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Anul    școlar  2015-2016 a debutat  cu activitatea  organizată de cadrele de limbi stăine  - “Ziua  

Limbilor Europene “ la care au participat clasa   a -IX-a   și a-XII-a  - Profesor coordonator  Oprișan 

Liliana ;Cireașă Alina ; Albu Ionela ;Iasemen Ali    

Holocaustul  și ororile  acestuia  a fost marcat printr-o activitate  organizată de elevi   clasei a-XI-a D  

coordonată de profesorii  :  Iordache  Paula și Mureșanu  Sorin . 

18 octombrie   a fost data  când s-a derulat  activitatea – “Ziua impotriva traficului de persoane “ 

organizată de  de coordonator  deducativ/profesor Tihanov Livia  

Proiectul  de  voluntariat –“Să ne ajutăm semeni “ s-a derulat  începând  cu 26 octombrie 2015  când 

a servit  loc prima  activitate  din cadrul acestuia –“târgul de prăjituri “ , activitate coordonată  de  

dirigionți  și  la care  s-au  implicat  elevi  liceului. În urma derulări  ei  s-a  strâns  suma de  7451 lei  

donată  unui  elev cu  probleme de sănătate.  

Clasele  a-IX-a B ; a-XI-a D și a-XI-a C coordinate   de  profesorii  Albu  Ionela și  Ali Iasemen  au 

organizat activitatea de –“Hallowen” : defilare costume specifice ;scenetă în limba engleză ; concurs 

literar – cea mai frumoasă  poveste de groază . 

“Ziua  Dobrogei”   a fost  marcată pe 13 noiembrie 2015  prin două activitați – dedicate acestui 

eveniment –“Naționalitați  conviețuitoare  în Dobrogea de  Nord “ coordonate  de profesorii  

:Tihanov  Livia ;Oprișan Liliana;Iordache Paula ;Mureșanu Sorin ; Ali Iasemen  , în cadrul  cărora  au 

fost  prezentate  informații cu caracter  istoric , cultural  precum și  un program artistic  realizat  de 

naționalitați  din liceul nostru .  

Planul  operațional  de combatere a violenței , elaborat  în unitatea  noastră   a cuprins    activități 

organizate de toate clasele  coordonate de profesori diriginți. 

“În strângerea fructelor și legumelor “-s-au derulat  activități caritabile  donați  de fructe și legume  

de către  toate clasele coordonate de profesori diriginți.Catedra de limba și literatura româna a 

organizat activitatea  . 

”Personalitați ale culturii  dobrogene “ , în  cadrul căreia  clasa a -IX-a A  ,a-IX-a D , a-X-a B , a-X-a C 

au prezentat                 referitor la viața  și activitatea  mai multor oameni de cultură  născuți pe 

meleaguri  dobrogene , activitatea  a fost  coordonată  de profesorii : Preda Gilda ; Tihanov  Livia 

;Dobrescu  Mihaela . 

Proeictul  ”Să ne ajutăm semenii  “ a continuat  prin alte două activități de voluntariat  

“O jucătie înseamnă o bucurie “ și “Brazieco” în cadrul cărora , elevii  liceului au donta jucării copiilor 

dezavantajați și au confecționat  brazi din diferite  material reciclabile . 



Pe 16 ianuarie  2016  s-a derulat în cadrul  Olimpiadei sportului școlar  , faza pe școală  a “Concursului  

de  tenis  de masă și șah” , fetele si băieți , ls care au participat 30 de elevi , activitatea a fost 

coordonată  de professor Cristea Emil . 

166 de ani de la nașterea  poetului național Mihai Eminescu au fost marcați  printr-o activitate  

cultural-artistică parteneriat cu Casa de Cultură Măcin “Dor de Mihai Eminescu “ coordonat  de 

profesorii  Preda Gilda și Tihanov Livia  . 

În cadrul liceului nostru , pe 24 ianuarie 2016  s-au celebrat 157 de ani  de la “Unirea Principatelor 

române “  printr-o activitate organizată de  profesorii de istorie : Iordache Paula și Mureșanu Sorin . 

