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RAPORT DE ACTIVITATE  COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

LICEUL TEHNOLOGIC ELENA CARAGIANI, TECUCI 

AN ŞCOLAR  2018-2019 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate 

cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar 2018-2019 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; 

mailto:gsi_tecuci@yahoo.com


2 

 

 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 2018-2019 

1. CENTENARUL MARII UNIRI – proiect educațional dedicat Marii Uniri de la 1918, 

coordonator proiect: prof. Iosif Simona. 

Activități derulate: 

 La Tecuci s-a înfăptuit Unirea – coordonator Prof. Iosif Simona (activitatea a constat în 

prezentarea principalelor momente ale Unirii) 

 100 de mesaje pentru viitor – coordonator prof. Mardare Liliana – 1 noiembrie 1599 marchează 

intrarea lui Mihai Viteazul triumfător în cetatea Alba Iulia – au fost baloane colorate în culorile 

drapelului cu mesaje ale elevilor pentru viitor.(Colaboratori: Prof. Iosif Simona, Avădanei 

Constantina, Capmare Lavinia, Mușat Carla, Nazare Ofelia, Vasilache Mariana). 

 Urmările Marii Uniri – coordonator Prof. Iosif Simona. Activitatea s-a derulat în colaborare cu 

Muzeul Teodor Cincu Tecuci. Au colaborat: prof. Bâtica Aurelia și Irimia Laura. 

 Centenarul Marii Uniri – coordonator Irimia Laura – recital de poezie patriotică. Colaboratori: 

prof. Masgras Simona, Lungu Geta, Iosif Simona. 

 Unirea o facem noi – joc de rol – coordonator activitate prof. Masgras Simona. 

2. NU EȘTI DE VÂNZARE ! –prevenirea traficului de persoane – coordonator proiect – prof. 

Mardare Liliana 

   Activități derulate 

 Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de persoane – coordonator prof. Mardare 

Liliana, activitate desfășurată în colaborare cu Asociația TINERII ȘI VIITORUL GALAȚI, IPJ 

Galați, Agenția Județeană Împotriva Traficului de Persoane. Colaboratori: Prof. Capmare 

Lavinia, Pîrlea Iana. 

 Internetul și traficul de persoane - Enumerarea riscurilor la care sunt expuşi copiii şi tinerii 

când utilizează internetul şi telefonia mobilă, identificarea cazurilor în care internetul sau 

telefonia mobilă au fost utilizate în traficarea unor copii sau tineri sau în exploatarea acestora, 

identificarea  categoriile de elevi care au risc crescut   de a fi racolați de traficanții de 
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persoane(dezbatere) Coordonator: prof. Mardare Liliana, colaboratori: prof. Popovici Anca, 

Mănăstireanu Diana, Capmare Lavinia 

 Atelier de pictură – realizarea a 7 tablouri (picturi pe numere) care vor fi expuse în școală 

împreună cu elevii clasei a XI-a E. Coordonator: prof. Mardare Liliana 

3. SALVAREA E ÎN NOI – proiect educațional pe teme de sănătate : coordonator Prof. Pîrlea Delia 

Rocsana;    

4. PERMISUL DE CONDUCERE – UN VIS CE POATE DEVENI REALITATE – proiect 

educațional pe teme de educație rutieră – coordonator: Prof. Trifan Gina; 

Activități derulate: 

 Prezentarea activităților proiectului educațional – coordonator prof. Trifan Gina, 

coolaboratori: diriginții elevilor implicați în proiect; 

 Vizită la Scoala de Șoferi Scatec, Tecuci, 35 de elevi –coordonator activitate prof. Trifan Gina, 

colaboratori: MS. Leica Gheorghe, Diaconiță Mircea. 

5. 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. 

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

în străinătate; coordonatori proiect: Prof. Tomozei Alina, Avram Mihaela. 

