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Raportul activităṭii educative
sem.I an şcolar 2017-2018

A. Activitatea ȋn cadrul Comisiei diriginţilor:
I. Ȋn data de 22.01. 2018, diriginţii claselor de gimnaziu au participat la o informare
/dezbatere pe tema ,,Cum ajungem să avem o meserie,profesie,ocupaṭie”, activitate susţinută
de prof.Poenaru Gabriela, responsabilul comisiei. Au fost prezentate modele de proiecte cu
fiṣe tematice ṣi un chestionar de orientare profesională, după care s-au emis opinii, idei
valorice asupra importanṭei consilierii constant a elevilor privind interesele ṣi nevoile lor
profesionale.
Ȋn data de 23.01. 2018, diriginṭii claselor de liceu au participat la activitatea de
informare/diseminare asupra proiectelor ṣi activităţilor educative pe sem.I, coordonată de
prof.Belciug Briana, responsabilul comisiei. Au fost prezentate activităţi/ concursuri din
domenii educative diverse ȋn care au fost implicaţi elevii de liceu, ȋn cadrul unor evenimente
sau campanii tematice propuse la nivel judeţean sau naṭional.
II. Cursuri de formare:
-Curs de formare SCIM, propus de ISJ, la care au participat 15 cadre didactice.
-Curs de formare din domeniul voluntariatului, propus de Lions Clubs International, la care
au participat 2 cadre didactice.
B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor:
În decursul semestrului I al anului școlar 2017-2018, membrii Consiliului Școlar al
Elevilor Liteni, coordonați de prof. Sburlea Cecilia, consilier educativ, prof. Atănăsoaie
Alexandra, facilitator CȘE ṣi prof.Belciug Briana, responsabil al Comisiei diriginţilor liceu,
au organizat activități deosebite ṣi complexe, având suportul nemijlocit al direcţiunii liceului
nostru, reprezentat de prof.Manolache Alina.
1) Ziua Mondială a Educației – 5 octombrie
Activitățile s-au desfășurat pe parcursul zilei de 5 octombrie și au avut ca scop
conṣtientientizarea rolului Educației, al formării unui bagaj de principii în dezvoltarea
viitorului pe care tinerii vor alege să-l clădească. Elevii liceului au inițiat o dezbatere pe tema
egalității șanselor în societatea noastră, au creat un panou cu titlul Ce înseamnă educația
pentru tine? răspunsurile celor intervievaţi alcătuind coroana unui Copac al Educaţiei.
La finalul programului au realizat un Flash mob al Bunelor maniere. Această zi a fost
o reuṣită ȋn ceea ce priveṣte relaţionarea pozitivă, colaborarea enutuziastă ṣi benefică a
factorilor implicaţi, elevi ṣi profesori, deopotrivă parteneri ȋn procesul de educaţie.

