Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni

Raport asupra activităṭii educative
ȋn anul şcolar 2019-2020
Ȋntocmit de Consilier educativ,
prof. Sburlea Cecilia
A. Activitatea ȋn cadrul Comisiei diriginţilor:
Ȋn data de 18.11.2019, ȋnvăṭători ṣi diriginţi ai claselor de gimnaziu ṣi de liceu ȋmpreună
cu reprezentanṭi ai părinṭilor, direcṭiunii, consiliului local ṣi ai poliṭiei au participat, intr-o
comisie reunită, la o activitate de informare pe tema ,,Siguranṭei elevilor ṣi a cadrelor didactice
ȋn mediul ṣcolar”.
Au fost prezentate cauze ṣi motive legate de importanṭa temei alese, materiale-suport,
după care s-au emis opinii, idei valorice asupra luării unor măsuri concrete privind siguranṭa ȋn
mediul ṣcolar. S-a subliniat importanṭa monitorizării ṣi consilierii constante a elevilor cu situaṭii
de risc.
B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor:
În decursul anului școlar 2019-2020, membrii Consiliului Școlar al Elevilor Liteni,
coordonați de prof. Sburlea Cecilia, consilier educativ, prof. Atănăsoaie Alexandra, facilitator
CȘE, au organizat activități deosebite ṣi complexe, având suportul nemijlocit al direcţiunii
liceului nostru, reprezentat de prof.Manolache Alina-Florentina.
1) Ziua Europeană a Luptei Ȋmpotriva Traficului de Persoane – 18 octombrie
Ȋn data de 18 octombrie 2018, a fost marcată Ziua Europeană a Luptei Împotriva
Traficului de Persoane de către membrii Consiliul Școlar al Elevilor Liteni, în parteneriat cu
prof.Atănăsoaie Alexandra-Violeta (Facilitator CȘE Liteni) ṣi prof.Sburlea Cecilia (Consilier
Educativ).
S-au derulat activități cu scop informativ sub motto-ul #oameniinusuntobiecte,
s-au împărțit pliante atât elevilor cât și profesorilor din cadrul liceului nostru despre ceea ce
presupune traficul de persoane și despre modalitățile de combatere a acestui fenomen. De
asemenea a fost organizat un moment de reculegere pentru victimele traficului de persoane.
2) Campaniei 19 Zile de Activism ȋmpotriva Violenṭei 1-19 noiembrie
În cadrul Săptămânii dedicate Nonviolenṭei de orice fel, membrii Consiliul Școlar al
Elevilor au demarat diferite activități care să promoveze valorile ṣi practicile pozitive ale
Toleranṭiei- termenul care definește respectul libertății altuia, al modului său de gândire și de
comportament, precum și a opiniilor sale de orice natură:

