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Nr. 

crt. 
Denumirea activității Locul de desfășurare Data 

1 
Festivitatea de deschidere a 

anului şcolar 
Unitate Septembrie 2017 

2 
“O carte mi-a schimbat 

viaţa” 
CDI Octombrie 2017 

3 Balul bobocilor Club Noiembrie 2017 

4 

1 Decembrie, 

Ziua naționala 

Simpozion 

Liceul Teoretic 

„Lucian Blaga” 
Decembrie 2017 

4 
Mihai Eminescu, poet 

național 

Centrul cultural 

Mihai Eminescu 
Ianuarie 2018 

5 

Activitatea de educație și 

instruire în domeniul 

situațiilor de urgență a 

personalului didactic și 

elevilor 

În parteneriat cu 

Asociația „Foişorul 

de Foc=Voluntariat 

şi Parteneriat 

pentru Viaţă” 

Permanent 
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Planificarea activităţilor extraşcolare desfăşurate de 

diriginţi/învăţători conform art. 74 alin. (6) din OMENCS nr. 

5079/31.08.2016 

Clasa Diriginte/învăţător Octombrie-Noiembrie Decembrie-Ianuarie 

CP A Prunescu Ileana „Gâlceava legumelor” 
În asteptarea lui Moş 

Crăciun – serbare; 

CP B Iacob Paul 
Vizionare spectacol de 

teatru 
Serbare de Crăciun 

1A Rădulescu Carmen 
Vizionare spectacol de 

teatru 

Noapte sfântă de Crăciun 

– serbare 

1B 
Zoltner Mădălina 

Georgeta 
Miniexpozitie de toamna Crăciunul la români 

2A 
Braşoveanu Andreia 

Magdalena 
„Toamna darnica” „Am plecat să colindăm” 

2B 
Găliceanu-Vlase 

Claudia 

„Cosul bogat al toamnei” „Sărbatorim crăciunul” 

3A Soponaru Daniela Decorat şi reciclat De vorba cu mos craciun 

3B Bondoc Oniţa 
„Liber invăţatul/ interzis 

învăţătul” 

„Patria mea esti tu” 

4A 
Zontea Beatrice 

Ramona 
Halloween 

În vizita la „ Moş 

Crăciun” 

4B Radu Margareta 
Excursie tematica „La 

stână” 

„La sezatoare” - serbare 

crăciun 

5A 
Tulbă-Lecu 

Haralambie 
„Fii generos! Implica-te” „E vremea colindelor” 

5B Dumitru Carmen Toamna bogata Traditii si obiceiuri 

6A Voicu Ionela Farmecul toamnei Ziua naţională 

6B 
Stoian Gabriela 

Nicoleta 
Excursie 

Unirea Principatelor 

Române 

7A Oprea Iuliana Nicoleta 
Vizionare spectacol de 

teatru 

Concurs omagial „M. 

Eminescu” 

7B 
Bacheru Marius 

Gabriel 
„Rasa noastra” 

1 decembrie - ziua 

neamului 

8A Enache Lidia 
„La plimbare prin 

Bucuresti” 
Excursie la salina 

8B Rada Luminiţa Elena Thank's giving day Sărbătorile de iarna 

9A Iordache Anca Targul de carte Gaudeamus Sărbătorile de iarna 

9B 
Neacşu Cristinel 

Marian 
Excursie Vizita Muzeu 

9C Bobaru Mihaela Adela Balul bobocilor Vizionare film 

9D Ghiţescu Alina Adriana Vizionare piesa de teatru Concurs literar 

9E Cucu Adrian Excursie Targul De Craciun 

9F Ilie Mărioara Excursie Colinde 
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Clasa Diriginte/învăţător Octombrie-Noiembrie Decembrie-Ianuarie 

10A Gal Mariana Romelia Vizita muzeu Sărbătorile de iarna 

10B Stoica Elena Balul bobocilor 
Magia sărbătorilor de 

iarna 

10C Iancu Mădălina Vizionare piesa de teatru Hour of code 

10D 
Voitis Crenguţa 

Ramona 
Târgul de carte Gaudeamus Sărbătorile de iarna 

10E Ivan Mihail Petrişor 
Galileo şi revolutia 

ştiinţifică 

Auguste comte şi 

pozitivismul francez 

10F 
Popescu Simona 

Constanţa 
„Sport, natura, tinerete'' 