2) Ziua Europeană de luptă împotriva Traficului de persoane – 18 octombrie
Activitatea s-a desfășurat pe data de 18 octombrie și a avut ca scop prevenirea și
informarea asupra Traficului de persoane, un fenomen din ce în ce mai pregnant în societatea
noastră. Membrii Consiliului Școlar al Elevilor, au derulat activități cu scop informativ sub
motto-ul ,, Traficul de persoane nu-și ia vacanță! Ia atitudine!”. Elevii voluntari au împărțit
pliante, au ținut scurte prezentări în fiecare clasă despre posibilitatea stopării acestei
probleme.
La finalul programului, elevii au participat la o sesiune de instruire, având ca invitaţi
de la ANITP Suceava, pe d-na subcomisar Liliana Orza ṣi psihologul Mihai Moisuc. A avut
loc o dezbatere pe baza unor poveṣti de viaţă ale victimelor traficului de persoane, s-au
completat apoi chestionare structurate pe ȋntrebări legate de proxenetism ṣi cerṣetorie.
Mesajul-video Antitrafic persoane, realizat de Simona Cazacu, elevă ȋn cl.a XI-a B, a obţinut
locul I la Festivalul Şanselor Tale ediţia XIV, organizat de Institutul Bucovina.
3) Atelierele Toleranței 13-17 noiembrie
Atelierele Toleranței au fost reprezentate de activități ce s-au desfășurat în perioada
13-17 noiembrie, perioadă ce a coincis cu Săptămâna Toleranței. De luni până vineri, pe
holurile școlii s-a regăsit o ,, Culegere de... complimente”, un afiș unde elevii au fost invitați
să scrie un compliment ce li s-a făcut în ultimele 3 luni, participanții găsind astfel cuvintecheie ce definesc Toleranța.
De asemenea, promovând principiile Toleranţei, membrii CŞE Liteni au participat la o
serie de dezbateri, exerciţii de reflecţie, studii de caz ( Culoarea Toleranţei, Zâmbesc ṣi asta
vreau să primesc, Alege cuvântul potrivit, Exprimă-ţi părerea, Reguli ale unei clase
tolerante), au completat pe clase chestionarul ,,Sunt tolerant?” .
Activităţile educative au vizat formarea unor atitudini ṣi comportamente tolerante,
care vor oferi elevilor posibilitatea de a acţiona cu ȋnţelegere ṣi responsabilitate ȋn diverse
circumstanţe ale vieţii. Ȋmpreună, elevi ṣi profesori, au ȋnvăţat că Toleranţa, celebrată ca Zi
Internatională ȋn16 noiembrie, este responsabilitatea care susţine Drepturile omului,
pluralismul, democraţia ṣi Statul de drept. Ea contribuie la ȋnlocuirea culturii războiului cu o
cultură a păcii.

4) Uniți în port sub Tricolor!
De-a lungul timpului, poporul român a luptat pentru ca azi, tineri ai secolului XXI, să
poată spune fără temeri că sunt români, că pământul, în care se odihnesc eroii neamului, este
pământ românesc, că avem o istorie glorioasă ṣi că viitorul ne aparţine de drept.
În cinstea zilei de 1 decembrie 2017, dată la care se împlinesc 99 de ani, de când, la
Alba Iulia, lua naștere România Mare, Consiliul Școlar al Elevilor Liteni a demarat o serie de
activități cu scopul de a marca Ziua Naţională a tuturor românilor. Astfel, elevii voluntari au
împărțit panglici tricolore, zâmbete calde colegilor, profesorilor, dar și persoanelor din
comunitatea locală. O Ramă în culorile Drapelului a mers din clasă în clasă pentru imortaliza
chipuri care cred ȋn spiritul național.

5) Transformă bunătatea ta în fericirea celorlalți! - Proiect caritabil
Proiectul caritabil și-a propus să ajute un elev din clasa a VI-a al ṣcolii noastre, să poată
avea Sărbători decente, deoarece condițiile materiale existente nu-i permiteau acest lucru.
Membrii Consiliului Școlar al Elevilor, împreună cu voluntari din cadrul liceului, au luat

atitudine și au donat pentru cauza umanitară, ceea ce au adunat din expoziţii cu produse de
casă. A fost rândul celor mari să picteze zâmbete pe fețele triste ale celor mici.

6) Proiectul Educațional „Atelierul lui Moș Crăciun”
Durata proiectul a fost între 11-14 noiembrie 2017. Această activitate a constat în
desfăṣurarea mai multor ateliere de creație, pictură, facepainting, jocuri distractive, unde
elevii claselor primare au avut ocazia să-și dezvolte creativitatea, să-ṣi exprime liber
sentimentele, să se integreze grupului mai mare, să socializeze mai uṣor. Alături de membrii
CŞE au participat cu entuziasm profesori ṣi ȋnvăţători deopotrivă.
7) Proiectul caritabil Shoebox
Anul acesta, liceul nostru a avut ocazia să fie punct de colectare pentru Shoebox, iar
Consiliul Școlar al Elevilor s-a alăturat cauzei cu interes ṣi entuziasm. Acest proiect și-a
propus ca, în prag de Sărbători, cât mai multe familii nevoiașe să-și găsească puterea de a
zâmbi. Așadar, persoanele care au vrut să doneze, au fost invitate, să aducă într-o cutie de
pantofi,ceea ce au pregătit să dea mai departe. După colectare, o parte din echipa de
voluntariat a liceului a început distribuirea pe raza orașului Liteni.