Activitățile educative desfășurate la Liceul Tehnologic Elena : 

1. FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR; 

2. 5 OCTOMBRIE – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI  

o Managementul stresului – coordonator psiholog școlar Colea Violeta 

o Dezvelirea bustului Cocuța Vogoride Locație – Parcul Central Tecuci, coordonator Tase 

Dănăilă; 

o Vizionare documentarului ORIGINEA LIMBII ROMÂNE – coordonator Prof. Masgras 

Simona, colaboratori: prof. Nazare Ofelia, Iosif Simona, Mănăstireanu Diana. 

3. SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI A LEGUMELOR –  OCTOMBRIE 2018 – 

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

Eugenia, colaboratori: diriginții claselor. 

4. SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE (noiembrie 2018)- LUMEA SE SCHIMBĂ, 

DAR NOI? 

 Lumea e în inima mea – coordonatori activitate: prof. Mardare Liliana, Capmare Lavinia, 

dezbatere: Activitatea și-a propus să fie dedicată Centenarul marii Uniri și să dezbată viața tinerilor 

din Primul Război Mondial, din cel de-al doilea Război Mondial, din perioada comunistă și din 
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ziua de astăzi. Totodată s-au rememorat faptele de vitejie săvârșite de tinerii care s-au jertfit pentru 

apărarea gliei strămoșești, a neamului românesc și care au luptat pentru unirea provinciilor române: 

Basarabia, Bucovina, Transilvania cu Regatul României și înfăptuirea României Mari. La 

activitate au mai participat – prof. Protopopescu Fănica, Iosif Simona, Pîrlea Iana. 

 Lumea mea depinde de noi – coordonator: prof. Masgras Simona, Nazare Ofelia, Tomozei 

Alina. Activitatea a constat în realizarea de către elevi a unor eseuri , proiecte, desene, argumentări 

și un material PPT în legătură cu importanța lumii în care trăim și ne desfășurăm activitățile din 

punctul lor de vedere expus în discuții libere în legătura cu îmbunătățirea ambientului vieții(mediu 

sănătos fizic și psihic, ferit de factorii perturbatori ce împiedică desfășurarea normală a vieții, 

poluare, familii dezorganizate, violenta psihica și fizică). 

 Eroii literari in inima lumii de azi – coordonatori activitate:prof. Irimia Laura, Mihalcea 

Oana.- Activitatea a debutat cu prezentarea unui material Power Point despre „Eroii cărților 

copilăriei”. În continuare, a avut loc sesiunea de eseuri cu titlul ”Eroii cărților citite”. La activitate 

au mai participat: prof. Lungu Geta, bibliotecar Vrabie Luminița. 

 Modernitate în contemporaneitate - Concurs de poezie și postere tematice,  coordonator: 

prof. Protopopescu Fănica. 

 Lumea prin ochii media – dezbatere, coordonator: prof. Curcă Mihaiela, Târziman Monica, 

Onica Veronica, psiholog școlar Colea Violeta, Mușat Carla 

 Cum salvăm o viață – coordonator prof. Pîrlea Delia Rocsana 

5. Activitate dedicată Halowen-ului – coordonator prof. Nazare Ofelia, clasa aIXEp. 

6. ZILELE LICEULUI – 30.11.2017 SF. ANDREI 

 Concursul CINE ȘTIE CÂȘTIGĂ – la a VI-a ediție - Organizatorii activității Prof. Mardare 

Liliana, Trifan Gina, Boiangiu Eugenia, Balaban Andorina, La concurs au participat elevi de la 

clasele a XI-a E, a XII-a F, a X-a A, XIIA, XIA.  

 Tradiție și modernitate în costumul popular românesc – promovarea tradițiilor populare 

românești – prof. Avram Mihaela, Capmare Lavinia, Avădanei Constantina (expoziție – holul 

liceului); 

 Elena Caragiani – Omul și Personalitatea- coordonatori: Curcă Mihaiela, Mușat Carla 

 Științele în slujba omului - concurs de cultură generală pe teme de fizică, chimie, biologie – 

între elevii claselor a IX-A E ȘI A IX-A D; - expoziție de postere realizate de elevii acestor clase; 

Colaboratori: Prof. Radu Lenuța, Popovici Anca, Pîrlea Iana, Ionescu Irina, Sandu Andreea. 