-Activitatea ”Culoarea toleranței” desfăṣurată ȋn zilele de 11-12 noiembrie, membrilor Consiliul
Școlar al Elevilor Liteni li s-au alăturat elevi ṣi profesori pentru a sărbători ziua Toleranței
manifestată prin culoarea albastră purtată simbolic la mână printr-o banderolă.
- Activitatea, „Colectarea gândurilor bune” din 13 noiembrie a provoact pe toți elevii interesaṭi și
profesorii lor să scrie gânduri bune, care au fost împărțite ulterior prin „Cutiuță cu gânduri
bune”.
-Activitatea, „Nouă ne pasă! Implică-te și tu!” din 14 noiembrie, susṭinută ȋn cadrul Campanie de
activism împotriva violenței de orice fel, a fost o activitate de informare/dezbatere cu elevi și
pentru elevi, pe tema ,,Siguranța în școli" și "Antitrafic", moderată de reprezentanṭi de la
Agenṭia Antitrafic Suceava, d-na comisar Liliana Orza ṣi dl.psiholog Mihai Moisoiu.
-Activitatea de tip „Feedback.” din 15 noiembrie, elevii și profesorii au fost invitați să ofere un
feedback acestei săptămâni a Toleranṭei și să-și propună să fie mai toleranți pe viitor atât la
ṣcoală cât ṣi ȋn viaṭa de zi cu zi.
3) Ziua universală a Drepturilor copilului
Ȋn data de 20 noiembrie, Consiliul Școlar al Elevilor Liteni a facut o scurtă informare
despre drepturile pe care le au copiii, prin pliante, promovând ṣi cunoaṣterea responsabilităṭilor
din cadrul Statutului elevului.
Datoria noastră este să susținem drepturile oriunde, oricând și prin orice mijloace. Ziua
universală a drepturilor copilului oferă fiecăruia un punct inspirat pentru a pleda, promova şi
celebra drepturile copiilor, traducându-se în dialoguri şi acţiuni care vor construi o lume mai
bună pentru noi toṭi.
4) Bal de Crăciun Dăruiește zâmbete ce-ți vor aduce lumină în suflet, editia a II-a
Acest proiect caritabil și-a propus să ajute câteva familii din orașul Liteni, care în prag de
sărbători, nu dispuneau de resursele necesare pentru a se bucura pe deplin de această perioadă.
În acest sens, colectivul clasei a X-a A, coordonat de prof. diriginte Corleciuc Veronica,
în colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor Liteni, ȋn parteneriat cu prof. Sburlea Cecilia,
consilier educativ ṣi Atănăsoaie Alexandra, facilitator CȘE, au organizat un bal caritabil,
miercuri 18 decembrie, la Casa de Cultură a Oraṣului Liteni.
În cadrul Balului, desfăṣurat sub forma unui spectacol, elevii din liceul nostru au avut
ocazia de a-și etala talentele muzicale, coregrafice ṣi teatrale ȋn numere artistice valoroase,
recompensate de aplauzele unui public inimos de elevi, cadre didactice ṣi părinţi.
5) Parteneriat cu Asociația AREAS- Institutul Bucovina
În parteneriat cu Asociația AREAS Suceava, voluntarii din cadrul liceului nostru au luat
atitudine și au curățat o parte din zona Luncii Siretului, oraṣ Liteni, ȋn cadrul Campaniei
Naţionale ’’Let's do it, România!”, desfăṣurată ȋn data de 15 septembrie 2019.

C. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor:
Nr. Activitatea
crt
1.
Alegerea Comitetului de părinți pe școală
Statutul elevului –prezentare
Plan de organizare a Balului Bobocilor 2019
2.
Familie şi comunitate, implicarea în responsabilizarea
copiilor- Săptămâna Ed.Juridice
3.
Comportamentul agresiv-nu este o soluṭie!
Campania Antibullying Networking
4.
Siguranṭa ȋn mediul ṣcolar- informare/dezbatere
5.
Părinții și implicarea lor în activitățile extrașcolare:
Bal caritabil ,, Dăruieṣte zâmbete!”
6.

Alimentaṭia sănătoasă a copilului meu- informare

data
23.09.2019

21.10 2019
11.11.2019
18.11.2019
18.12.2019
19.02.2020

a. Educație rutieră

Titlul
Scurtă descriere
programului/
proiectului
„Alfabetul
circulaţiei
rutiere”

,,Primiți
mesajul
nostru!”

Prezentare PPT
“Stradacirculaţia pe
drumurile
publice”.
Chestionar în
cadrul
concursului “Cel
mai bun pieton”.
Desene pe tema
“Micii pietoni”.
Activitatea
vizează
respectarea
regulilor de
circulație pe
drumurile
publice și
reducerea

Organizator

prof.
Țurcanu
Alina
Petruța

Perioada de
Nr.
implementare debeneficiari

Parteneri

octombrie
2019

Părinţi de la
Şc.Liteni

prof.Ţurcanu
Alina
1-19
Petruṭa
noi.2019

20 elevi

Poliția Liteni
20 elevi

fenomenului de
violență în școli.

„Cum
circulăm?”

Activitate de
cunoaștere a
principalelor
reguli de
circulație ṣi
respectarea lor în
diferite contexte
reale sau
imaginare.
Scurte trasee
aplicative și
simularea unor
accidente care
pot avea loc din
diferite cause.

prof.
Murariu
Mariana
prof.
Evenden
AlinaMariana
prof.
Secrieru
Gabriela

13 sept.2019
65 elevi

Părinţi de la
Şc.Siliṣtea

b. Prevenirea traficului de persoane

Titlul
programului/
proiectului

Scurtă descriere

Organizator

Campania 19
Zile de
prevenire a
abuzurilor şi
violenţei asupra
copiilor şi
tinerilor

Confecţionarea
unor ecusoane şi
purtarea lor în
piept pe timpul
campaniei.
Expoziţie
colectivă de
desene pe tema
Antiviolenţei,
realizate de către
elevii claselor VVIII.

prof. Tofan
Iulian
prof. Tofan
Simona
prof. Ţurcanu
Petruţa Alina

„Săptămâna
Nonviolenṭei”

