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Liceul Tehnologic ,,Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni 

 

 

                                         Raportul activităṭii educative din 

                                            sem. I anul şcolar 2018-2019 

 

 
                                                                                   Ȋntocmit de consilier educativ, 

                                                                                                        prof. Sburlea Cecilia 

   

A. Activitatea ȋn cadrul Comisiei diriginţilor: 

                                                              

  Ȋn data de 23.01.2019, diriginţii claselor de gimnaziu ṣi de liceu au participat, intr-o 

comisie reunită, la o activitate de consiliere pe tema ,,Situaṭia copiilor cu părinṭi migranṭi”, 

susţinută de d-na Bujorean Elena, consilier ṣcolar, reprezentant CJRAE Suceava.                       

 Au fost prezentate materiale-suport, fiṣe tematice ṣi un chestionar de specialitate, după 

care s-au emis opinii, idei valorice asupra cauzelor ṣi a efectelor acestui fenomen social cu 
impact ȋn mediul ṣcolar. S-a subliniat importanṭa monitorizării ṣi consilierii constante a 

elevilor cu părinṭi ȋn străinătate. 

       

B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor: 

 

      În decursul semestrului I al anului școlar 2018-2019, 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 Mondială a Educației – 5 octombrie  

 

 Împreună cu voluntari din rândul candidaților la funcțiile vacante din CȘE Liteni am 

încercat să facem ziua mai frumoasă câtorva trecători din orașul Liteni. Am oferit flori ṣi 

zâmbete atât vârstnicilor, pe care i-am întâlnit ȋn centrul oraṣului, cât și copiilor cu 

rugămintea de a le dărui mai departe unor bătrâni singuri ṣi neajutoraţi.                                                           

 Astfel am sărbătorit Ziua Internațională a Vârstnicilor, dar și Ziua Educației.  

 

2) 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. Am împărțit 

pliante cu scop informativ atât elevilor cât și profesorilor din cadrul liceului nostru. 

          Această activitate a avut ca scop informarea elevilor și a profesorilor despre ceea ce 

presupune traficul de persoane și despre modalitățile de combatere a acestui fenomen. 

 

3) Activități în cadrul Săptămânii Educaṭiei Juridice 8-12 octombrie 

 

 În cadrul Săptămânii dedicate Educaṭiei Juridice, Consiliul Școlar al Elevilor a 

organizat diferite activități care să promoveze valorile ṣi practicile pozitive ale Justiṭiei, cum 

ar fi concursuri și ateliere tematice.                                                     



  Ȋn data de 9 octombrie a avut loc o dezbatere, la care au participat liceeni, pe tema 

familiei- Familia extinsă și violența în familie (cauze ṣi consecinţe), moderată de consilierul 

educativ, prof. Sburlea Cecilia, având ca invitat pe d-na judecător Rusu Ioana, voluntar 

AREAS. 

 

4) Activitate susținută de Avocatul Elevului, Iacob Delia 

 

  Ȋn data de 9 noiembrie, Avocatul Elevilor, Iacob Delia a susținut o activitate de 

informare/promovare a statutului elevului la clasa a XI-a B, coordonată de prof.diriginte 

Oprea Viorica. Activitatea s-a desfășurat pe parcursul unei ore de curs la Centrul de 

Documentare și Informare a școlii.                 

 Introducerea activității s-a realizat prin prezentarea unor etape pe care trebuie să le 

parcurgă elevii pentru a ajunge la succes. Activitatea a continuat cu o prezentare PowerPoint 

pe tema drepturilor și îndatoririlor elevilor, la final s-au lansat concluzii pe această temă. 

 

5) Săptămâna Nonviolenṭei ȋn mediul ṣcolar 12-16 noiembrie 

 

 Sub semnul Nonviolenṭei, membrii CŞE au organizat o campanie de informare ȋn 

cadrul liceului cu privire la fenomenul Antibullying, tot mai prezent ȋn rândul tinerilor.  

 Această activitate a fost susṭinută de materialele informative oferite profesorilor, care 

au participat la o sesiune de instruire ȋn cadrul Proiectului ACDC “Rețea Antibullying 

Networking – RAN” Suceava. 

 S-au desfăṣurat activități educative la cl.a X-a A ṣi la cl. a XI-a A, coordonate de 

diriginṭii, prof. Sburlea Cecilia ṣi prof. Belciug Briana, pe tema prevenirii și combaterii 

fenomenului de bullying ȋn ṣcoli, activităṭi raportate și promovate corespunzător pe platforma 

proiectului. 

