



Liceul nostru a încercat, ca în fiecare an, să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor
noștri, punându-le la dispoziție o gamă variată de activități extrașcolare, singurul scop
fiind formarea lor ca oameni, accentuarea valorilor umane şi a valorilor naționale şi
europene.

Astfel, pe parcursul anului scolar 2017-2018, cadrele didactice si elevii liceului nostru
au fost implicate in urmatoarele tipuri de activitati:
 Activitati dedicate unor evenimente speciale;
 Activitati in parteneriat cu IPJ si CPECA, Buzau;
 Proiecte educative;
 Simpozioane, conferinte, festivaluri, concursuri;
 Activitati de orientare profesionala a elevilor de cls a XII-a;
 Activitati de voluntariat;
 Excursii, vizite de documentare.

ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE


Ziua Europeana a Limbilor Straine – 26 septembrie 2017
Catedra de limbi straine a marcat aceasta zi desfasurand diferite
activitati la clase:
Concurs de afise/ postere tematice;
 Prezentari Power Point;
 European Day of Languages Quiz;
 Idioms of the World.


ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE


Ziua Mondiala a Educatiei – 5 octombrie 2017
In fiecare an, luna octombrie debuteaza cu activitati dedicate acestei zile. Astfel, cadrele didactice impreuna cu
elevii au desfasurat urmatorul program:



Diseminarea proiectului “Tabara meseriasilor”, finantat de catre “Tara lui Andrei”,
OMV Petrom si Enel Romania; activitatea a avut loc in amfiteatrul scolii si a fost
coordonata de catre profesorii si elevii care au luat parte la aceasta tabara gratuita; au
participat aproximativ 200 elevi si profesori in 2 serii de cate o ora



Campionat sportiv intre elevii claselor a XII-a



Vizionare de filme documentare/ artistice



Dezbateri si mese rotunde pe diverse teme



Concurs de cultura generala



Participare la lansarea cartii “Cele mai frumoase reportaje” de Viorel Ilisoi



Educatie pentru sanatate/ Educatie pentru mediu

ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE



Ziua armatei – 25 octombrie 2017



Ziua Nationala a Romaniei – 1 decembrie 2017
Cu prilejul celor doua evenimente importante din istotia tarii noastre, dna prof. Golea
Viorica a organizat Expozitii de afise/ postere tematice realizate de catre elevii
liceului nostru.



Ziua Unirii – 24 ianuarie 2018
Ziua Unirii a fost sarbatorita pe 23 ianuarie in amfiteatrul liceului nostru cu o
activitate coordonata de catre dl. prof. Crudu Viorel si elevii clasei a X-a B – “Hai sa
dam mana cu mana!”
De asemenea, o echipa formata din 5 elevi, coordonati de dna prof. Golea Viorica, au
participat la Concursul de istorie organizat de Fundatia Maresal Alexandru
Averescu. Echipa liceului nostru a obtinut Mentiune.

ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE




Ziua marelui poet Mihai Eminescu a fost marcata pe 15 ianurie 2018
print-o activitate deosebita coordonata de dna prof. Sovaiala Carmen, dna
prof. Dragomir Simona si dna bibliotecar Bradac Corina.

Liceul nostru a fost ales sa fie gazda unei Lectii de istorie memorabile
sustinuta de comandantul UM GETICA, in cadrul activitatilor dedicate
Centenarului pe 31 mai 2018. Scoala noastra s-a bucurat de prezenta
unor oameni deosebiti, reprezentanti ai ISJ Buzau, ai Primariei si istorici
de seama.

ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE



Balul Bobocilor – noiembrie 2017



Balul majoratului – decembrie 2017
Elevii claselor a IX-a,respectiv claselor a XII-a, insotiti de diriginti si cadre didactice, au sarbatorit
Balul Bobocilor si Balul majoratului la Restaurant Orhideea.



Festivitatea de absolvire a elevilor de clasa a XII-a – 24 mai 2018

La sfarsitul lunii mai, elevii claselor terminale si-au luat ramas bun de la dascalii care i-au
indrumat timp de patru ani in cadrul unei festivitati emotionante care s-a desfasurat in amfiteatrul
scolii noastre.

ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE
Zilele liceului – martie 2018
Anul trecut am sarbatorit Zilele Liceului in luna martie. Invitatii
nostri, fosti profesori ai liceului, s-au bucurat de un program
special desfasurat in Amfiteatrul scolii. Activitatea a constat in
prezentarea activitatilor si proiectelor ce se desfasoara in cadrul
liceului, evolutia liceului in ultimii 5 ani si, bineinteles, discutii
despre patronul liceului, Grigore Moisil.
 Foștii profesori, astăzi pensionari, au petrecut ziua de vineri
alături de noi intr-un cadru festiv asigurat prin efortul depus de
catre toti profesorii liceului.