1 decembrie - ziua 

tuturor romanilor 

11A Baiu Gabriela Noaptea cercetatorilor Ziua nationala 

11B Tănăsescu Cristina Vizionare film Targul de craciun 

11C Andrei Valeria 
Simpozion cu tema „chimia 

în bucatarie” 

Sarbatori de iarna la 

romani 

11D Bălănoiu Roxana Elena Vizionare film Vizita târgul de craciun 

11E Popa Andreea Codrina Vizionare film Târgul de craciun 

11F Ene Mărioara 
Vizionare spectacol de 

teatru 

Unirea principatelor 

romane 

12A Radu Vasile Vizionare film Teatru- improvizatie 

12B Sisea Cornelia 
Recunoasterea speciilor de 

animale 
Obiceiuri de crăciun 

12C Şerban Georgiana Cariera noastra Vizionare film 

12D 
Constantinescu 

Niculina 
Târgul de carte Gaudeamus 

15 ianuarie - cememorare 

M. Emnescu 

12E Rotaru Dana Monica Balul bobocilor Târgul de crăciun 

12F Mihăilescu Irina Chimia în bucătărie 
Chimia şi sărbătorile de 

iarna 
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Dezbătut şi avizat în Consiliul Profesoral din 10.10.2017 şi aprobat în Consiliul de Adminsitraţie din 17.10.2017 

OBIECTIVE: 

           

I. Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, din cauza absenţelor; îmbunătăţirea frecvenţei şi a disciplinei elevilor. 

II. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 

III. Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul elevilor, accentuarea rolului fiecarui elev 

la întărirea specificului liceului si afirmarea acestuia in cadrul comunității locale; 

IV. Imbunătățirea activității educative prin  diversificarea activităţii extracurriculare si extrascolare pentru atragerea elevilor într-un 

spaţiu educativ în defavoarea străzii; 

V. Reducerea fenomenului de violenţă şcolară; 

VI. Intreținerea si modernizarea corespunzătoare a bazei materiale educative din liceu; punerea la dispoziţia cadrelor didactice şi elevilor 

a documentelor şi materialelor care reglementează şi susţin activitatea educativă; 

VII. Optimizarea relaţiei școală- familie; 

VIII. Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel de sector, municipiu, național. 

IX. Analiza periodică a rezultatelor si măsuri de îmbunătățire a activității 

 



  

 

 Nr. 

crt. 

Domeniu / 

Obiective specifice 
Activităţi / modalităţi de realizare Termen 

Responsabili / 

resurse umane/ 

parteneri 

Diseminare 

I 

Diminuarea numărului 

de elevi cu note 

scăzute la purtare; 

Îmbunătăţirea 

frecvenţei şi a 

disciplinei elevilor 

Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar, de 

ameliorare a disciplinei şcolare; 

1.In colaborare cu Comisia de frecvență se realizează preîntâmpinarea 

abandonului școlar si a exmatriculărilor prin avertismente si 

colaborarea obligatorie a dirigintelui cu parinții; 

2. Urmărirea comportamentului elevilor, a respectării regulamentului 

școlar si a Regulamentului de ordine interioara 

 

Permanent 

 

Situatii 

statistice 

lunare 

 

Comisia de 

frecventa; 

Conducerea liceului 

Diriginții; 

Invățătorii 

Parinții 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanenta 

actualizare a 

conţinutului învăţării 

şi accentuarea 

dimensiunii educative 

a acestuia 

1. Intâlnire cu profesorii diriginți. 

2. Planificarea de asistențe la ore si organizarea unor întâlniri in vederea 

aplicării noilor conținuturi de învățământ (noul curriculum), a unei mai bune 

cunoașteri a elevilor, a selecționării si îndrumarii diferențiate a celor dotați; 

3. Realizarea unor programe speciale de lucru cu elevii claselor a V-a si a 

IX-a, presupunand urmatoarele: 

• asigurarea adaptării mai rapide a acestora la noul mediu; 