 

6) Uniți în port sub tricolor! 

 

 Ȋn data de 28 noiembrie, la liceul nostru a avut loc sărbătorirea Unirii Bucovinei cu 

Țara Românească și Moldova dar și a Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. În acest sens, 

Consiliul Școlar al Elevilor a demarat pe holurile școlii diverse activități precum: expoziție cu 

suveniruri tradiţionale, reprezentând provinciile istorice ale României, abordarea iei ca semn 

de recunoștință eroilor neamului și împărțirea de brățări cu tricolorul nostru elevilor și 

profesorilor din școală. 

 

7) Proiect caritabil  „Dăruiește zâmbete ce-ți vor aduce lumină în suflet” 

 

 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 XI-a C, coordonat de prof.diriginte Mancaṣ Elena, în 

colaborare cu Consiliul Școlar al Elevilor, au organizat un Bal caritabil, pe 20 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. 

 

 

 



8) Proiectul educațional „Atelierul lui Moș Crăciun” 

 

 Proiectul s-a desfășurat ȋn perioada 10-14 decembrie. Această activitate a constat în 

realizarea mai multor ateliere de creație, pictură, facepainting, jocuri, ȋn spaţiul CDI al 

liceului, unde elevii claselor primare au avut ocazia, alături de voluntari din cadrul ṣcolii, să-

și dezvolte nevoia de creativitate, exprimare liberă a emoţiilor, integrare, socializare.       

 Alături de membrii consiliului au participat prof. Atănăsoaie Alexandra- Violeta 

(facilitator CȘE), prof. Sburlea Cecilia (consilier educativ).  

 

9) 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 2018. 

 

 

C. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: 

 

Nr. 

crt 

Activitatea  data 

1. 

 

Alegerea Comitetului de părinți pe școală 

Statutul elevului –prezentare 

Plan de organizare a Balului Bobocilor 2018 

3.10.2018 

2. Familie şi comunitate, implicarea în responsabilizarea 

copiilor- Săptămâna Ed.Juridice 

24.10 2018 

3. Comportamentul agresiv-nu este o soluṭie!                

Campania Antibullying Networking 

14.11.2018 

4. Părinții și implicarea lor în activitățile extrașcolare:   

Bal caritabil ,, Dăruieṣte zâmbete!”                               
Serbare ṣcolară de Crăciun 

 20.12.2018 

5. Stiluri parentale – Ce fel de părinte sunt?- consiliere 

ṣcolară, reprezentant CJRAE, d-na Bujorean Elena 

23.01.2019 

   

 

a. Educație rutieră 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. 

debeneficiari 

Parteneri 

 

„Alfabetul  

circulaţiei  

rutiere” 

 

Prezentare PPT 

“Strada- 

circulaţia pe 

drumurile 

publice”. 

Chestionar în 

cadrul 

prof.  

Țurcanu 

Alina 

Petruța 

 

 

 

 ianuarie-

iunie 2019 

 

 

20 elevi 

 

 

 

Părinţi de la 

Şc.Liteni 

 

 



 

 

 

 

,,Stop 

violenṭei!” 

 

 

 

 

 

„Cum 

circulăm?” 

concursului “Cel 

mai bun pieton”. 

Desene pe tema 

“Micii pietoni”. 

Activitatea 

vizează 

respectarea 

regulilor de 

circulație pe 

drumurile 

publice și 

reducerea 

fenomenului de 

violență în școli.  

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.Ţurcanu 

Alina 

Petruṭa 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

prof. 
Murariu 

Mariana 

prof. 

Evenden 

Alina-

Mariana 

prof. 

Secrieru 

Gabriela 

 

 

 

1-19 

noi.2018 

 

 

 

 

 

11 sept.2018 

 

 

 

20 elevi 

 

 

 

 

 

 

65 elevi 

 

 

 

 Poliția Liteni 

 

 

 

 

 

Părinţi de la 

Şc.Siliṣtea 

b. Prevenirea traficului de persoane  

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 



Campania 19 

Zile de 

prevenire a 

abuzurilor şi 

violenţei asupra 

copiilor şi 

tinerilor 

 

 

 

 

 

 

„Săptămâna 

Nonviolenṭei” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia. Familia 

extinsă 

Violenṭa ȋn 

familie 
 

 

 

 

 

 

Proiect  

educaional Dacă 
bătaia e ruptă 
din rai , iubirea 
de unde vine? 