 Elena Caragiani – femeia care a făcut istorie – materiale ppt despre personalitatea Elenei 

Caragiani – coordonatori: prof. Irimia Laura, Masgras Simona; 
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 25 de ani de prezent în 100 de ani de trecut – activitate amplă coordonată de d-na director 

Munteanu Alina, dir. Adj Onica Veronica. Programul artistic a fost realizat cu ajutorul elevilor 

de la clasele a XI-a E și XIA – coordonator prof. Mardare Liliana. 

7. 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. 

8. DE LA INIMĂ LA INIMĂ...DĂRUIEȘTE BUCURIE COPIILOR !  Activitatea s-a 

desfășurat în data de 14.12.2018 la Casa de Cultură Tecuci, unde elevii de la Liceul Tehnologic 

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

daruri copiilor de la școlile Ioan Petrovici și Gheorghe Petrașcu Tecuci. Elevele clasei a XI-a E 

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.        

9. SERBAREA DE CRĂCIUN – program de colinde pregătit de elevii clasei a XI-a E. Prof. 

coordonator: Bâtica Aurelia. 

10. Lecția deschisă -  STOP VIOLENȚEI  (22.01.2019)în cadrul comisiei metodice a 

diriginților. Dezbaterea a fost susținută de clasa a IX-a D, diriginte prof. Curcă Mihaiela. 

11. 8 MARTIE- Ziua Internațională a femeii – program artistic – coordonatori prof. Mardare 

Liliana, Irimia Laura – au participat elevii claselor a XIE, XID, XIIA. 

12. ȘCOALA ALTFEL – aprilie 2019 – s-au derulat următoarele activități: 

 Ateliere: 5 atelier:  

- atelier de pictură: “”Nu pune cătușe viselor” – coordonator prof. Mardare Liliana – s-au 

realizat tablourile care ornează holurile școlii; 

- atelier de creație: ”Sfintele Paște”, ”Simbol și meștesug”, ”Paștele, lumină și culoare”- 

coordonatori: Prof. Tomozei Alina, Protopopescu Fănica, Boiangiu Eugenia. 

- Atelier realizare puzzele – coordonator prof. Pîrlea Delia – Acestea, ornează holurile 

școlii ca și tablouri; 

 Competiții sportive – ”Campionatul de fotbal pe școală” – prof. coordonatori: Botez 

Octavian, Botez Lăcrămioara; 

 Competiție program – ”Junior Achivement” - Susțin educația financiară în comunitatea 

mea! – prof. coordonator: Nazare Ofelia ! 
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 Concursuri:  

- Concurs literar – ”Fii inteligent, fii competitiv!” -  Prof. coordonator: Protopopescu 

Fănica, Vlăsceanu Doina; 

- Concurs pe teme de bucătărie: ”Cel mai bun bucătar”: coordonatori: Prof. Pîrlea Delia, 

Avădanei Constantina; 

- Concurs pe teme de electrotehnică: coordonatoori: Prof. Arghire Ilie, Drugan Călin; 

- Concurs pe teme de cultură generală: Cine știe câștigă! Coordonatori: PROF. Mardare 

Liliana, Trifan Gina, Boiangiu Eugenia, Balaban Andorina; 

- Concurs de ghicitori: “Primăvara prin ochi de copil !”- coordonator prof. Mușat Carla; 

- ”Bucătar pentru o zi”! – concurs în parteneriat – Coordonator prof. Mușat Carla; 

- Rebus matematic: ”Piramida magică” – concurs pe teme de matematică - coordonator prof. 

Ivan Luminița; 

- Concurs de legislație rutieră: ”Permisul de conducere, un vis ce poate deveni realitate!” – 

coordonator prof. Trifan Gina; 

- Concurs pe meserii – coordonator ms. Poenaru Ghiorghe. 

- Concurs de șah – ”Strategie în alb și negru”– coordonator ms. Buzdugan Victor. 