•diversificarea metodelor de evaluare la clase si asigurarea activității 

notărilor; 

•cunoașterea aprofundată a elevilor, înregistrarea performanțelor, observarea 

stării psihosomatice si a evoluției in timp a elevului in vederea lărgirii 

orizontului de cunoștințe; 

4. Formarea si îndrumarea in cercuri de studiu a elitelor; îndrumarea elevilor 

cu aptitudini deosebite in vederea realizării de referate, proiecte, lucrări 

științifice; 

5. Organizarea unor manifestări științifice (sesiuni de comunicări), mese 

rotunde, cu participarea largă a elevilor, a profesorilor, invitați (mass-media, 

colaboratori din alte instituții de învățămant sau cu profil similar) avand 

drept scop popularizarea și cresterea prestigiului liceului; 

6. Organizarea unor manifestări in cadrul carora sa participe specialiști din 

diverse domenii de activitate, psihopedagogul liceului, asistentul medical; 

7.completarea colecției revistelor de specialitate. 

 

02.02.2016 

 

 

 

 

 

permanent 

Coordonator 

educativ 

 

Conducerea 

liceului 

 

 

 

Dirigintii 

 

 

Coordonator 

educativ 

 

 

Conducerea liceului 

 

Psihopedagog 

 

Diriginții 

  



  

 

Nr. 

crt. 

Domeniu / 

Obiective specifice 
Activităţi / modalităţi de realizare Termen 

Responsabili / 

resurse umane/ 

parteneri 

Diseminare 

III 

Întărirea specificului 

liceului 

 

- Organizarea unor activități / acțiuni care sa confirme talentul și 

preocupările elevilor liceului. 

- Popularizarea acestor activități prin (afișe, postere, pliante, invitații, 

bannere etc.) 

- Schimburi de experiență cu elevii si profesorii din alte licee.; 

-Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea personalizată, apariţii 

în presă, pe site-uri educaţionale; 

 

permanent 

 

 

permanent 

 

Coordonator 

educativ 

Consiliul elevior 

Conducerea liceului 

IV 

Îmbunătăţirea 

activităţii educative 

prin diversificarea 

activităţii 

extracurriculare 

- Creșterea rolului educativ al orelor de dirigenție prin stabilirea 

tematicii acestora in colaborare cu elevii, ținând seama de specificul 

colectivului de elevi (  varsta, nivel, pregătire); 

-Studierea documentelor elaborate de forurile superioare, referitoare 

al activitatea eductivă si aplicarea lor. 

-Elaborarea graficelor activitătilor educative. 

-Organizarea unor activităţi prin care elevii să contribuie, după 

puterile lor, la 

creşterea calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc si, in urma 

carora,  sa poata constata ca ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în 

cadrul unei acţiuni concrete, in acelasi timp dezvoltand sentimente de  

responsabilitate şi sensibilitate faţă de semenii lor 

29.01.2016 

 

 

03.02.2016 

 

 

permanent 

Diriginţii 

 

 

Diriginţii 

 

Coordonator 

educativ 

 

Conducerea liceului 

V 

Reducerea 

fenomenului de 

violenţă şcolară 

 

- Desfăşurarea de discuţii de grup cu elevii din şcoală şi părinţii 

acestora pentru a-i face sa conștientizeze consecinţele actelor de 

violenţă; 

- Identificarea familiilor cu probleme deosebite; 

- Implicarea reprezentanţilor locali în dezbateri privind oportunitatea 

dezvoltării unor programe deasistenţă privind combaterea violenţei 

şcolare în parteneriat şcoală-comunitate 

 

 

 

Permanent 

Diriginții 

 

Psihopedagog 

Coordonator 

educativ 

Conducerea liceului 

  



  

 

Nr. 

crt. 

Domeniu / 

Obiective specifice 
Activităţi / modalităţi de realizare Termen 

Responsabili / 

resurse umane/ 

parteneri 

Diseminare 

VI 

Întreţinerea şi 

modernizarea 

corespunzătoare a 

bazei materiale 

educative din liceu 

1. Sporirea rolului funcțional al cabinetului metodic  al CDI-ului și al 

celui psihopedagogic: 

- modernizarea conținutului minibibliotecii; 

- reactualizarea materialelor metodice; 

2. Completarea dosarelor cu tipuri de teste pentru elevi, diriginți, 

părinți. 