ACTIVITATI DEDICATE UNOR EVENIMENTE SPECIALE


Ziua Europei – 9 mai 2018
Ziua Europei (9.05.2018) a fost sarbatorita in cadrul liceului nostru
in parteneriat cu Europe Direct. Activitatea a constat in
desfasurarea unui joc interactiv care a avut drept obiectiv principal
evidentierea beneficiilor aduse de participarea la proiectele
europene.

ACTIVITATI IN PARTENERIAT CU IPJ SI CPECA, BUZAU


In cadrul campaniei "Alege viata!", elevii Liceului Tehnologic "Grigore C. Moisil" au
participat la nenumarate actiuni desfasurate de catre Inspectoratul de Politie Judetean,
Buzau, si anume:
 Siguranta Rutiera – 6 octombrie 2017 - IPJ Buzau a desfasurat o

activitate interactiva pentru elevii claselor a XII-a din liceul nostru,
ineditul activitatii constand in purtarea unei perechi de ochelari
special creati pentru ati induce starea de ebrietate. Astfel, posesorii
de permis de conducere au avut oportunitatea de a experimenta
condusul in stare de ebrietate si de a trage concluzii cu privire la
pericolele la care s-ar expune.



Pe 20 martie 2018, liceul nostru a fost alaturi de IPJ Buzau pentru a
sarbatori Zilele Politiei Romane. Un nr. de 10 elevi de clasa a XIIa din liceul nostru au avut oportunitatea sa fie “Politist pentru o
zi”. De asemenea, am fost invitati sa vizitam expozitia organizata de
IPJ Buzau la Galeriile de Arta.

ACTIVITATI IN PARTENERIAT CU IPJ SI CPECA, BUZAU
Campania Nationala Media “potaltfel” – 16 octombrie 2017 Reprezentantii CPECA au desfasurat o activitate informativpreventiva pe tema consumului de cannabis.
 Consumul de droguri - 28 septembrie/ 17 octombrie 2017, in
parteneriat cu I.P.J, Buzau si Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Combatere Antidrog al Judeţului Buzău, am desfasurat doua
activitati informativ-preventive cu privire la efectele consumului
de droguri legale si ilegale .


ACTIVITATI IN PARTENERIAT CU IPJ SI CPECA, BUZAU





Traficul de persoane - 12 octombrie 2017/ 6 iunie 2018– activitatile au
avut ca scop principal tragerea unui semnal de alarma in ceea ce priveste
traficul de persoane.
Traficul de persoane – 13 octombrie 2017 - Ziua Europeana de Lupta
Impotriva Traficului de Persoane a fost marcata printr-o activitate
coordonata de reprezentantii ANITP, Ploiesti.

Proiecte naționale și internaționale:
Clasa a IX-a D (prof. Ganea Manuela) a implementat programele de
educaţie economică, antreprenorială, financiară şi de orientare
profesională Junior Achievement.

Proiectul ROSE – un nr. de 100 elevi (clasele a IX-a – a XI-a) au
beneficiat de ore suplimentare de pregatire la materiile limba romana,
matematica, biologie si fizica

Proiect regional
TODAY A PROJECT, TOMORROW THE FUTURE
Acest concurs îi pune pe elevii de la liceele tehnologice și vocaționale

în situații reale de viață, când trebuie să demonstreze că nivelul de cunoaștere a
limbii engleze se combină cu specialitatea pentru care se pregătesc.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii care au posibilitatea de a
demonstra aplicabilitatea practică a domeniului lor, dar și o bună cunoaștere a

limbii engleze.
Beneficiarii indirecți sunt profesorii implicați în proiect, profesorii de
limba engleză și profesorii ingineri de diverse specialități, care au oportunitatea
de a privi disciplina pe care o predau din punct de vedere transdisciplinar.

Profesorii coordonatori, Toma Cristina, Crețu Magdalena, Voicu
Adriana, împreună cu dna inspector Oprea Georgeta, au observat o posibilitate
de a-i ajuta pe elevi să își însușească mai bine cunoștințele de limbă engleză și să
le folosească în scop practic și au valorificat-o prin acest proiect.

Proiecte locale
Sunet și Lumină (coordonatori: prof. Chirtoc

Nicolai și prof. Chioveanu Gabriela) - Proiectul se
adresează elevilor claselor de producție media care
trebuie să editeze diferite materiale (postere, filmulețe,
interviuri, etc), prezentarea lor făcându-se fie în cadrul
liceului, fie în școlile generale partenere, sub forma unor
mini-spectacole de culoare și sunet, elevii pregătind atât
lucrările specifice domeniului lor de calificare, cât și
melodii pe care le-au interpretat în manieră proprie.

Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!
(coordonatori: prof. Dragomir Simona, prof.
Șovăială Carmen) – proiectul vine în sprijinul
nevoii de lectură și constă în organizarea unor
activități educative care să stimuleze interesul
pentru citit. Proiectul s-a desfășurat în parteneriat
cu Liceul Tehnologic„D. Filipesu”, Buzău.

Proiecte locale
Meseria
perfectă
pentru
mine
(coordonatori: prof. Toma Cristina, prof. Crețu
Magdalena, prof. Stanciu Magdalena și prof. Voicu
Adriana) – acest proiect încearcă să îi ajute pe elevii din
clasele terminale să se orienteze asupra unei meserii.
Pentru o zi, aceștia vor fi polițiști, pompieri, profesori,
mecanici sau electricieni, încercând să descopere
secretele meseriei de la cei care deja o practică.
Partenerii nostri in acest proiect au fost:
Școala cu clasele I-VIII ”Nicolae Titulescu”
Inspectoratul Județean de Poliție
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
Reprezentanța Skoda.

Proiecte locale
Violenta se citeste in privire (coordonator prof.
Ichim Magdalena, partener Colegiul Tehnic Buzău)
– este conceput ca o punte de legătură între elevi –

profesori – parinti cu scopul de a preveni si combate
violenta de orice natura.

Viitorul

meu

loc

de

munca

(coordonator prof. Pandrea Cornelia)
- proiectul se adreseaza elevilor de la

scoala profesionala si are ca obiectiv
principal
acestora.

orientarea

profesionala

a

Mă descurc singur ! - proiectul se adresează
elevilor care au părinții plecați în străinătate
Un viitor pentru fiecare - se adresează
elevilor din clasele terminale, încercând să le arate
drumul către o meserie viitoare
Învățarea ca stil de viață - se adresează
tuturor elevilor liceului, încercând să le arate care e
stilul fiecăruia de învățare și cum să folosească acest
lucru în favoarea lor
Școala este șansa ta – rămâi cu noi la
școală ! - proiectul încearcă diminuarea absenteismului
la nivelul liceului.
Coordonatori: prof. Cărbuneanu Valentina și prof. Vlad
Violeta
Aceste patru proiecte se derulează cu ajutorul
cabinetului de consiliere psiho-pedagogică.

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI


In saptamana 16 – 20 octombrie, la Biblioteca Judeteana s-au tinut
Conferintele BookLand Evolution. Elevii claselor a IX-a A, a IX-a B, a IX-a
C, a IX-a D si a XI-a D, insotiti de diriginti, au luat parte pentru al 3-lea an
consecutiv

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI




In luna octombrie Caravana Nivea “Like Yourself” a vizitat liceul nostru si a tinut o activitate
interactiva in amfiteatrul scolii dedicata partii feminine. La aceasta activitate au participat atat
elevele, cat si doamnele profesoare din scoala.
Caravana a cuprins 216 licee din 47 judete, printre care ne-am numarat si noi, si a avut ca obiectiv
evidentierea importantei igienei personale.

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI

Elevii clasei a X-a C,
insotiti de dna prof. Popescu Adriana au
luat parte la Festivalul de film francez,
aflat la a 21-a editie, desfasurat la Teatrul
George Ciprian in data de 9 noiembrie.
Liceul nostru este inscris intr-un
Proiect national “Luna Doc”, desfasurat de
catre One World Romania, Bucuresti. Astfel, pe
28 noiembrie si 14 iunie 2017, elevii au participat
la doua activitati ce au presupus vizionarea unor
documentare cu tema “Discriminarea”.

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI








In semestrul I elevii liceului nostru au participat la un Webinar cu tema “Social
Innovation Relay” in parteneriat cu Junior Achievement Romania. Activitatea a avut loc pe 14
decembrie 2017 si au participat elevii clasei a XI-a D, coordonati de prof. Cretu Magdalena si prof.
Toma Cristina.
Pe 22 ianuarie 2017 si 12 martie 2018 scoala noastra a beneficiat de doua lectii importante de
Educatie financiara (elevii clasei a XI-a)
Pe 9 martie 2018 elevii claselor a XI-a si a XII-a au luat parte la o activitate cu tema
Educatie juridica sustinuta de catre procurorul general de la Tribunalul Buzau.
In perioada 12 – 16 martie 2018, reprezentantii Avon Cosmetics Romania au desfasurat
Campania “Violenta in scoala” , la clasele a IX-a si a X-a.