8) Ziua non-violenței
Violența este un fenomen de anvergură, ajungând din ce în ce mai vizibil în societatea
actuală, devine din ce ce mai mult o problemă serioasă ṣi în școli. Pe 2 februarie 2018,
membrii Consiliului Școlar al Elevilor, au demarat o activitate de informare asupra prevenirii
și stopării violenței în școli. Aceṣtia au împărțit pliante și au discutat cu participanții despre
efectele negative ale violenței.

9) Parteneriate cu Asociația AREAS
Proiectul de voluntariat Grădinița pentru toți copiii a avut ca scop colectarea de
rechizite, obiecte vestimentare, etc. pentru copiii din zona Gulia- Dolhasca în parteneriat cu
Asociația AREAS Suceava.
În parteneriat cu Asociația AREAS Suceava, voluntarii din cadrul liceului au luat
atitudine și au curățat zona Luncii Siretului prin proiectul Let's do it, Suceava!
Mulţumiri echipei BEX-ului Consiliului Şcolar al Elevilor Liceul Tehnologic „Iorgu
Vârnav Liteanu”, Liteni, un exemplu de implicare ṣi dinamism, care prin eforturi constante a
reuṣit să promoveze imaginea ṣcolii ȋn medii ṣi structuri judeţene de interes, valorificând
potenţialul moral-civic al colegilor lor ṣi entuziasmul profesorilor diriginţi.
C. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor:
Nr. Activitatea
crt
1.
Alegerea Comitetului de părinți pe școală
Prezentarea, organizarea ROI
2.
Alimentaţia sănătoasă a copilului meu
3.
Familia și responsabilizarea copiilor

data
25.09.2017
9.10 2017
13.11.2017

4.
5.

Părinții și implicarea lor în activitățile extrașcolare
Comportamentul agresiv-nu este o solutie! Soluţionarea
conflictelor

4.12.2017
29.01.2018

a. Educație rutieră

Titlul
Scurtă descriere
programului/
proiectului
„Alfabetul
Prezentare PPT
circulaţiei
“strada- circulaţia
rutiere”
pe drumurile
publice”,
rezolvarea unor
chestionare în
cadrul
concursului “Cel
mai bun pieton”,
realizarea unor
desene cu tema
“Micii pietoni”,
prezentarea unor
ghicitori.

Organizator

Perioada de
Nr. de
implementare
beneficiari

Parteneri

Prof
Țurcanu
Alina
Petruța

29 ian.2018

20 elevi

Părinţii

20 sept.2017

25 elevi

Comisar șef
Cota Ionela,
Poliția Liteni

Activitate inclusă
în planul de
Prof. Ioan
acțiune al IPJ SV, Mancaș
vizează
respectarea
regulilor de
circulație pe
drumurile publice
și reducerea
fenomenului de
violență în școli.
Prof.
Activitate de
Murariu
„Atenție la cunoaștere a
Mariana
neatenție!” principalelor
prof.
reguli de
Evenden
circulație ṣi
Alinarespectarea lor în Mariana
diferite contexte
Prof.
reale sau
Secrieru
imaginare;
Gabriela

16 părinți

19 sept.2017

65 elevi

Părinţii

Scurte trasee
aplicative și
simularea unor
accidente care
pot avea loc din
diferite cause.

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;
-Prezentare
PPT „Violenta
domestica si
efectele ei”,
chestionare cu
această temă
pentru elevi,
părinţi;
-Realizarea
unei expozitii
cu desene
antiviolenta,
citate de mari
personalităţi
ale lumii;
-Expoziţie
colectivă cu
materialele
realizate de
elevi în cadrul
campaniei.

prof. Tofan
1-19
Iulian
noiembrie
prof. Tofan
2018
Simona
prof. Ţurcanu
Petruţa
prof. Sburlea
Cecilia
prof.Atanasoaie
Alexandra
prof.Poenaru
Gabriela
prof.Mancaş
Ioan

„Să
exmatriculăm
violenţa!”

