Limbi straine
• Proiecte ERASMUS-Watchful EYEs, Eco art,
•Certificare competențe lingvistice în limba englezăCambridge, IELTS
•Shakespeare school essay competition
•Ben Franklin Transatlantic Fellowship exchange program
•Concurs național de traduceri ,,Corneliu M. Popescu”
•Concurs internațional ,,Mirunette”
•Olimpiade și concursuri pentru limba rusă
•Activități dedicate zilei Francofoniei
•Concursuri de traducere și interpretariat pentru limba
engleză și limba franceză

Viața de moisilist nu se
explică, ci se trăiește....
MOISIVISION 2021

Stiințe exacte
•Brio Challenge- olimpiada digitală de matematică
•First Tech Challenge- robotică
•BeSafeNet olimpiad competition
•Major League Cup- informatică
•Excelență în astronomia pentru amatori
•Concurs național ,Energie pentru viitor” inițiat de E.ON

Limbă și comunicare
•Concursuri de creație/ interpretare
•Olimpiada de lingvistică
•Proiectul ,, Mihai Eminescu-versuri și gânduri”- inițiator
Liceul teoretic ,,Grigore Moisil”
•Participare în pilotarea programului ,,Educație media”
•Concurs regional de eseuri ,,PRO sau CONTRA”

Activități extracurriculare
•Proiecte ERASMUS
•Proiecte E-Twinning
•Cenaclul literar și caietul de creație ,,Negru pe alb”
•Revista Aegyssus
•Clubul de dezbateri
•Clubul de robotică RiverWolves RO049
•Consiliul elevilor
•Activități de voluntariat
•Concursul dedicat zilei liceului, Moisivision

Educație fizică
•Echipe de fotbal (băieți), volei (băieți și fete),
baschet (băieți)
•Competiții diverse

Muzică
•Trupa muzicală Scherzo
•Concursuri și festivaluri de profil

Și multe altele...

Grupul de lucru:

Galea Andreea Maria,
Mocanu Elena,
Constantin Sebastian

Coordonatori:

Prof. Ivanov Camelia,
Prof. Neacșu Irina,
Prof. Spătaru Mihaela

Strada 1848, nr 7, Tulcea
Tel: 0240533541
E-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com
www.liceulmoisil.ro

Dacă ești curios....

Admitere liceu 2020
(ultima medie de intrare )
PROMOVABILITATE
EN VIII și BAC
100%

Matematică Informatică-9,09
Științe ale Naturii-9,43
Științe Sociale - 8,95

Concursuri și Olimpiade
2020-2021

Olimpiada Națională “Gazeta Matematică”
Medalia de Bronz
Olimpiada Natională de Chimie
Medalia de Argint
Olimpiada Internațională de Limba Rusă
Locul I și Locul II
Concurs Internațional “Jurnal de Toamnă”
Premiu și Trofeu de Excelență
Concursul Național "Excelența în
Astronomie de Amatori"
Premiul I și Trofeul de Excelență

1 clasă - studiu intensiv limba engleză
26 de locuri
1 clasă - studiu normal
26 locuri

PROFIL REAL -3 CLASE
1 clasă MATEMATICĂ–INFORMATICĂ
-studiu intensiv limba engleză26 locuri
1 clasă MATEMATICĂ–INFORMATICĂ
-studiu normal26 locuri
1 clasă ȘTIINȚE ALE NATURII
26 locuri

➢ 14 Săli de clasă dotate cu calculatoare, tablete grafice Smart
WACOM ONE, videoproiectoare și camere WEB cu microfon
➢o sală de clasă dotată cu tablă interactivă
➢un cabinet pentru pregătirea Olimpicilor dotat cu calculator,
tabletă grafică, cameră WEB și Smart TV
➢ 3 Laboratoare de Informatică dotate cu câte 30 de
calculatoare, 3 videoproiectoare, camere WEB și tablete grafice
➢ Amfiteatru dotat cu calculator, videoproiector și camera WEB
➢ Laboratoare de Biologie, Fizică și Chimie
➢Cabinete de limbi străine ( Engleză și Franceză)
➢Internet de mare viteză (500 MB/s)
➢2 izolatoare- în școală și în internat

Elevii din mediul rural se pot caza în internatului liceului,
acesta dispunând de o capacitate de 114 locuri astfel:
➢27 de camere a câte 4 locuri
➢3 camere a câte 2 locuri
Cantina are o capacitate de 200 de locuri, unde elevii
vor servi micul dejun, prânzul și cina în cele mai bune condiții.

Coduri de înscriere la liceu

PROFIL UMANIST- 2 CLASE
Fie că ai înclinație spre real sau spre uman, există un loc
unde experiența de licean poate să fie mai tare prin:
- proiecte internaționale Erasmus+, E-twinning
- obținerea Certificatului de Competențe Lingvistice
Cambridge Advanced și FCE, IELTS, TOEFL etc.
-participare și coordonare la concursul Shakespeare School
Essay Competition
-participare și coordonare în cadrul programului Ben Franklin
Transatlantic Fellowship Exchange Program
-realizarea unui portofoliu educațional pretabil pentru
admiterea la universități europene de prestigiu ce oferă
programe de studiu in limba engleză
-consiliere Edmundo în vederea admiterii la universități din
întreaga lume
- prin intermediul parteneriatului încheiat cu asociația
Mirunette Education București, aceasta oferă elevilor
posibilitatea de a participa în tabere internaționale de vară în
Marea Britanie și Statele Unite ale Americii fiind însoțiți de un
profesor din cadrul liceului nostru

1 clasă ȘTIINȚE SOCIALE
-studiu intensiv limba engleză26 locuri
1 clasă ȘTIINȚE SOCIALE
-studiu normal26 locuri

Liceu
26 iulie-REAL

Gimnaziu
7 mai -18 iunie

27 iulie-UMANIST
28 Iulie- alte situații REAL UMANIST

Cod

Filiera Specializare

131

Teoretică/
Real

131

Matematicăinformatică

Locuri
speciale
rromi

Locuri
speciale
CES

2

2

Teoretică/
informatică
Real
intensiv engleză

1

1

132

Teoretică/
Real

2

2

133

Teoretică/
Umanist

1

1

133

Teoretică/ Științe sociale
Umanist intensiv engleză

2

2

Matematică-

Științe ale
naturii
Științe sociale