Confecţionarea 

unor ecusoane şi 

purtarea lor în 

piept pe timpul 

campaniei. 

 Expoziţie 

colectivă de 

desene pe tema 

Antiviolenţei, 

realizate de către 

elevii claselor V-

VIII.   

 

Sesiune de 

informare Proiect 

Antibullying 

ACDC 

-Prezentare 

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. 

 

Informare/Dezbatere 

ȋn cadrul Săptămânii 

Ed.juridice, asupra 

violenṭei ȋn familie, 

a faptelor antisociale 

juvenile,determinate 

de consumul de 

alcool sau alṭi 
factori.   

 

Scopul proiectului, 

cu sesiune de 

dezbateri, s-a bazat 

pe înţelegerea 

noţiunilor de 

prof. Tofan 

Iulian 

prof. Tofan 

Simona 

prof. Ţurcanu 

Petruţa Alina 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Sburlea 

Cecilia       

prof. Belciug 

Briana 

prof.Atănăsoaie 

Alexandra 

prof. Poenaru 

Gabriela      

 

 

 

 

 

 

 

prof. Sburlea 

Cecilia   

 

 

 

 

 

prof.Atănăsoaie 

Alexandra  

prof. Belciug 

Briana 

 

1-19 

noiembrie 

2018 

 

 

 

 

 

12-16 

noiembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12 

oct.2018 

 

 

 

 

16 noi. 2018 

 

65 elevi 

 

 

 

 

 

 

85 elevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 elevi 

 

 

 

 

 

30 elevi 

 

FICE 

România 

Părinţi 

de la 

Şc.Liteni 

 

 

 

 

Institutul 

Bucovina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaṭia 

AREAS 

 

 

 

 

Lic.cu 

program 

sportiv 



 

 

 

 

 

 

 

Proiect  

educațional 

Ce ție nu-ți place, 

altuia nu-i face! 

 

agresivitate şi 

violenţă, pe 

identificarea 

formelor diverse și 

analizarea cauzelor 

agresivităţii şi 

abuzului de orice 

fel.  

 

Materiale 

informative şi 

activităţi cu elevii, 

ȋntâlniri cu părinţii. 

Aceştia  învaţă să 

identifice cazurile 

de victimizare şi să 

gestioneze situaţiile 

conflictuale. 

prof. Sburlea 

Cecilia 

prof. Poenaru 

Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Iuliana 

Vornicu  

 prof. Evenden 

Alina Mariana 

 

 

 

 

 

15-17 

ian.2018 

 

 

 

 

 

 

 

50 elevi 

 

 

 

 

 

Părinți 

de la 

Școala 

Siliștea 

 

c. Educatie pt sănătate 

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 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

„Alimentaṭia 

este baza 

sănătăṭii” 

Activitate de 

ȋnvăṭare despre 

necesitatea 

alimentaṭiei 

corecte ca 

premisă a 

sănătăṭii 
personale. 

Prof. 

Morhan 

Adina   

 

15-19 

oct.2018 

 

85 elevi 

 

Părinți de la 

Lic.Liteni 



,,Vreau să 

fiu 

pompier!” 

Exercitii de 

alarmare la 

Liceul 

Tehnologic 

“I.V.Liteanu” 

Liteni- Corp C 

Hrab 

Liliana 

Carmen 

Oct. 2018 120 elevi ISU 

Bucovina 

Suceava 

 

e. Respectarea drepturilor copilului 

Titlul 

proiectului 

Scurtă 

descriere a 

activității 

Organizatori  Perioada de 

implementare 

Nr. 

beneficiari 

parteneri 

 

"Drepturile 

omului, 

drepturile 

mele"  

 

 

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 

 

14 dec. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 elevi  

 

 

 

 

 

Părinții de 

la cl a V-a 

A, B 

 

f. Voluntariat 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurta descriere Organizatori Perioada de 

implementare 

Nr de 

beneficiari 

Parteneri 

 

 

 

Sfântul 

Nicolae, 

mângâitorul 

cărunṭeilor 

 

Activitate ȋn scop caritabil, 

ce a constat ȋn oferirea de 

bunuri ṣi ajutor financiar 

unor nevoiaṣi localnici. 

