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Liceul Tehnologic I.V.Liteanu, Liteni 

 

                                        Raportul activităṭii educative 

                                pe sem. al II- lea, an şcolar 2017-2018 

 
 

A. Activitatea ȋn cadrul Comisiei diriginţilor: 

                                                              

 I. Ȋn data de 13.04.2018, diriginţii claselor de gimnaziu au participat alături de 

voluntari de la organizaţia ,,Salvaţi copii” filiala Suceava, la o serie de activităţi de informare 

ṣi instruire pe tema ,,Educaţie pentru sănătate”, din cadrul campaniei ,,Fiecare copil 

contează”,  acţiune coordonată de prof.Poenaru Gabriela, responsabilul comisiei ṣi asistent 

social Ailincăi Lena. Au fost prezentate modele de bune practici, fiṣe tematice ṣi un 

chestionar , după care s-au emis opinii, idei valorice asupra importanṭei consilierii constante a 

elevilor privind sănătatea ṣi  igiena personală la vârsta provocărilor adolescenţei. 

      

 II. Ȋn data de  6.03.2018, diriginṭii claselor de liceu au participat la activitatea de 

informare/dezbatere pe tema Sistemului juridic românesc ṣi a legislaţiei europene, din cadrul 

Săptămânii Educaţiei juridice, acţiune coordonată de prof. Sburlea Cecilia, consilier 

educativ,  prof. Belciug Briana, responsabilul comisiei ṣi avocat Oana Tȋrnovan, reprezentant 

al Baroului Avocaţilor Suceava. Au fost prezentate noţiuni generale, exemple, practici din 

domeniul juridic cu  implicaţii la nivel naţional sau unional.  

 

B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor: 

 

      În decursul semestrului al II-lea al anului școlar 2017-2018, membrii Consiliului 

Școlar al Elevilor Liteni, coordonați de prof. Sburlea Cecilia, consilier educativ ṣi prof. 

Atănăsoaie Alexandra, facilitator CȘE,  au organizat  activități deosebite, având suportul 

nemijlocit al direcţiunii liceului, reprezentat de prof.Manolache Alina- Florentina. 

 

1) De Dragobete, iubește românește!  

 

 Activitatea s-a desfășurat pe data de 23 februarie și a constat în colectarea de scrisori 

anonime cu conţinut ṣi aspect asociat tematicii zilei, urmată de împărțirea acestora 

destinatarilor menționați pe plic. Această zi a fost o reuṣită căci beneficiile au produs o mare 

de zâmbete ṣi emoţie ȋn rândul liceenilor entuziaṣti. 

 

2)  Săptămâna Statutul Elevului  

     

           Săptămâna Statutul Elevului a fost o activitate demarată la nivel județean, ȋn luna mai, 

adoptată de Consiliile Școlare ale Elevilor aferente. Cu această ocazie, pe holurile școlii au 

fost împărțite pliante pentru a face cât mai cunoscute atât drepturile cât și îndatoririle elevilor.            

Pe lângă această activitate în școală, s-a demarat și o campanie online pe pagina Consiliului, 

unde au fost punctate principalele drepturi, îndatoriri ṣi responsabilități ale elevilor, precum și 

link-uri utile către Statutul Elevului. 

 



 Promotori pentru Democrație Europeană a fost o altă activitate demarată, ȋn 

aceeaṣi lună, la nivel județean și preluată de Consiliile Școlare. Aceasta a constat într-o 

sesiune de informare asupra valorilor democratice europene.  

 

3) 1 iunie- Ziua internaţională a copilului  

 

          Ziua copilului a fost marcată prin activități specifice vărstei, organizate de membrii 

CȘE Liteni pentru colegii lor mai mici, din clasa pregătitoare A și grupa mică de la GPN 

Liteni. 

  

 Mulţumiri echipei BEX-ului Consiliului Şcolar al Elevilor Liceul Tehnologic „Iorgu 

Vârnav Liteanu” Liteni, reprezentat de preṣedinte, eleva Tanasă Sabina, 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. 