Sesiune de
informare Proiect
Antibullying
ACDC
-Prezentare

prof.Atănăsoaie
Alexandra
12-14
prof. Poenaru
noiembrie
Gabriela
2019

Perioada de
Nr. de
Parteneri
implementare beneficiari

1-19
noiembrie
2019

65 elevi

FICE
România
Părinţi
de la
Şc.Liteni

50 elevi

Institutul
Bucovina

tematică PPT
Chestionar pe
această temă
pentru elevi,
părinţi.
-Realizarea unor
desene ṣi postere
cu mesaje
Antibullying.
-Dezbatere pe tema
prevenirii și
combaterii
fenomenului de
bullying ȋn ṣcoli.
,,Săptămâna
Toleranṭei”

Informare/Dezbatere
ȋn cadrul
Săptămânii
Toleranṭei, asupra
fenomenului de
trafic de persoane, a
violenṭei ȋn familie,
a faptelor antisociale
juvenile,determinate
de consumul de
alcool sau alṭi
factori.

Proiect
educațional
Ce ție nu-ți place,
altuia nu-i face!

Materiale
informative şi
activităţi cu elevii,
ȋntâlniri cu părinţii.
Aceştia învaţă să
identifice cazurile
de victimizare şi să
gestioneze situaţiile
conflictuale.

prof. Belciug
Briana

12-14 noi.
2019

50 elevi

ANITP
Suceava

prof. Sburlea
Cecilia

prof. Iuliana
Vornicu
prof. Evenden
Alina Mariana

15 noi. 2019
30 elevi

Părinți
de la
Școala
Siliștea

c. Educaṭie pentru sănătate
Titlul
programului/
proiectului

Scurtă descriere

Organizator

Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri

„Alimentaṭia Activitate de
ȋnvăṭare despre
este baza
necesitatea
sănătăṭii”
alimentaṭiei
corecte ca
premisă a
sănătăṭii
personale.

Prof.
Morhan
Adina

14-18
oct.2019

45 elevi

Părinți de la
Lic.Liteni

d. Apărare și protecție civilă

Titlul
Scurtă descriere
programului/
proiectului

Organizator

Perioada de
implementare

,,Vreau să
fiu
pompier!”

Hrab
Liliana
Carmen

octombrie 2019 120 elevi

Exercitii de
alarmare la
Liceul
Tehnologic
“I.V.Liteanu”
Liteni- Corp C

Nr. de
beneficiari

Parteneri

ISU
Bucovina
Suceava

e. Respectarea drepturilor copilului
Titlul
proiectului
"Drepturile
omului,
drepturile
mele"

Scurtă descriere
a activității

Organizatori

Perioada de
implementare

Nr.
parteneri
beneficiari

Prezentare PPT;
Dezbatere
tematică.
Activitate
finalizată prin
realizarea
„Copacului cu
drepturi”,
obiectivul
principal a fost
sensibilizarea
semenilor cu
privire la
drepturile și
îndatoririle
copiilor.

prof. Tulică
Mihaela

20 noi. 2019

50 elevi

Părinții de
la cl a V-a
A, B

f. Voluntariat
Titlul
programului/
proiectului/
campaniei
Sfântul
Nicolae,
mângâitorul
cărunṭeilor!
Dăruind
ajungem
mari!

Scurta descriere

Organizatori

Perioada de Nr
de Parteneri
implementare beneficiari

Activitate ȋn scop caritabil,
prof. Gavriliuc
organizată de elevii cl. a
Sorin
XII-a D ce a constat ȋn
oferirea de bunuri ṣi ajutor
financiar unor nevoiaṣi
localnici.

4-6 dec.2019

Activitate de tip
voluntariat organizată, de
către elevii cl. XI A ṣi
preṣcolari din gr.mare.

