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SEMESTRUL I 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 

cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar 2019-2020 dar şi ținând cont de cerințele 

și necesitățile educative ivite ulterior. Principalele activități derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in 

vigoare 

 Organizarea de ședințe de comisie metodica pe teme care au avut ca scop eficientizarea activității 

dirigintelui, completării corecte a documentației specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte; 

 Planificarea orelor de consiliere și orientare precum și a intervalului orar de întâlnire a dirigintelui 

cu părinții sau susținătorii legali ai elevilor; 

 Prezentarea componenței portofoliului dirigintelui și reactualizarea lui; 

 Colaborarea cu psihologul școlar pentru stabilirea de activități pentru orele de consiliere și 

orientare(Viitorul începe acum – program de informare, consiliere și orientare a carierei, Violența 

nu este o soluție- program de prevenire a violenței în școală, Învață cu cap – program de stimulare 

a motivației pentru învățare, Dă ESC-ape dificultăților tale-program de prevenire a dificultăților 

sociale, comportamentale și emoționale.) 

  Realizarea bazei de date cu elevii care sunt în abandon școlar; Elaborarea unui proiect educațional 

pentru prevenirea abandonului și absenteismului; 
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 Realizarea bazei de date cu elevii care au părinții plecați în străinătate și se găsesc în grija rudelor 

sau locuiesc singuri; Elaborarea unui proiect educațional care să vină în sprijinul acestor  elevi care 

se confruntă cu probleme de ordin emoțional; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia, în vederea evitării 

abandonului școlar, precum și pentru monitorizarea și oferirea de consiliere elevilor proveniți din 

mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginților şi implicit a elevilor în activități şi programe școlare si extrașcolare 

de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 Elaborarea proiectelor educaționale care se vor desfășura în anul școlar 2019-2020 

1. ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL TĂU – proiect educațional care vine în sprijinul elevilor de 

clasa a VIII-a în vederea continuării studiilor liceale și profesionale; coordonatori proiect: prof. 

Boiangiu Eugenia, Avram Mihaela. 

2. NU CRED CĂ MI SE POATE ÎNTÂMPLA MIE – proiect educațional privind traficul de 

persoane – coordonator: prof. Mardare Liliana 

3. CU VIAȚA MEA, APĂR VIAȚA -  proiect educațional în parteneriat cu ISU Galați – 

coordonatori: prof. Dumitrașcu Cerasela, Boiangiu Eugenia. 

4. EDUCAȚIA JURIDICĂ A ELEVILOR, VALOARE, ADEVĂR, DREPTATE – proiect 

educațional pe teme juridice – coordonator proiect prof. Tîrziman Monica 

5. ÎNTR-O LUME PLINĂ DE RĂUTATE, FII TU SCHIMBAREA!  - proiect educațional 

privind prevenirea violenței în școală – coordonator: Prof. Curcă Mihaiela Cornelia 

6. VIAȚA NOASTRĂ FĂRĂ DROGURI – proiect educațional privind combaterea consumului de 

droguri în rândul adolescenților – coordonator prof. Mușat Carla. 

7. FAMILII FĂRĂ HOTARE – proiect educațional care vine în sprijinul elevilor cu părinții plecați 

în străinătate; coordonatori proiect: Prof. Tomozei Alina, Avram Mihaela. S-a realizat baza de date 

a elevilor a căror părinți sunt plecași în străinătate și s-au derulat activitățile conform planului de 

activități. 

8. UN ZÂMBET DE COPIL – proiect educațional caritabil – coordonator prof. Bâtica Aurelia. 

Activitățile educative desfășurate la Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci : 

1. FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR; 

2. SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR –  OCTOMBRIE 2018 – 

colectarea și donarea fructelor și alimentelor strânse – coordonator activitate: prof. Boiangiu 

Eugenia, colaboratori: diriginții claselor. 
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3. SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE  

Nr.crt Denumire activitate Tipul activității Clase Prof. coordonator 

1. Consecințele încălzirii 

globale 

Prezentări PPT XD Masgras Simona 

2. Să facem Pământul să 

zâmbească 

dezbatere XIIE, XC, 

IXAp 

Mardare Liliana 

3. Fenomenul schimbărilor 

climatice 

Prezentări ppt XID, XD, XE Curcă Mihaiela 

4. Caracterizarea climatică a 

lunii noiembrie  

Calendar climatic XIIC, IXC, 

IXAp 

Popovici Anca, Pîrlea 

Delia 

5. Fenomenele meteorologice 

extreme 

eseuri XAp Irimia Laura, bibliotecar 

Vrabie Luminița 

 

