Liceul Teoretic
“Constantin Noica”

Oferta educationala
an scolar 2011-2012

Pentru anul scolar 2011-2012, clasa a IX-a, Liceul Teoretic
“Constantin Noica” are urmatoarea oferta educationala:

Profilul REAL
specializarea MATEMATICA-INFORMATICA: 4 clase

Profilul UMAN
specializarea FILOLOGIE: 4 clase

„... Nu eşti, dacă nu îţi supravieţuieşti:
sădind un pom, lăsând un gând.”
Constantin Noica

Ca unitate de învăţământ cu clasele I-XII, liceul are uşile
deschise pentru toţi cei care au nevoie de educatie, indiferent de etnie şi
religie, urmarindu-se dezvoltarea capacităţilor de integrare activă în
familie, mediul profesional, colectivul de prieteni, dezvoltarea
competenţelor funcţionale fundamentale pentru reuşita socială şi luarea
deciziilor, formarea capacităţilor de a reflecta asupra lumii, de a formula
şi rezolva probleme.
Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte
potentialul şi aptitudinile în funcţie atât de interesele şi motivaţiile
personale, cât şi de cerinţele comunităţii şi ale societăţii în general.
Prin baza materială oferită şi prin învăţătorii noştri, liceul
asigură o pregătire a elevilor la nivelul cerinţelor actuale şi viitoare.

Constantin Noica

S-a nãscut în Vitãnesti-Teleorman pe 12/25 Iulie 1909. Studiile
primare în comuna natalã, dupã care pleacã la Bucuresti. A debutat în revista
«Vlãstarul», în anul 1927, ca elev al liceului bucurestean «Spiru Haret». Dupã
finalizarea studiilor liceale, C-tin Noica urmeazã studiile superioare la Facultatea de
Litere si Filozofie din Bucuresti (1928-1931), pe care o absolvã cu teza de licentã
«Problema lucrului în sine la Kant».
Membru al Asociatiei «Criterion» (1932 - 1934).
In anul 1938, odatã cu declansarea prigoanei
antilegionare si arestarea a mii de legionari din ordinul noii
dictaturi instaurate de Carol al II-lea, împreunã cu Emil Cioran
(prieten nedespãrtit), C-tin Noica pleacã la studii de specializare
în Franta. Se reîntoarce în tarã în anul urmãtor, sustinându-si la
Bucuresti doctoratul în filozofie cu teza «Schitã pentru istoria lui
Cum e cu putintã ceva nou», publicatã în 1940.
La 8 August 1940 a fondat revista "ADSUM",
numãr unic, în care C-tin Noica semneazã articolul manifestlegionar cu titlul: "Sunt de fatã", preambul la evenimentele
ulterioare din 3-6 Septembrie 1940 când izbucneste revolutia
legionarã care are menirea de a doborî criminala dictaturã instauratã de regele Carol al
II-lea, alungându-l cu aceastã ocazie de la putere.
Numeroase colaborãri la ziarele: "Buna Vestire",
"Cuvântul" s.a.
A fost referent pentru filozofie în cadrul Institutului
Româno-German din Berlin (1941-1944).
Supravegheat îndeaproape de agentii securitatii
comuniste, Constantin Noica si-a petrecut ultimii 12 ani la Paltinis,
unde s'a stins din viatã pe 4 Decembrie 1987, fiind înmormântat la
schitul din apropiere.

Lucrari importante: Mathesis sau bucuriile simple, Pagini despre sufletul
românesc, Rostirea filosofica româneasca, Eminescu sau gânduri despre omul deplin
al culturii românesti, Sentimentul românesc al fiintei, Devenirea întru fiinta s.a.

SCURT ISTORIC

Instituţia de învăţământ a fost înfiinţată la 1 septembrie 1982 ca
„Liceul Industrial nr. 4" având în structura sa clase cu profil sanitar,
învăţământ primar, gimnazial şi liceal. Având un numar foarte mare de
clase, şcoala a funcţionat permanent în trei schimburi.
Începând cu anul 1990, funcţionează cu denumirea de „Liceul
Teoretic nr. 3" cu clasele I - XII, având în structura sa cele trei cicluri care
au continuat să-şi desfăşoare activitatea tot în trei schimburi.
Din anul 2000, şcoala funcţionează cu clasele I-XII sub
denumirea de „Liceul Teoretic Constantin Noica", după numele
filosofului născut în localitatea Vităneşti - Teleorman.

Resurse materiale

Liceul „Constantin Noica" dispune în prezent de un numar
de 22 de săli de clasă, din care: 1 laborator fizică, 1 laborator chimie,
1 laborator biologie, 8 cabinete de specialitate: română,
matematică, istorie, geografie, limbi străine, religie, 2 cabinete de
informatică, dotate fiecare cate cu 25 computere + server; o
bibliotecă cu peste 13000 de volume, modernizată încât să
funcţioneze şi ca sală de lectură; 1 cabinet de consiliere psihopedagogică.

Laboratorul de biologie
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Laboratorul de fizica

Laboratorul de chimie

Cabinetul de asistenta
psihopedagogica

Prin specificul activitatii sale, Cabinetul de Asistenta
Psihopedagogica ofera consiliere parintilor, elevilor si cadrelor didactice .
La nivelul scolii au fost desfasurate o serie de activitati educative
pe teme de cunoastere si autocunoastere, optimizarea relatiei elevprofesor, prevenirea comportamentelor agresive in randul elevilor, stil de
viata sanatos, adaptarea elevilor la mediul scolar, orientare scolara si
profesionala la clasele de gimnaziu si liceu dar si la clasele primare etc.
In cadrul parteneriatului cu Cabinetul de Planificare familiala s-au
desfasurat intalniri cu elevii claselor a XI-a si a XII- a pentru informarea
acestora in ceea ce privesc metodele contraceptive si prevenirea bolilor cu
transmitere sexuala avand ca invitat dr. Farnos Catherine.
Au fost desfasurate stagii de instruire cu dirigintii de liceu in cadrul
programului educational privind riscurile consumului de alcool si droguri
Spune : NU DROGURILOR, si cu invatatorii prin oferirea unui pachet de
resurse pentru orele de consiliere scolara.

Activitati extrascolare

Contact

Adresa: Str. Dunarii, nr. 133, Alexandria, Teleorman
Tel: 0247-316388
Fax: 0247-317714
E-mail: licnoicatr@yahoo.com
http://scoli.didactic.ro/liceul_teoretic_constantin_noica_alexandria