3 dec.2019

prof. Sburlea
Cecilia
prof. Maranda
Alina

35 bătrâni

Părinţii
Parohia ”SF.
Nicolae”
Liteni
RuṣtieVasile

elevi ai ṣcolii
Părinţii

g. Alte activități ( concursuri locale, expoziṭii, spectacole, excursii tematice)
Nr.crt. Denumirea activității de
timp liber

Număr de elevi
participanți

5 octombrie- Ziua Mondială
a Educației

28

1

26 septembrie - Ziua
Europeană a Limbilor

35

2

Mândră Toamnă darnicătârg de produse locale/
parada costumelor populare

120

3

31 octombrie- Halloween
Concursuri de costume
Jocuri tematice ṣi surprize

100

4

9 octombrie- Holocaustul,
drama sec. XX

55

5

Noaptea Cercetătorilor
Europeni- vizită tematică la
Muzeul iluziilor

20

6

3 decembrie- Ziua
Internațională a persoanelor
cu dezabilități

20

7

45

8

Naṣterea Domnului ȋn
universal copilărieiProgram cultural-artistic
Decembrie în sărbătoare!
Serbări ṣcolare

350

9

Porniți plugul, măi flăcăi!
Spectacol de tradiṭii ṣi
obiceiuri

350

10

Număr de cadre
didactice (părinți
participanți)
2

2

9

4

3

1

1

2

100

200

Proiectul Bradul semnelor
de punctuație

20

11

Proiectul Cărțile din
pușculiță

20

12

La mulți ani, Românie !
Ziua Naţională a României

65

13

24 ianuarie- Unirea-n suflet
de copil - Concurs tematic.
Program cultural-artistic

180

14

,, Ȋnfruntând capriciile
iernii”- săniuṣ, bătaie cu
bulgări. Activitate ȋn natură

75

15

Eugen Ionescu –
personalitate francofonă
Concurs de dramatizări/
traduceri la BIF

15

Dor de Eminescu, medalion
literar- concurs de recitare

55

17

Concurs naţional de limba şi
literatura română Comper

35

18

Proiectul ZICI ( lecturiada)

50

16

1

1

5
7

3

2

2

3

19

2
Proiectul Cartea – izvor al
înțelepciunii

20

20

Proiectul Mărțișorul- mit și
tradiție românească

30

21

1

2

Proiecte educative:
1.

„Târgul de toamnă, Liteni, octombrie 2019”, ediţia a IV-a, s-a desfășurat la Liceul
Tehnologic „Iorgu Vîrnav-Liteanu”, Liteni, proiect coordonat de către doamnele prof. înv.
primar Poenaru Cristina și prof. înv. primar Luca Petronela. Proiectul tematic a inclus
activități comune cu elevii din clasele primare de la Liceul Tehnologic și școlile gimnaziale
din Corni, Roșcani și Siliștea și a avut loc în incinta Bibliotecii orașului Liteni.

Participanții au pregătit în prealabil lucrări artistico-plastice pe teme autumnale, au
preparat prăjituri, sucuri și conserve din fructe și legume de toamnă, produse pe care le-au
prezentat sub forma unei expoziții în cadrul târgului de toamnă.
Doamnele profesoare, ȋnvăţătoare ṣi educatoare au supervizat realizarea produselor, au
explicat regulile de organizare și desfășurare a activității, au urmărit implicarea activă a unui
număr cât mai mare de elevi și părinți ai acestora.
La finalul activității au fost donate produse și bani unei asociații familiale din orașul
Dolhasca.
2.
Proiect educativ – cultural Balul bobocilor ”Paradisul Hollywoodian”, 18 octombrie
2019. Momentele de dans, de interpretare, scenele de umor au alcătuit o lume unde buna
dispoziție și pofta de viață au dominat.
Obiectivele proiectului : Valorificarea potenţialului artistic, estetic, psihic şi fizic pentru
sprijinirea dezvoltării armonioase a personalităţii individuale şi pentru definirea spiritului de
echipă; Integrarea elevilor în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat.
Organizatori : Elevii claselor a XII-a, prof. Belciug Briana, prof. Oprea Viorica, prof.
Mancaş Elena, prof. Sorin Gavriliuc și profesorii diriginți de la clasele a IX-a.
3.
Lansarea numărului 15 al revistei bilingve Lettres & Letters în data de 19 noiembrie
2019, având ca temă Regalitatea/Caseele regale şi prezentarea noilor elevi din comitetul de
redacţie. Revista a fost coordonată de prof. Belciug Briana, prof. Marleneanu Cerasela, prof.
Corleciuc Veronica şi prof. Constantinescu Claudia. La activitate au participat 12 eleviredactori, 10 elevi invitați și 5 cadre didactice.
4.
Bal de Crăciun, ediţia a II-a „Dăruiește zâmbete ce-ți vor aduce lumină în suflet”
organizat de colectivul clasei a X-a A, coordonaţi de prof.diriginte Corleciuc Veronica, prof.
Sburlea Cecilia şi prof. Atănăsoaie Alexandra, în colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor, pe
18 decembrie 2019, la Casa de Cultură a Oraṣului Liteni.
În cadrul Balului, desfăṣurat sub forma unui spectacol caritabil, elevii din liceul nostru au
avut ocazia de a-și etala talentele muzicale, coregrafice ṣi teatrale ȋn numere artistice valoroase,
recompensate de aplauzele unui public inimos de elevi, cadre didactice ṣi părinţi.
5.
În cadrul Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, Liteni, Suceava se desfășoară
pentru al doilea an consecutiv proiectul Erasmus+ „Teaching for a Sustainable Tomorrow
‘’2017-2020. Proiectul este coordonat de Trinity College Dublin,cea mai veche universitatea
din Dublin Irlanda. Instituțiile partenere sunt reprezentate de școli din Irlanda,
Suedia,Germania,Portugalia și România.
Între 22-26 septembrie 2019 s-au desfășurat în Portugalia, la liceul Agrupamento de
Escolas Marinha Grande Poente a patra serie de activități de învățare /predare/formare.
Profesorii participanți au vizitat școala gazdă și au participat la o serie de ateliere de lucru,
au asistat la secvente de lectii dupa cu modelul de predare ‘Bridge21’. Întâlnirea partenerilor
de proiect din Portugalia a oferit ocazia profesorilor din cadrul Liceului Tehnologic Iorgu
Varnav Liteanu, reprezentati de doamna prof. director adjunct Adina Grigore, prof. Mihaela
Doboș, Belciug Briana si prof. Cerasela Marleneanu să realizeze un schimb de informații și