 

 

prof. Gavriliuc 

Sorin 

 

 

4-6 dec.2018 

 

 

 

 

35 bătrâni 

 

 

 

 

Părinţii 

                                            

Parohia ”Trei 

Ierahi” Liteni                                                   

 

Primăria Liteni         



 

 

g. Alte activități ( concursuri locale, expoziṭii, spectacole, excursii tematice) 

Nr.crt. Denumirea activității de 

timp liber 

Număr de elevi 

participanți 

Număr de cadre 

didactice (părinți 

participanți) 

1 
5 octombrie- Ziua Mondială 

a Educației 28 2 

2 
26 septembrie - Ziua 

Europeană a Limbilor 35 5 

3 
Carnavalul toamnei. 

Carnavalul personajelor 100 9 

4 
31 octombrie- Halloween  

Concursuri de costume. 

Jocuri tematice ṣi surprize 

160 5 

5 
9 octombrie- Holocaustul, 

drama sec. XX 54 3 

6 
Noaptea Cercetătorilor 

Europeni- vizită tematică 20 1 

7 
3 decembrie- Ziua 

Internațională a persoanelor 

cu dezabilități 

20 1 

8 
Naṣterea Domnului ȋn 

universal copilăriei- 

Program cultural-artistic  

45 2 

9 
Decembrie în sărbătoare! 

Serbări ṣcolare 450 300 

 

Fii mai bun, 

de Crăciun!  

 

 Târg de dulciuri ṣi fructe, 

organizat ȋn scop caritabil, 

de elevii cl. X A , XI B 

prof. Sburlea 

Cecilia        

Prof. 

Atanasoaie 

Alexandra 

 

 

17-19 

dec.2018 

 

1 familie cu  3 

copii, elevi ai 

ṣcolii 

 

 

Părinţii 



10 
Porniți plugul, măi flăcăi!     

Spectacol de tradiṭii ṣi 

obiceiuri         

450 300 

11 
La mulți ani, Românie !  
Ziua Naţională a României 68 5 

12 
 24 ianuarie- Unirea-n suflet 

de copil - Concurs tematic. 

Program cultural-artistic 

 180  9 

 13 
,, Ȋnfruntând capriciile 

iernii”- săniuṣ, bătaie cu 

bulgări. Activitate ȋn natură 

 75  3 

14 
Eugen Ionescu – spirit liber 

și nonconformist.      

Expoziṭie de carte. Concurs 

de dramatizări 

42 6 

15 
Luceafărul poeziei 

româneṣti- Medalion literar 125 5 

16 
 1 februarie Z.I.C.I –Ziua 

Internațională a Cititului 

Împreună 

22 2 

17 
Mathématiques sans 

frontières- Concurs 

internaţional 

50 2 

18 
Millenium –concurs 

interjudeṭean de matematică 85 7 

19 
Ne preṭuim valorile?!- 

Concurs interdisciplinar de 

eseuri 

30 4spectacol. 

 

Proiecte educative: 

1. În data de 26 septembrie 2018 s-au desfășurat în școala noastră activități dedicate Zilei 

Europene a Limbilor, tema fiind ”Histoires & Stoeries”. Activitățile s-au derulat în 

cadrul Centrului de Documentare și Informare și au punctat dezbateri, ateliere de 

traduceri, dramatizări, prezentări PowerPoint.                      

 Elevii școlii noastre au fost îndrumați de prof. Belciug Briana, prof. Manolache Alina, 

prof. Poenariu Loredana, prof. Doncian Angelica, prof. Corleciuc Veronica (de la 



catedra de limba franceză), prof. Marleneanu Cerasela și prof. Constantinescu Claudia 

(de la catedra de limba engleză) și consilier educativ, prof. Sburlea Cecilia (de la 

catedra de limba română).                                  

 Au participat la activitate 35 de elevi de la Școala Gimnazială Roșcani, Școala 

Gimnazială Corni și Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni. Elevii au primit 

diplome, iar cadrele didactice, adeverințe. 

 

2.  „Târgul de toamnă, Liteni, octombrie 2018”, ediţia  a III-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. 

 

3. Balul bobocilor ”Dialogul artelor – secolul XX”. Spectacolul a cuprins momentele de 

dans, de interpretare, scene de umor care au alcătuit o lume unde buna dispoziție și 

pofta de viață au dominat.                          