Pe parcursul
săptămânii 1317 noiembrie,

Perioada de
Nr. de
Parteneri
implementare beneficiari

257

FICE
România
Părinţi

,,Atelierele
toleranței”

„Violenţa în
familie”

,,Violența este
arma celor
slabi”

Proiect
educational :
Moș Crăciun
nu
iubește
violența!

Proiect
educațional:

elevii au fost
incluși în
activități ce au
avut ca scop
prezentarea
noțiunii de
toleranță, dar și
aplicarea
acesteia, în
diferite situații.
Prezentare PPT
chestionare cu
această temă
pentru elevi şi
părinţi în cadrul
orelor de
consiliere şi
orientare.
Referat cu tema
,,Forme ale
violenţei în
școală şi
modalităţi de
autocontrol”
Informare
asupra
„Violentei
determinate de
consumul de
alcool şi droguri
„(dezbarte şi
prezentare de
materiale in
format pps,
audio,video)
Realizare de
desene de către
elevii claselor
V-VIII.
Expoziţie de
desene
antiviolenţă
Materiale
informative şi
activităţi cu
elevii, seminarii

Părinți,
Poliția
Liteni

prof. Tofan
Iulian
prof. Tofan
Simona
prof. Ţurcanu
Petruţa
prof. Sburlea
Cecilia
prof.Poenaru
Gabriela

18-19
ian.2018

50
Părinți de
la Școala

Ce ție nu-ți place,
altuia nu-i face!

cu profesorii şi
prof. Iuliana
părinţii. Aceştia Vornicu
învaţă să
prof. Evenden
identifice
Alina Mariana
cazurile de
victimizare şi să
gestioneze
situaţiile
conflictuale.
Scopul
proiectuluiînţelegerea
noţiunilor de
agresivitate şi
violenţă,
identificarea
formelor diverse
și analizarea
cauzelor
agresivităţii şi
violenţei.

Gimnazială
Siliștea

c. Educatie pt sănătate
Titlul
programului/
proiectului

Scurtă descriere

Organizator

Prevenirea
consumului
de alcool,
tutun,
droguri.

Se discută
motivul care îi
determină pe
oameni să
consume
droguri, alcool,
tutun. Elevii
lucrează pe
grupe și cauze.

Prof Iurea
Anișoara

„E mai ușor a
preveni,
decât a
vindeca”

Se ȋnvaţă
importanța unui
stil de viață
sănătos ṣi
respectarea unor
reguli de igienă;

Prof.
Murariu
Mariana,

Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri

16.01.2018

37

Părinți

26.09.2017

50

Părinți

Prof.
Secrieru
Gabriela

d.Apărare și protecție civilă - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente
organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă,
acțiuni în parteneriat (exemplu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava).

Titlul
Scurtă descriere
programului/
proiectului

Organizator

Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri

,, Vreau să
fiu pompier”

Hrab
Liliana
Carmen

Oct. 2017

120 elevi

ISU
Bucovina
Suceava

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

e. Respectarea drepturilor copilului
Titlul
proiectului

Scurtă descriere
a activității

DIN NOU
ÎMPREUNĂ

Să ne amintim
regulile de
conviețuire în
grup. Drepturi și
obligații ale
elevilor.
Elaborarea unui
set de reguli
minimal pentru
activitatea la
clasă.
Operaționalizarea
drepturilor
elevilor rezultând
obligațiile
acestora – model
fișă de lucru.

"Drepturile
copiilor"

Dezbatere ,
prezentare PPT;
Identificarea
elevilor aflaţi în
situaţii de risc,

Organizatori Perioada de
implementare
Prof Mancaș
18 septembrie
Ioan
2017

Nr.
parteneri
beneficiari
25 elevi
7B

Părinții,
Cadrele
didactice
ale clasei

prof. Tofan
Iulian
prof. Tofan
Simona
prof. Tulică

Octombrie
2017

257

manifestând
comportament
violent, fie cei
care erau în
această situaţie şi
anul trecut fie
cazuri noi.