să compare diferite sisteme învățământ și moduri de predare și învățare. Toată această
experiență de învățare și formare oferită de programus Erasmus+ a declanșat dorința și
entuziasmul participanților de a aplica și experimenta acest nou model de predare și în
școlile din fiecare dintre țările partenere în proiect și de a aborda acestă schimbare asemeni
unei călătorii conform teorii care stă la bazele acestui proiect.
Cu toții am conștientizat nevoia de a schimba ceva în modul nostru de a preda deoarece
elevii secolului XXI au nevoie de o nouă abordare care să le dezvolte aptitudinile necesare
pentru a ajunge la potențialul lor maxim într-o societate modernă. Nucleul de profesori din
cadrul liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu care își aduc contribuția la realizarea
proeictului participând la activitățile de învățare/predare/formare și la realizarea produselor
intelectuale sunt : prof. director adjunct Adina Grigore, prof. Viorica Oprea, prof. Mihaela
Doboș, prof. Briana Belciug, prof. Adina Morhan și prof. Cerasela Marleneanu,
coordonatoarea proiectului pentru România.
La întoarcerea în țară cei trei profesorii participanți menționați au împărtășit experiență
lor colegilor iar în cadrul catedrelor si a unei activitati de diseminare au fost prezentate lecții
demonstrative pe baza modelului ‘Bridge 21’, model care promovează achiziționarea și
dezvoltarea competențelor și aptitudinilor necesare elevilor în secolul XXI. In luna decembrie
2019 grupul de lucru al proiectlui a organizat un workshop folosind modelul ‘Bridge 21’
6.
În cadrul aceluiași proiect au avut loc o serie de conexiuni folosind Google Hangouts,
Skype, Video Messangers. Scopul acestor conexiuni a fost implicarea elevilor în activități
după modelul Bridge 21, încurajarea colaborării și comunicării între școlile partenere,
dezvoltarea abilităților legate de folosirea limbii engleze precum și schimbul cultural.
Temele abordate în cadrul conexiunilor au fost : ‘Matematică aplicată’ coordonată de
doamna Doboș Mihaela împreună cu elevii clasei a IX –aB în parteneriat cu domna
profesoară Celina Pereira din Portugalia,‘ Endangered species’ -Specii pe cale de dispariție
coordonată de doamnele profesoare Morhan Adina și Marleneanu Cerasela în parteneriat cu
Ines Vasquez din Portugalia, ‘ Animals in my country’ coordonată de doamna profesoară
Adina Grigore în parteneriat cu Robert Zurheiden din Germania, ‘Taking action on
important issues’ coordonată de doamna profesoară Belciug Briana în parteneriat cu José
Nobre din Portugalia, ‘ Winter time festivities’ coordonat de doamna profesoară
Marleneanu Cerasela în parteneriat cu Helena Larson, Suedia și Fatima Alentour din
Portugalia.
7.
În cadrul proiectelor eTwinning doamna profesoară Belciug Briana a coordonat proiectul
internaţional eTwinning ‘Book a Book’ la care participă 18 elevi de la clasa a 5-a A.
Proiectul are ca parteneri şcoli din Cehia, Italia şi Turcia şi îşi propune să promoveze lectura
în rândul tinerilor, este partenera în proiectul eTwinning ‘Be Healthy’ la care participă
elevii clasei a 9-a C în colaborare cu şcoli din Italia, Portugalia, Georgia, Azerbaidjan,
Ucraina, Serbia, Lituania şi Turcia. În cadrul proiectului elevii colaborează pentru a realiza
un plan de stil de viaţă sănătos pe care să îl urmeze tinerii liceeni.
Doamna profesoara Constantinescu Claudia coordonează elevii de la clasele 9A,10B,11B