Pe 27 ianuarie 2016 –Ziua Internațională  a comemorări victimelor Holocaustului a fost marcată  de 

elevi  clasei a-XII-a prin unor referate , prezentări power-point și  afișe  coordonați de către  profesorii 

Iordache Paula și Mureșanu Sorin . 

Semestrul al -II-lea  a debutat cu activitatea  cuprinsă  în Planul Operațional  , de combatere a 

violenței  -“ organizată de clasele a-XII-a A  ȘI  a-XII-a E , coordonatorii : Cătrună Ionel  și Cristea Emil , 

psiholog – Cabaua Veronica . 

”Nous sommes francphones “ – a fost o   activitate derulată  pe 25 martie  2016  de către  catedra de 

limbă franceză , și a vizat  sărbatorirea răspandirii francofoniei .  

Între 17 martie  și 8 ianuarie  s-a derulat  proiectul –“Spune  nu tentațiilor “având   ca temă – 

conbaterea  consumului  de canabis  și tutun , coordonat de profesor Tihanov Livia  și în care  s-au 

implicat  elevii :Ducica Steluța   a-X-a B ,Sualîc Costel  a-X-a B  , Mocanu Alina a-IX-a D ,  și Ștefan 

Sergiu  a-IX-a D .Cu acest proiect, elevii au obținut  locul  întâi  la faza ....... și au participat la Tabăra 

Antidrog –Eforie Nord , faza națională . 

“Tinerii dezbat ”  s fost un alt  Concurs  care a debutat în liceul nostru  și la care au participat elevii : 

Cătălin Robert  a-IX-a C , Mocanu Alina  a-IX-a D și Râca Andreea  a-IX-a C coordonat de profesor 

Tihanov Livia . 

La concursul  de creații literare “Tinere condeie “  mai mulți elevi dintre care s-au numărat elevele 

:Bucur Geanina  locul -IV- pentru eseu și locul - I- faza națională  și Malenda Diana locul - I - pe județ și 

mențiune  la faza națională  profesorii coordinatori  : Preda Gilda și Tihanov Livia . 

La concursul național  “ un condei numit fair play “ eleva Bucur Geanina  a obținut locul - II - la 

secțiunea reportaj/interviu , profesor coordonator tihanov Livia . 

Concursul – “Mirajul culorilor “ în parteneriat cu Casa memorială  Ionuț Cătălin Florea  și școala 

gimnazială  Ion Creangă  din IC Brătianu ,  a adus mai multe premii  elevilor liceului nostru :Cristea 

Andreea  a-IX-a D   - locul - II - ,Caramarin Georgiana  a-IX-a A   -locul - I - și Sima Antoneta   a-X-a A –

premiu special .  

Clasa  a-IX-a D , coordonată  de profesor Tihanov Livia  a participat la Proiectul național de 

ecologizare ,Adjud  -”Schimbă lumea devenind vouluntari” obținând  locul  - I - . 



În parteneriat cu  Biblioteca “U R .......” din Galați  , s-a  derulat o activitate  cu caracter  cultural la 

care  au fost  implicați elevii clasei  a-IX-a D   , coordonat de profesorii :Tihanov Livia  și Anton 

Neculina . 

La concursul “Scrisoare pentru prietenul meu “ și ” dincolo de cuvintele rostite “ din cadrul 

programului  SNAC au participat  numărul de elevi din rândul cărora  s-au  evidențiat  următorii 

:Poponete Elena  clasa  a-XI-a D  locul - I -  , Mataș Iulia  a-XI-a D  mențiune . 

În parteneriat cu școala generală  Gheorghe Banea din Măcin , elevii clasei a-IX-a D coordonat de 

profesor Tihanov Livia   au realizat o activitate  de voluntariat  cu școlari grupei  pregătitoare B 

învățătoare Babă Elena  , în cadrul  careia au confecționat plante cu  litere și cifre precum și oameni 

de zăpadă . 