Mihaela
prof.Poenaru
Gabriela

Decembrie
2017

48

f. Voluntariat
Scurta descriere

Organizatori

Perioada de Nr
de Parteneri
implementare beneficiari

Campanie
judeţeană de
voluntariat şi
acţiune
comunitară,
,,Florile
recunoștinței”

,,Aceștia sunt bunicii
noștri dragi !”
Prezentare eseuri
,, Atelierele hărniciei,
atelierele bucuriei”
Realizarea de felicitări,
lucrări plastice / practice

Prof Ţurcanu
Alina Petruţa

18 septembrie 20
– 5 octombrie
2017

Proiect
de
voluntariat
<<Din suflet,
pentru
suflet »
activitatea
,,Dăruind vei
dobândi!”

În pragul sărbătorilor din
acest an, aproximativ 137
de copii de la Liteni,
Corni și Rotunda au mers
însoțiți de profesori, cu
daruri (și cu colinda), la
copiii din centrul de
plasament "Sfântul
Gheorghe" din Dolhasca,
împreună cu profesori,
părinți și cu preot Claudiu
Vrăjitoru. S-au implicat și
au sponsorizat profesorii
Cecilia Sburlea, Lenuța
Dochia, Elena Gîtman,
Anișoara Iurea, Belciug
Briana Simona Tofan,
Iulian Tofan, Mihaela
Tulică, Loredana Poenaru,
Dragoș Apetrechioaie,
Alexandra Nicolae,
Mihaela Doboș, Patrașcu
Gheorghița, Beraru
Loredana Elevi voluntari
din clasele a VIII-a B, a
VII-a C, a VII-a A, a VIII-

2016-2017 și
Prof.Grigore
2017-2018
30
Adina
prof. Gabriela
Poenaru,
prof.înv primar
Apetrechioaie
Daniela
Prof. Sorin
Gavriliuc,
prof. Mihaela
Dura

Titlul
programului/
proiectului/
campaniei

G.P.P.
,,Prichindel”
Suceava
Părinţi

-Școala
Gimnazială
Rotunda,
- Parohia
”Trei Ierahi”
Liteni
-CJRAE
Suceava
-O.N.G.
,,Rădacini şi
aripi”
Primăria
Liteni

a A, A IX-a A,a X-a A, a
X-a C,a X-a E precum și
din alte clase au
confecționat ornamente,
le-au vândut și au
cumpărat fructe și dulciuri.
Părinți și elevi au donat
alimente, obiecte de
înbrăcăminte,
,,Împreună,
Activitate de strângere de
solidari
pe fonduri și participare
marea vieții” efectivă cu elevii claselor
V B, VII B, X D și X E la
slujba de înmormântare a
tatălui minorilor Florin,Ștefănel,Cristina și
Mihaela din fam. Iurea,
elevi ai școlii.

Prof.Gavriliuc
Sorin
Prof.Ioan
Mancaṣ

2-5 oct.2017

90

Prof. Țibichi
Maria

Bisericile Sf.
Nicolae și Sf.
Trei
Ierarhi
din
orașul
Liteni

Prof.Haidamc
Andrei

Alte activități
Nr.crt. Denumirea
timp liber

activității

de Număr
de
participanți

elevi Număr
de
cadre
didactice
(părinți
participanți)

1

5 octombrie- Ziua Mondială
toate structurile
a Educației

100

2

26 septembrie - Ziua
Europeană a Limbilor

25

2

3

Carnavalul toamnei/
Carnavalul personajelor

100

9

4

31 octombrie- Halloween
Party ‘

160

5

5

9 octombrie- Holocaustul în
54
România

3

6

3 decembrie- Ziua
internațională a persoanelor
cu dezabilități

1

20

Let's Do It, Romania!
65

7
8

Vine, vine Moș Crăciun!450
serbări ṣcolare

4
790

Porniți plugul măi flăcăi!
450

9
10

,, La mulți ani, Românie !” 68
Ziua Naţională a României

790
5

24 ianuarie 1859
11

180

9

55

2

62

2

Unirea Principatelor Române
12

,, Tinerii de azi, antreprenorii
de mâine” -concurs
101 antreprenori la clasă

13
14

Eminescu-Luceafărul poeziei
125
româneṣti

7

De ziua NOASTRĂ!
25

15

1

16

Z.I.C.I –Ziua Internațională a
130
Cititului Împreună.