 

Formare/ Perfecţionare  

 1. Elevi din cadrul CȘE Liteni au participat, ȋmpreună cu prof. Sburlea Cecilia, 

consilierul educativ, pe 8 iunie 2018, la activitatea Situația gravidelor, mamelor și copiilor 

din mediul rural, care a avut loc la Muzeul Bucovinei și a fost coordonată de organizația 

Salvați Copiii Suceava.                                                                                                                                  

 2. În data de 20 iunie 2018, liceul nostru a partiicpat la Campania națională 

”Informare acasă! Siguranță în lume!” care s-a desfășurat la Cosniliul Județean Suceava,  

reprezentat fiind de consilier educativ – prof. Sburlea Cecilia, din partea CȘE – prof. 

Atănăsoaie Alexandra și eleva Tanasă Sabina, părinte – Onofrei Veronica și responsabilii 

comisiilor cu diriginții, prof. Poenaru Gabriela și prof. Belciug Briana.  

 

  

C. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: 

 

Nr. 

crt 

Activitatea  data 

1. Părinții și implicarea lor în activitățile extrașcolare                         19.03.2018 

2. Rolul familiei în educaţia copiilor                                                    23.04 2018 

3.  Modalităţi de combatere a absenteismului                                         14.05.2018 

  

a. Educație rutieră 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

 beneficiari 

Parteneri 

PRIMĂVARA 

SIGURANŢEI    

TINERILOR 

Reprezentanții 

Poliţiei oraşului 

Litemi au 

desfășurat 

activități 

împreună cu 9 

Prof 

Grigore 

Adina, 

Țurcanu 

Petruța,  

Săptămâna 

altfel 

100 Poliţia 

oraşului 

Litemi 



profesori și 100 

elevi, în vederea 

asigurării 

siguranței rutiere  

în Săptămâna 

altfel. 

 

 

Poenaru 

Gabriela, 

Tofan 

Iulian,Tofan 

Simona, 

Gîtman 

Elena, Iurea 

Anișoara, 

Marleneanu 

Cerasela  

 

,,COPIII ȘI 

A.B.C.-UL 

CIRCULAȚIEI” 

- concurs de 

creație plastică, 

creație literară, 

colaje 

 

 

  

Identificarea şi 

valorificarea 

potenţialului 

creator al 

copiilor; 

Stimularea 

creativităţii şi 

originalităţii în 

realizarea unor 

lucrărilor 

practice și scrieri 

imaginative. 

Prof  

Țurcanu 

Alina 

Petruța 

Martie 

2018 

 

19 elevi 

 

părinţii 

b. Prevenirea traficului de persoane  

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

   
    

c. Educatie pt sănătate 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 



 

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 

      

 

e. Respectarea drepturilor copilului 

Titlul 

proiectului 

Scurtă descriere 

a activității 

Organizatori  Perioada de 

implementare 

Nr. 

beneficiari 

Parteneri 

Fiecare 

copil 

contează 

Reprezentanții 

organizației 

,Salvaţi copiii”, 

filiala Suceava, 

coordonați de d-

na psiholog Lena 

Ailincăi au 

realizat activități 

antrenante 

împreună cu 

elevii claselor 

Prof  Poenaru 

Elena-

Gabriela 

13.04.2018 Aprox 200 

elevi 

Organizaţia 

,,Salvaţi 

copiii”, 

filiala 

Suceava 

 

Să trăim 

sănătos,Să 

trăim frumos! 

 

Activitate a fost 

susţinută de  

elevi voluntari 

coordonaţi de 

asistent social,  

psiholog Lena 

Ailincăi.  

S-au implicat 13 

profesori şi 

aproximariv 100 

de elevi (toate 

clasele a VI-a, a 

VII-a şi a VIII- 

 

Poenaru 

Gabriela 

 

 

29.03.2018 

 

 

200 

 

 

 

Organizaţia 

,,Salvaţi 

copiii”, filiala 

Suceava 

 

 



gimnaziale de la 

L.T. I.V. Liteanu. 

Acțiunea a fost 

desfășurată cu 

sprijinul 

directorilor 

Manolache Alina, 

Grigore Adina, 

Chitic Mihaela a 

consilierului ed. 