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI







Liceul Tehnologic “Grigore C. Moisil” a fost gazda Olimpiadei Nationale de Tehnologii in
perioada 2 – 6 aprilie 2017.
In calitate de gazda, scoala noastra a dus la bun sfarsit aceasta sarcina dificila cu brio.
Bunul demers al acestei olimpiade a fost datorat atat cadrelor didactice, cat si a personalului
auxiliar implicat.
Nu in ultimul rand, sponsorii acestei activitati au adus o contrubutie substantiala la buna
organizare si desfasurare a olimpiadei nationale.

SIMPOZIOANE, CONFERINTE, FESTIVALURI, CONCURSURI




Pe 16 noiembrie 2017, un grup de elevi insotiti de prof. Zahiu Tamara, prof. Dragomir Simona si
prof. Sovaiala Carmen au vizionat piesa de teatru ”30+” la Teatrul George Ciprian si au vizitat
Expozitia de costume victoriene organizata in foaierul teatrului.

Pe 5 decembrie 2017, elevi ai liceului nostru insotiti de dna prof. Toma Cristina si dna prof. Cretu
Magdalena au vizionat piesa de teatru “Vicleniile lui Scapin”.

ACTIVITATI DE ORIENTARE PROFESIONALA A ELEVILOR DE CLS A
XII-A


Elevii claselor a XII-a din cadrul liceului nostru au beneficiat de
nenumarate activitati in parteneriat cu diverse universitati din
tara in vederea orientarii lor profesionale:












Facultatea de Agronomie, Brasov – 4 octombrie 2017;
“Militar pentru o zi”– 6-7 noiembrie 2017 – 4 elevi de cls a XII-a au stat
timp de 2 zile la UM Bobocu si au trait o experienta unica, respectand
programul strict al unui cadru militar;
“Judecator pentru o zi” – 14 noiembrie 2017 – Tribunalul Buzau
Universitatea Transilvania, Brasov – 16 noiembrie 2017;
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara,
Bucuresti - 7 decembrie 2017;
Scoala de Aplicatii Bobocu – 15 martie 2018;
CocoRico Buzau – 21 mai 2018 - campanie de promovare.

ACTIVITATI DE VOLUNTARIAT


Stim cu totii ca se pune accent din ce in ce mai mult pe activitatea de
voluntariat. Profesorii acestui liceu incearca in fiecare an sa
promoveze acest tip de activitate implicandu-I pe copii in diverse
acte de caritate:
Liceul nostru a participat al 2-lea an consecutiv la Campania sociala “Sa
donam fructe si legume”. Astfel, pe 23 noiembrie 2017 un grup
reprezentativ de elevi insotiti de cadre didactice au mers la Complexul de
Servicii nr. 2 si la Azilul de batrani Ulmeni pentru a dona cele
aproximativ 300 kg de fructe si legume donate de catre elevii liceului
nostru.
 In luna decembrie 2017, dl. prof Rosioru Robert a desfasurat Campania
sociala “Daruind vei dobandi”, in cadrul careia elevii liceului nostru au
donat bani care au fost folositi pentru achizitionarea unor electrocasnice
necesare copiilor cu handicap dintr-un centru din Buzau.
 Elevii clasei a IX-a A, insotiti de dna prof. Toma Cristina, au participat la
o activitate de voluntariat in cadrul Campaniei “Sa donam sange”


EXCURSII, VIZITE DE DOCUMENTARE













Elevii scolii noastre au beneficiat de numeroase excursii/ vizite de documentare
organizate de catre cadrele didactice ale liceului:
Excursie la Ploiesti – prof. Zahiu Tamara, prof. Ganea Manuela (9 decembrie)
Excursie Iasi – Tragu Neamt – Piatra Neamt- prof. Zahiu Tamara (6-7 octombrie)
Excursia “Hidroelectrica Viitorului” – Campina – Valenii de Munte – Prof. Chesca
Ciprian/ prof. Pandrea Cornelia, prof. Rapiteanu Crina, prof. Zahiu Tamara, prof.
Macadon Daniela (10 noiembrie)
Excursie Busteni – prof. Nedu Nicolae (25 noiembrie)
Excursie de studiu la Bucuresti –prof. Zahiu Tamara/ prof. Popescu Adriana;
Excursie de studiu la Bucuresti –prof. Toma Cristina/ prof. Cretu Magdalena;
Excursie tematica la Sinaia –prof. Zahiu Tamara, prof. Ichim Magdalena;
Excursie de documentare la Merei –prof. Circiumaru Costinel;
Excursie tematica la Poiana Pinului – prof. Toma Cristina/ prof. Cretu Magdalena/
prof. Macadon Daniela/ prof. David Gabriel;
Excursie tematica Sibiu – prof. Zahiu Tamara/ prof. Toma Cristina.

Coordonator educativ,
prof. Toma Cristina