5

17

“Infruntand capriciile iernii”sanius, bataie cu bulgari 25
(activitate in natura)

1

18

“Bucuria de a darui” –
25
campanie umanitară

1

Parteneriate
Concurs regional „ Mai aproape de Eminescu”
ACORD DE PARTENERIAT încheiat între: ŞCOALA GIMNAZIALĂ « MIHAI
EMINESCU » ARAD, judeţul ARAD, reprezentată prin Director prof. MONICA IENCIU şi
prof. CIUCAŞ ADRIANA în calitate de organizatori şi LICEUL TEHNOLOGIC “IORGU
VÂRNAV LITEANU reprezentată prin Director prof. Manolache Alina Florentina şi prof.
Ţurcanu Alina Petruţa, prof. înv. primar Scutelnicu Tudoriţa în calitate de partener .
DATA DESFĂŞURĂRII: 19 ianuarie 2018

PROIECT EDUCAȚIONAL INTERNAȚIONAL „EMINESCU- CULOARE ȘI
CUVÂNT”
ACORD DE PARTENERIAT încheiat între:
a) Colegiul Tehnologic ,, Spiru Haret” Piatra- Neamț, jud. Neamț, reprezentat de
director, prof. Radu Mititelu și prof. Cozma Mona/prof. Acsinte Alina/ Prof. Negură Luiza/
Prof. Hîrțan Ana, coordonatori ai Proiectului educațional internațional ,, Eminescu- culoare și
cuvânt”, în calitate de aplicant
b) Şcoala Gimnazială Corni, GPN Liteni/ Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”,
reprezentată de prof. Manolache Alina Florentina, în calitate de director și prof. Ţurcanu
Alina Petruţa, prof. înv. primar Scutelnicu Tudoriţa, înv. Ruxanda Alina, prof. înv. preşcolar
Chihaia Maria, în calitate de partener în cadrul Proiectului educațional internațional ,,
Eminescu- culoare și cuvânt”
DATA DESFĂŞURĂRII: 25 ianuarie 2018
Parteneriat cu Radio Iași.
Profesorii Cristina Dumitraș și Gabriela Poenaru au coordonat excursia la Iași și au
vizitat împreună cu profesorii de fizică din zona Suceava Instituția Radio Iași. Cu această
ocazie au întocmit și un parteneriat care asigură o frumoasă colaborare.

Proiecte educative
1.

„Târgul de toamnă, Liteni, 2017”, ediţia a II-a, s-a desfășurat la Liceul Tehnologic
„Iorgu Vîrnav-Liteanu”, Liteni, proiect coordonat de către doamnele prof. înv. primar
Poenaru Cristina și 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 leau 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.
Sisteme educaționale în Europa, Pași în carieră, Omul potrivit la locul potrivit.
Scopul activităţii: familiarizare elevilor clasei a VIII-a B cu sisteme educaționale din alte
zone a U.E, coordinator,prof.Poenaru Gabriela.
Motivarea elevilor pentru pregătirea examenelor naționale de la finalul clasei a VIII a,
pregătirea acestora pentru viitor.
3.
Schimb de experiență la Edineț ṣi Parteneriat cu Liceul “Mihai Eminescu” din
Republica Moldova. 18 cadre didactice și psihologi din județul Suceava au vizitat instituții
din orașul Edineț și Inspectoratul Școlar din Edineț. Aceṣtia au participat la o activitate în
cadrul căreia s-a dezbătut tema“ Relațiile școală- familie “.
S-a făcut schimb de bune practice. S-a constatat că ne confrumtăm cu aceleași