și 12B implicati în proiectul eTwinning ‘Random acts of kindness’. Doamna profesoară
Marleneanu Cerasela coordonează elevii în cadrul următoarelor proiecte eTwinning : elevii
clasei a XI-a A proiectul ‘ European Cookbook’ în colaborare cu o școală din Franța.
Elevii sunt implicați într-un schimb de informații culturale legate de identificarea de rețete
tradiționale specifice sărbătorilor, proiectul ‘Endangered species’ în parteneriat cu școli din
Portugalia și Spania , prin care elevii clasei a VII- a au conștientizat necesitatea protejării
animalelor pe cale de dispariție, proiectul eTwinning ‘The Future of Democracy and
Social Consequences of Brexit,’în parteneriat cu școli din Belgia, Luxenburg și Germania,
prin care elevii clasei a XII- a A în prima etapă au fost implicați într-o activitate de schimb
cultural de conștientizare a reperelor naționale prin realizarea unor chestionare legate de
identitatea națională și răspunzând la chestionarele trimise de parteneri, continuându-se cu
tema Brexitui și consecințele acestuia- sondaje, discuții, analiza unor articole din presă.
8.
În data de 5 februarie 2020, o zi marcată internaṭional de către toṭi iubitorii de lectură, a
avut loc ȋn cadrul CDI, lansarea numărului 1/2020 a Revistei şcolare S.O.S. – Şansele
Oamenilor de Succes, la care au contribuit profesori şi elevi din liceul nostru. Revista este parte
a proiectului ROSE depus de liceul nostru spre aprobare în acest an şcolar.
9.
Proiectul educaţional Ne preţuim valorile?! a continuat şi în acest an şcolar, elevi şi
profesori de la 3 licee din judeţ participând cu eseuri de promovare a unor personalităţi române
cu impact în spaţiul european. Premierea şi lansarea noului volum vor avea loc în septembrie.
Rezultatele au fost afişate în data de 3 mai 2020 pe pagina de Facebook a proiectului. Volumul
a fost publicat în luna iunie din sponsorizarea echipei de proiect. Coordonatorii sunt: prof.
Belciug Briana, prof. Dochia Lenuţa, prof. Oprea Viorica, prof. Sburlea Cecilia, prof.
Marleneanu Cerasela, prof. Manolache Alina.
Premii:
- Concursul de scenarii şi dramatizări, Măşti şi chipuri, Premiul special, coordonator prof.
Sburlea Cecilia, participanţi, elevi din cl. a X-a A ṣi cl. a XI-a A (Trupa Amicii).
- Ȋn cadrul proiectului judeṭean Dialogul Artelor, iniṭiat de ISJ Suceava, liceul nostru a obṭinut
Premiul special pentru derularea ediṭiei I a Balului caritabil de Crăciun, organizat de
elevii cl.a XI-a C, coordonaṭi de prof. Mancaṣ Elena, ȋn parteneriat cu membri CŞE Liteni,
coordonaṭi de prof. Atanasoaie Alexandra ṣi prof. Sburlea Cecilia.
- Concursul Naṭional de Creaṭie ,,Calistrat Hogaṣ”, ediṭia a XI-a (inclus in Calendarul
activităṭilor educative naṭionale, poziṭia 125) Premiul al II-lea , eleva Grecu Andreea, cl.a XIA, coord. prof. Sburlea Cecilia.
- Concursul Naṭional de prevenire a delincvenṭei juvenile ṣi a Bullying-ului ȋn mediul ṣcolar
,,Extemporal la dirigenṭie”, secṭiunea eseu, eleva Grecu Andreea din cl.a XI-a A, Premiul I,
coord. prof. Sburlea Cecilia.