 Obiectivele proiectului au fost: valorificarea potenţialului artistic, estetic, şi cultural al 

elevilor, pentru sprijinirea dezvoltării armonioase a lor şi pentru definirea spiritului de 

echipă; integrarea elevilor în viaţa socială şi formarea unui comportament civilizat. 

Organizatori: elevii claselor a XII-a, prof. Ninu Leneschi, prof. Dochia Lenuța, prof. 

Doboș Mihaela, prof. Tulică Mihaela și profesorii diriginți de la clasele a IX-a.   

  

4. Proiect educaţional Concurs ”Ne prețuim valorile?!” se derulează în perioada noiembrie 

2018 –  mai 2019 în parteneriat Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni cu Liceul 

Tehnologic ”Mihai Eminescu”, Dumbrăveni, fiind coordonat în cadrul școlii noastre de prof. 

Belciug Briana, prof. Oprea Viorica, prof. Dochia Lenuța, prof. Sburlea Cecilia, prof. 

Atănăsoaie Alexandra 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. Dramaturgul român de expresie franceză, Eugen Ionescu, a fost sărbătorit în data de 26 

noiembrie 2018, în cadrul activității Eugen Ionescu – spirit liber și nonconformist/Eugène 

Ionesco – esprit libre et non-conformiste.                             



 Elevii au lucrat sub îndrumarea cadrelor didactice de la catedra de limba franceză 

(prof. Belciug Briana, prof. Manolache Alina, prof. Poenariu Loredana, prof. Doncian 

Angelica, prof. Corleciuc Veronica) și limba română (prof. Sburlea Cecilia și prof. Chitic 

Mihaela). Au avut loc expoziții (de carte și de desene), dramatizări în limba franceză și limba 

română, ateliere de traduceri, dezbateri, analize ale operei autorului.       

 Au participat la activitate 35 de elevi de la Școala Gimnazială Roșcani, Școala 

Gimnazială Corni și Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni. 

 

 6. A avut loc lansarea numărului 13 al revistei bilingve Lettres & Letters în luna noiembrie 

2018, având ca temă 2018 – Anul Patrimoniului Cultural European şi prezentarea noilor 

elevi din comitetul de redacţie. Revista a fost coordonată de prof. Belciug Briana, prof. 

Marleneanu Cerasela și prof. Constantinescu Claudia. La activitate au participat 12 elevi-

redactori, 20 elevi invitați și 5 cadre didactice. 

7. Proiectul  „Dăruiește zâmbete ce-ți vor aduce lumină în suflet” organizat de colectivul 

clasei a XI-a C, coordonaţi de prof.diriginte Mancaṣ Elena, în colaborare cu Consiliul Școlar 

al Elevilor, s-a desfăṣurat sub forma unui Bal caritabil, pe 20 decembrie 2018, la Casa de 

Cultură a Oraṣului Liteni.          

  Elevii din liceul nostru au avut ocazia ȋn cadrul spectacolului 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. 

 

8. Se continuă activitatea ȋn cadrul proiectului Erasmus+ KA201 ‘Teaching for a 

Sustainable Tomorrow’2017-2020, coordonat la nivel de ṣcoala de prof. Cerasela 

Marleneanu. Echipa de lucru esta formată din director adj. prof. Adina Grigore, prof. Viorica 

Oprea, prof.Briana Belciug prof.Mihaela Doboṣ ṣi prof.Adina Morhan.  

 

 9. Se derulează Clubul Erasmus+ cu ȋntâlniri săptămânale pentru a discuta ṣi realiza activităṭi 

ȋn cadrul proiectului Erasmus+ Debating Our Way to Citizenship: from School 

Representation to the EU Parliament’ 2017-2019 , coordonat de prof. Cerasela Marleneanu 

ȋn parteneriat cu ṣcolile europene din Franta - Lycée Alain-Fournier , Bourges coordonator 

Caroline Gaillard, Grecia -6th General Lyceum Aigaleo, Atena coordonator Theodossia 

Kapetanidou ṣi  Italia-Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Policoro coordonator Erica Gallo.  

 

10. Proiect educațional Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI ca să ŞTIM 2019) 

desfășurat în data de 1 februarie 2019 a fost coordonat de prof. Sburlea Cecilia, prof. Poenaru 

Gabriela, documentarist Onisii Mihaela, dir.adj. – prof.Grigore Adina, prof. Chitic Mihaela. 