preobleme majore- mulți copii rămași în grija rudelor sau a altor personae deoarece părinții
lor sunt plecați în străinătate.
Toţi au fost foarte impresionați de spectacolele organizate cu ocazia Zilei Naționale a
României.
4. Proiect educaţional Concurs ”Ne prețuim valorile?!” derulat în perioada 20 noiembrie
2017 – 12 mai 2018 în parteneriat Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni cu
Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, este coordonat în cadrul școlii noastre de
prof. Belciug Briana, prof. Oprea Viorica, prof. Dochia Lenuța, prof. Atănăsoaie Alexandra,
prof. Sburlea Cecilia și prof. Marleneanu Cerasela.
Proiectul este o abordare interdisciplinară care vine în ajutorul elevilor de liceu pentru
a aprofunda cunoștințele legate de contribuția oamenilor de cultrură români la dezvoltarea
culturii europene. Concursul are două secțiuni: eseuri (limba română, limba franceză, limba
engleză) și desene.
5. Proiect educațional Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI 2018) desfășurat în
data de 1 februarie 2018 și coordonat de prof. Sburlea Cecilia, prof. Belciug Briana, prof.
Atănăsoaie Alexandra, documentarist Onisii Mihaela, director – prof. Manolache Alina.
Proiectul își propune promovarea lecturii în rândul tinerilor liceeni, prin valorizarea ȋn cadrul
unui context cultural, a limbajului literar, ȋn vederea formării ṣi modelării personalităţii
elevilor, având ca sursă de inspiraţie creaţiile scriitorilor contemporani.
Elevii au realizat afișe pentru promovarea lecturii și au citit fragmente din cărțile
autorilor preferați. Au participat la activitate un număr de 60 de elevi și 4 cadre didactice.
6.
Proiect Civilizația străzii coordonat de prof. Leneschi Ninu pe toată durata anului
școlar 2017-2018, vizează elevii claselor a XI-a. Motivația acestui proiect a fost interesul
elevilor pentru frecventarea cursurilor școlii de șoferi și pentru obținerea carnetului de șofer.
Încadrându-se în tema educației rutiere, dar și a educației civice, proiectul are ca obiectiv
principal conștientizarea spiritului civic în rândul elevilor majori.
7.
În cadrul catedrei de limba engleză s-a desfășurat proiectul etwinning ‘The Monthly
STEM’ . Coordonatoarea proiectului este doamana profesoară Marleneanu Cerasela și
proiectul ‘Developing cross-cultural awareness through video-making activities’
coordonat de doamna profesoară Constantinescu Claudia.
8.
A fost constituita echipa de lucru pentru proiectul Erasmus+ KA201 ‘Teaching for a
Sustainable Tomorrow’2017-2020 coordonat la nivel de scoala de doamna profesoara
Cerasela Marleneanu. Echipa de lucru esta formata din doamna director adjunct Adina
Grigore, doamna Viorica Oprea, doamna Briana Belciug doamna Mihaela Dobos si doamna
Adina Morhan.
9. A fost infintat Clubul Erasmus+ cu intalniri saptamanale pentru a discuta si realiza
activitati in cadrul proiectului Erasmus+ Debating Our Way to Citizenship: from School
Representation to the EU Parliament’ 2017-2019 coordonat de doamna profesoara