 

4. ZILELE LICEULUI – 30.11.2017 SF. ANDREI 

Nr.crt Denumire activitate Tipul activității Clase Prof. coordonator 

1. Cine știe câștigă ! Concurs cultură 

generală 

IXA, XIIE, 

XID, XIA, 

XIDp, IXEp 

Mardare Liliana, 

Dumitrașcu  Cerasela, 

Balaban Andorina, Trifan 

Gina, Boiangiu Eugenia 

2. Elena Caragiani, femeia care a 

făcut istorie!  

dezbatere IXC, IXB, 

Xep, XID 

Avram Mihaela, Pană 

Dorina, Nazare Ofelia, 

Mușat Carla 

3. Scriitorii lunii noiemebrie Prezentări ppt IXB, IXA Masgras Simona, 

Tuhoarcă Iuliana, Turcu 

Maria 

4. Scriitorii români în inima 

lumii de astăzi 

dezbatere XAp Irimia Laura-Mariana, 

bibilotecar Vrabie 

Luminița 

5. La mulți ani, de ziua școlii!  expoziție XEp Capmare Lavinia 

 

5. HOUR OF CODE – coordonator: prof. Mardare Liliana – este cel mai mare eveniment de 

programare din lume, care își propune să facă din programare un limbaj accesibil oricui și pune 

la dispoziție toate resursele. Oricine își dorește să-și descopere pasiunea pentru tehnologie sau să 

învețe bazele programării în mod activ o poate face accesând site-ul campaniei Hour of code.  

Elevii de la clasele a IX-a, au experimentat programarea prin joc. 
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6. DE LA INIMĂ LA INIMĂ...DĂRUIEȘTE BUCURIE COPIILOR !  Activitatea s-a 

desfășurat în data de 14.12.2019 la Casa de Cultură Tecuci, unde elevii de la Liceul Tehnologic 

Elena Caragiani, coordonați de prof. Mardare Liliana și psihologul școlar Colea Violeta, Irimia 

Laura ;i Vasilache Mariana au adus daruri copiilor de la școlile Ioan Petrovici și Gheorghe 

Petrașcu Tecuci. Elevele clasei a XI-a D au cântat colinde și si-au exprimat gândurile de bine 

pentru copii care acum în prag de sărbători triști din cauza condițiilor financiare.  Concluzia a 

fost că acești nu vor fi singuri niciodată pentru că sunt ei, tinerii de la Liceul Tehnologic Elena 

Cragiani aproape de ei. La activitate s-au implicat toate cadrele didactice și foarte mulți elevi din 

școală.        

7. SERBAREA DE CRĂCIUN – program de colinde pregătit de elevii Prof. coordonator: 

Bâtica Aurelia. 

8. Lecția deschisă – Rezolvarea conflictelor  în cadrul comisiei metodice a diriginților. 

Dezbaterea a fost susținută de clasa a XI-a D și XEp -diriginte prof.Mușat Carla și Nazare Ofelia. 

9. Activitățile organizate în cadrul SNAC – Strategia Națională de Acțiune Comunitară. 

10. Participarea la concursuri școlare: 

- Proiectul Regional: ROMÂNIA EUROPENĂ- OAMENI, LOCURI FAPTE ÎNTRE 

TRECUT PREZENT ȘI VIITOR – desfășurat la Palatul Copiilor Galați – noiembrie 2019. 

Profesori coordonatori: Mardare Liliana, Vasilache Mariana.(Mentiune, Premiul II, diplome de 

participare) 

- Premiul I – Revista școlii (participare la Concursul Internațional Anelisse – Facultatea de Arte 

Vizuale și design – Iași – Să știi mai multe să fii mai bun ....la Liceul Tehnologic Elena Caragiani, 

Tecuci – coordonator prof. Mardare Liliana 

 

 

25.01.2020        Întocmit, 

        Prof. Mardare Liliana, consilier educativ 


