprilie 2016 - Cangurul lingvist la limba franceză
La acest concurs care au participat 37 de elevi de la
toate clasele.
Locul I-Hogea Selma, cls.a XII-a C (109,50 p.), Locul
al II-lea: Paraschiv Diana, cls.a XII-a C (100,75 p.), Rîcă
Andreea, cls.a IX-a C (99 p.), Bucur Geanina,cls.a X-a B
(99p.), Locul al III-lea: Vasile Oana,cls.a XI-a B (97,50 p.),
Andone Marius, cls.a XI-a B (96,50 p.), Bolboacă Ana
Maria, cls.a X-a D (96,25 p.) Menţiune: Ali Andreea Leila,
cls.a XII-a C (95,50 p.)
Prof. Coord.: Cireaşe Alina
Oprişan Liliana
-12 aprilie 2016 - „ Importanţa şi influenţa valorilor
morale, estetice şi spirituale în formarea unei persoane
armonioase”
Activitatea a avut loc cu implicarea claselor a X-a D şi a
X-a A coordonate de profesorii diriginţi şi consilierul
psiholog al liceului.
Prof. Coord.: Preda Gilda
Anton Neculina
Cabaua Veronica
-16 aprilie 2016-Cupa Coca-Cola competiţie de
fotbal pentru băieţi în cadrul căreia echipa liceului s-a
clasificat pe locul al III-lea la faza judeţeană.
Prof. coord.
Cristea Emil-Florin
-18-22 aprilie 2016 - Săptămâna „Să ştii mai multe,
să fii mai bun”
În această săptămână au avut loc activităţi din domenii
variate în care au fost implicaţi toţi elevii liceului sub
coordonarea profesorilor angajaţi în acest proiect. De
asemenea au avut loc şi numeroase excursii tematice atât în
ţară cât şi peste hotare.

 Grădinaru Alice
Clasa aX-a B
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