Cerasela Marleneanu in parteneriat cu scolile europene din Franta - Lycée Alain-Fournier ,
Bourges coordonator Caroline Gaillard, Grecia -6th General Lyceum Aigaleo, Atena
coordonator Theodossia Kapetanidou si Italia-Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Policoro
coordonator Erica Gallo.
Prima activitate a proiectului a fost legata de realizarea in format Padlet a temei
intitulate ‘ De unde vin eu’ . Prezentarile au fost postate pe eTwinning si au fost comparate cu
cele ale partenerilor de proiect. Teme urmatoare care a fost abordate s-au intitulat
‘Netiquette and good behavior rules’, ‘Poster reprezentand scoala ta’, ‘Alegerea consiliului
de mediatori’ si activitatea ‘Horing Greece’.
10. Proiect internațional eTwinning 2018 – L’année européenne du patrimoine
culturel. Proiectul se derulează pe întreaga perioadă a anului școlar 2017-2018 și propune
elevilor de la clasele de liceu o incursiune în patrimoniul cultural al țării noastre, dar și al
țărilor partenere. Coordonatorii proiectului la nivel de școală sunt: Prof. Belciug Briana, prof.
Sburlea Cecilia, prof. Dochia Lenuța și director, prof. Manolache Alina.
La proiect participă 20 de cadre didactice din 7 țări (România, Albania, Franța, Cehia,
Republica Moldova, Polonia și Italia) și 108 elevi. Elevii vor alege elemente ale
patrimoniului cultural național pe care le vor prezenta în format word sau powerpoint,
urmând ca în a doua etapă a proiectului să prezinte elemente ale patrimoniului cultural din
țările europene pe care le-au vizitat. Produsul final al proiectului va fi publicarea unei broșuri
/ a unei reviste cu cele mai interesante elemente ale patrimoniului cultural european așa cum
le văd tinerii europeni.
11.
Proiect internațional eTwinning ,,Vivons sport! ‘’Proiectul se derulează pe
parcursul anului școlar 2017-2018. Participanți la proiect sunt 26 de elevi (7 din România) și
3 cadre didactice din Franța, Belgia și România. Coordonator proiect pentru școala noastră:
prof. Belciug Briana. Proiectul își propune să promoveze importanța sportului în rândul
tinerilor și să dea exemple de bune practici.

Cocursuri ṣi olimpiade
Concursul Internaţional de matematică în limba franceză „Mathematiques sans
frontieres” junior (clasele V – VIII) şi „Mathematiques sans frontieres”(clasele IX – XI), s-a
desfăṣurat cu o simulare în datele de 19.01.2018 respectiv 18.01.2018.
După participarea la etapa locala a Olimpiadei de limba engleză, eleva Anamaria
Haidamac clasa aX- a A, coordonată de doamna profesoară Cerasela Marleneanu s-a calificat
la faza județeană. Pentru secțiunea gimnaziu s-au calificat elevele Poenaru Mădălina și
Haidamac Paula, clasele a VIII-a coordonate de doamna Vizitiu Irina.
Este de menționat calificarea la etapa județeană a Olimpiadei de limba franceză a
elevei Saghin Iuliana, clasa a IX-a A, prof. Corleciuc Veronica.
Premiul I – Cazacu Simona (clasa a XI-a B), la Concursul Național Tehnologia Zilei Europene a
Limbilor, CAEN 2017, cap. VI, poziția 12 (coordonator prof. Belciug Briana)

Premiul I – Melinte Violeta Alexandra (clasa a X-a A), la concursul regional Ziua Mulțumirii,
secțiunea creație plastică, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof. Belciug Briana)
Premiul al II-lea – Haidamac Ana Maria Daniela (clasa a X-a A), la concursul regional Ziua
Mulțumirii, secțiunea eseuri în limba franceză, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof.
Belciug Briana)
Premiul al III-lea – Rusu Sebastian Marian (clasa a XII-a A), la concursul regional Ziua
Mulțumirii, secțiunea eseuri în limba franceză, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof.
Belciug Briana)
Menţiune I – Ichim Elena Ana ( clasa a XI-a B), la concursul regional Ziua Mulțumirii,
secțiunea eseuri în limba română, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof.Sburlea Cecilia.
În cadrul OLIMPIADEI GIMNAZIILOR, profesorii de ed.fizică ṣi sport au obţinut
următoarele rezultate după cum urmează:
- locul II la FOTBAL cu echipa claselor V-VIII (sală sport Dolhasca);
- la competişia de şah , locul III –Liceu
- la Handbal fete liceu am obţinut locul II la faza pe zonă (sală sport Dolhasca);
- la Handbal băieţi liceu am obţinut locul II la faza pe zonă (sală sport Dolhasca);

Director,
Prof.Manolache Alina Florentina

.

Consilier educativ,
Prof.Sburlea Cecilia