 DEZBATERI TEMATICE  

 – ”Viața departe de părinți” – activitate în cadrul proiectului Familii fără hotare – 

coordonator: Prof. Tomozei Alina; 

- ”Acordarea primului ajutor în diferite situații” – coordonatori prof. Mănăstireanu 

Diana, Tone Irina; 

- ”Eu, adult !” – dezbaterea tematică – coordonator prof. Protopopescu Fănica; 

- ”Șanse egale pentru o educație de calitate” – coordonator prof. Irimia Laura; 

- ”Să ne cunoaștem personalitățile locale” – dezbatere – prof. coordonator Lungu Geta; 

 DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

-  ”Eu pot, acum poți și tu!” – coordonator prof. Onica Veronica 

- ”Cycle for your cultural inheritence” – coordonatori: Prof. Dragomir Mirela, Burghelea 

Violeta; 

 Divertisment : ”Cântec, joc și voie bună” – coordonator prof. Bâtica Aurelia; 

 Excursie tematică – “Ființele umane nu au preț” - Agenția Națională Anticorupție Galați – 

coordonator prof. Mardare Liliana, colaboratori prof. Capmare Lavinia, Irimia Laura, 

Popovici Anca, Pană Dorina. 

 Voluntariat – ”Clasa mă reprezintă, școala mă reprezintă” – voluntariat efectuat de toate 

cadrele didactice pentru ornarea claselor și a holurilor școlii în vederea vizitei ARACIP. 
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 Lansare de carte – ”Întâlnirea scriitorilor prof. Vasile Ghica, preot Ion Croitoru” – prof. 

Onica Veronica, Șerban Viorel, Dănăilă Tănase. 

 Moment artistic – ”Alunecând pe raze, cântec și poem” – parteneriat cu Casa de Cultură 

Tecuci – coordonatori: prof. Mardare Liliana, Irimia Laura, Dănăilă Tănase; 

 Pregătire olimpiadă de industria textilă și pielărie : prof. Capmare Lavinia 

 Participarea la simpozionul tehnic : Tehnofan – la Liceul Tehnologic Costache Conachi – 

Pechea – cadrele didactice participante cu lucrări și elevii participanți; 

 VIZITE 

- Vizită la instituții/SC CONTEC FOODS SRL și Stația de Eurare Tecuci – coordonator 

prof. Tomozei Alina; 

- Vizită agenți economici, școli generale – ”Împreună pentru viitorul tău!” – promovarea 

imaginii școlii – coordonatori prof. Avram Mihaela, Boiangiu Eugenia; 

- Vizită la Parcul Dendrologic, Tecuci – ”Prieten cu natura” – coordonator prof. Mușat Carla; 

 VOLUNTARIAT 

- Voluntar ISU – vizită la unitatea de Pompieri Tecuci – prof coordonator Mardare Liliana; 

- Voluntariat – ”Dar din dar te face voluntar !” – coordonator prof. Tomozei Alina; 

- ”De la suflet la suflet” – coordonator prof. Curcă Mihaiela; 

- ”EcoProvocarea” – coordonator prof. Nazare Ofelia; 

- ”Igienizarea Parcului CFR Tecuci” – prof. coordonator: Dragomir Mirela; 

- ”Amenajarea atelierului de elctrotehnică” – prof. Aghire Ilie 

 Workshop – ”Educația media” – prof. coordonator Curcă Mihaiela 

S-a editat Revista SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN …LA LICEUL TEHNOLOGIC 

ELENA CARAGIANI – revista elevilor și cadrelor didactice din școala noastră, dedicată 

activităților educaționale desfășurate în cadrul Programului Național Școala Altfel, care a luat 

PREMIUL I la concursul de reviste școlare desfășurat la Iași. 

- S-au încheiat parteneriate cu diverse instituții de învățământ, cultură, alte domenii din orașul 

Tecuci, județul Galați sau din alte localități ale țării. 

- S-au desfășurat activități juridice în parteneriat cu Judecătoria Tecuci, cu ocazia zilelor Porțile 

Deschise sau cu alte ocazii. 

În anul școlar 2018-2019, comisia diriginților a desfășurat o activitate bogată cu numeroase 

activități și cu o implicare mare din partea diriginților și elevilor. 

 

8.10.2019        Întocmit, 

        Prof. Mardare Liliana, consilier educativ 