29.01.2016 

 

Permanent 

Bibliotecar 

 

Conducerea liceului 

 

Psihopedagog 

VII 
Optimizarea relaţiei 

scoală- familie 

1. Organizarea ședintelor cu parinții si asigurarea unei maxime 

participări a parinților; 

2. Convorbiri individuale învățători –părinți , diriginți-părinti, 

profesori-părinți, directori-părinți; 

3. Realizarea de donații si sponsorizări de catre parinți; 

4. Intensificarea rolului educativ al comitetelor de parinți la nivel de 

clase/ liceu. 

5. Analiza periodică a abaterilor disciplinare ale elevilor si stabilirea 

unor măsuri de prevenire a acestor situații împreună cu parinții elevilor 

în cauză; 

6. Valorificarea posibilităților oferite de cabinetul de asistență 

psihopedagogică; 

7. Invitarea psihopedagogului liceului la sedințele cu parinții; 

8. Intretinerea bazei materiale a sălilor de clasa cu ajutorul părinților 

permanent 

 

Diriginții 

 

Chestionare adresate 

parintilor si elevilor 

Invatatorii 

 

Părinții 

Coordonator 

educativ 

 

Psihopedagog 

Conducerea liceului 

  



  

 
 

Nr. 

crt. 

Domeniu / 

Obiective specifice 
Activităţi / modalităţi de realizare Termen 

Responsabili / 

resurse umane/ 

parteneri 

Diseminare 

VIII 

Conectarea şcolii la 

programe şi proiecte 

educaţionale 

-Realizarea de noi parteneriate cu factorii educaționali (Consiliul 

local, Poliție, cabinete medicale, ONG-uri locale.) 

-Implicarea școlii in programele comunitare. 

- Colaborarea cu instituțiile abilitate pentru prevenirea si combaterea: 

consumului de droguri, a traficului de ființe umane, eliminarea 

exploatarii copiilor de orice natura, combaterea violenței. 

- Implicarea tuturor cadrelor didactice in realizarea activităților 

extrașcolare. 

- Stimularea elevilor pentru activitatea de voluntariat prin activităţi 

curriculare şi extracurriculare; 

-Inițierea ,pregătirea si sprijinirea unor activități cultural  artistice, 

științifice, 

sportive, turistice, cuprinse in planul de activități. 

 

 

 

permanent 

 

Dirigintii 

 

 

Conducerea liceului 

 

Coordonator 

educativ 

 

IX 

Analiza periodică a 

rezultatelor şi măsuri 

de îmbunătăţire a 

activităţii. 

1. Periodic se va analiza antrenarea elevilor in activități școalre și 

extrșcolare; 

2. Se vor monitoriza rezultatele la învățătura, disciplina, frecvența și 

se vor adopta măsuri concrete de îmbunătățire a situației elevilor 

implicați; 

3. Se vor prezenta situații/ rezultate in Consiliul Consultativ al 

Elevilor, in analizele de activitate, in Consiliul de administrație si in 

Consiliile elevilor claselor. 

 

permanent 

 

 

permanent 

Conducerea liceului 

 

Coordonator 

educativ 

                                                                                                                                                                    

      



  

 

 

Asitenţe la orele de dirigienţie a coordonatorului eductativ: 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Nume şi prenume 

diriginte/învăţător 
Data asistenţei Calificativ 

1. V B DUMITRU CARMEN  19. 10.2017  

2. VI A VOICU IONELA 30.10.2017  

3. VII A  OPREA IULIANA 17.11.2017  

4. VIII A ENACHE LIVIA 17.11.2017  

5. IX D GHITESCU ALINA 11.12.2017  

6. XD  VOITIS CRENGUTA 19.12.2017  

7. XI F ENE MARIOARA 18.01.2018  

8. XII B SISEA CORNELIA 23.01.2018  

 

 

    Director,                                                                                                   Coordonator proiecte şi programe educative, 

Prof. Mihalcea Mihael                                                                                                                Stoian Gabriela 