 Proiectul își propune concomitent promovarea lecturii în rândul tinerilor liceeni, prin 

valorizarea ȋn cadrul unui context cultural, a limbajului literar, dar ṣi receptarea activă a 

conținuturilor de învățare, centrate  pe deslușirea sensurilor profunde ale discursurilui 

științific,ȋn vederea formării ṣi modelării personalităţii elevilor.           

 Având ca sursă de inspiraţie creaţiile autorilor contemporani, elevii au realizat afișe 



pentru promovarea lecturii și au citit fragmente din cărțile autorilor preferați. Au participat la 

activitate un număr de 24 de elevi și 4 cadre didactice.  

 

11. Proiect internațional eTwinning La force des voix féminines se derulează pe întreaga 

perioadă a anului școlar 2018-2019 și propune elevilor de la clasele de liceu o aprofundare și 

o promovare a unor personalități feminine autohtone care s-au remarcat în diferite domenii: 

artă, sport, tehnologii, științe, etc.                                                                      

 Coordonatorii proiectului la nivel de școală sunt: Prof. Belciug Briana, prof. 

Manolache Alina și prof. Corleciuc Veronica. Echipa de proiect s-a întâlnit lunar în 

laboratorul de informatică de la corpul A și a lucrat pe teme alese de elevi, materialele fiind 

ulterior încărcate pe platforma etwinning. 

 

12. Proiectul eTwinning "StoryBooks" coordonat de prof. Belciug Briana are ca scop 

realizarea unor povesti colaborative ȋn aplicaṭia Storyboard, ȋmpreună cu elevii de la clasa a 

IV-a A. La activităṭi participă 10 cadre didactice ṣi 75 de elevi din Portugalia, Italia, Grecia, 

Spania, Turcia, Polonia, Bulgaria ṣi România. 

 

13. Proiect internațional eTwinning ,,Traditions and customs form past and present” se 

derulează pe întreaga perioadă a anului școlar 2018-2019 și propune elevilor de la clasele de 

liceu o incursiune în tradiṭia obiceiurilor țării noastre, dar și a țărilor partenere. Coordonatorul 

proiectului la nivel de școală este prof.Atanasoaie Alexandra.   

  

Cocursuri ṣi olimpiade:  

 

Ȋn luna decembrie 2018, a participat in cadrul Concursului Judetean ‘’Drepturile 

Omului, drepturile mele’’un echipaj format din trei elevi : Cazacu Denisa cl a XI A, 

Beraru Laurentiu cl a X a B ṣi Tanasa Sabina cl a XII  a C, care a obṭinut locul II, 

coordinator prof. Atănăsoaie Alexandra.  

 

Premiul al II-lea – Ivan Fernanda (clasa a XI-a A), la concursul regional Ziua Mulțumirii, 

secțiunea creație literară – eseu, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof. Belciug 

Briana) 

Premiul al II-lea – Poenaru Diana Maria (clasa a XI-a A), la concursul regional Ziua 

Mulțumirii, secțiunea creație literară - eseuri în limba franceză, CAERI 2017, poziția 404 

(coordonator prof. Belciug Briana) 

 

Mențiune – Ichim Ana Elena (clasa a XII-a B), la concursul regional Ziua Mulțumirii, 

secțiunea eseuri în limba franceză, CAERI 2017, poziția 404 (coordonator prof. Belciug 

Briana) 

 

Premiul ai  III-lea – Grecu Andreea ( clasa a X-a A), la concursul naṭional România,Ţara 

mea!, secțiunea eseuri în limba română, CAEN 2018, poziția 13, (coordonator prof.Sburlea 

Cecilia). 

 



 În cadrul OLIMPIADEI  GIMNAZIILOR,  profesorii de ed.fizică ṣi sport au obţinut 

următoarele rezultate: 

- locul II la Crosul Suceavei (23 septembrie 2018) pentru elevul Zaluschi Gimi 

- locul I la competiția de atletism Micii atleți- 24 noiembrie 2018 

-locul I la Fotbal  fete  gimnaziu faza pe cerc  (Falticeni); 

- locul I la Fotbal  fete  gimnaziu faza locală   (sală sport Dolhasca); 

- locul III la Fotbal baieți  cu echipa claselor  V-VIII (sală sport Dolhasca); 

- 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);                                          

       