Sburlea Ceciliia și 

a diriginților 

claselor 

gimnaziale.  

g.  Voluntariat 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurta descriere Organizatori Perioada de 

implementar

e 

Nr de 

beneficiar

i 

Parteneri 

 

DIN SUFLET 

PENTRU 

SUFLET/  ÎN 

CĂUTAREA... 

APROAPELUI  

 

Un grup de 14 

cadre didactice, 

peste 500 de elevi 

și părinți  

(dir. prof. 

Manolache Alina, 

dir. adj. prof. 

Grigore Adina și 

dir. adj. Chitic 

Mihaela, pofesorii 

Gavriliuc Sorin, 

Sburlea- consilier 

ed Poenaru 

Gabriela, Daniela 

Apetrechioaie,  

Dragoș 

Apetrechioaie, 

Cecilia., 

Atanasoaie 

Alexandra, 

Avădănii Elena 

Tofan Simona, 

Tofan Iulian, Iurea 

Anisoara, Gurincu 

Eugen,  contabil 

Vizitiu Rodica).  

În cadrul 

proiectului au 

pofesori 

Gavriliuc Sorin, 

Poenaru 

Gabriela, 

Daniela și 

Dragoș 

Apetrechioaie 

Sburlea Cecilia- 

consilier ed. 

Anii școlari 

2016-2017, 

2017-2018 

195 Școala Gimnazială 

Rotunda, CJRAE Sv., 

Primăria orașului 

Liteni, parohia Sf. Trei 

Ierarhi, reprezentant 

pr. paroh Vrăjitoru 

Claudiu, parohia Sf. 

Nicolae, reprezentant 

pr. paroh Ruștie 

Vasile, învățători și 

diriginți ai claselor IV-

XII, părinți, elevi 

voluntari și Consiliul 

școlar al elevilor din 

cadrul Liceului 

Tehnologic ,,I.V. 

Liteanu”, 

ȘcoalaGimnazială 

Roșcani) 

 



participat cu 

dăruire elevii de la 

Școala Gimnazială 

Roșcani, 

coordonați și 

motivați exemplar 

de către învățătorii 

și diriginții 

îndrumători. Au 

adunat și au dus 

alimente, bani și 

alte bunuri 

azilanților de la 

Bogdănești. 

 

O.S.P. 

Titlul 

programului/ 

proiectului/ 

campaniei 

Scurta descriere Organizatori Perioada de 

implementare 

Nr de 

beneficiari 

Parteneri 

 

DECIZIA E A 

MEA! Omul  

potrivit la locul 

potrivit 

7 cadre didactice, 

aprox 45 elevi 

Cadre didactice  

Manolache Alina, 

Grigore Adina, 

Chitic Mihaela, 

Poenaru Gabriela,  

Sburlea Cecilia, 

Marleneanu 

Cerasela, Tofan 

iulian,  Bibliotecar - 

Onisii Mihaela. 

Elevii din clasele a 

VIII-a învață să 

distingă între ceea ce 

vor, ce pot şi ce 

trebuie pentru a 

conștientiza și 

canaliza aptitudinile 

către alegerea 

potrivită. Activitatea 

a fost moderată de  

d-ra Elena Bujorean, 

Lector univ. dr. 

la USV, specialist la 

C.J.R.A.E. 

Prof.Poenaru 

Gabriela, 

Marleneanu 

Cerasela, 

Tofan Iulian, 

 

Sem 2, an 

școlar 2017-

2018 

 

45 elevi  CJRAE Sv. – 

coordonator  prof 

univ..  doctor 

Elena Bujorean, 

director-  

psiholog 

Pavelescu Maria 

 



Alte activități 

Nr.crt. Denumirea activității 

de timp liber 

Număr de elevi 

participanți 

Număr de cadre 

didactice (părinți 

participanți) 

1.  
Mentiune – Festivalul 

Național ”Ion Petruș” – 

Baia Mare 

1 
1 

2.  
Mențiune – Festivalul 

”În grădina dorului”  - 

Bănești 

1 
1 

3.  
Locul 1 – Festival 

Județean ”Comori de 

suflet românesc”  

40 
1 

4.  

 

Mentiune – Festival 

Internațional 

”Mugurelul” – Dorohoi 

1  
1 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Mama, doar 

mama 

Expoziție de 

desene 

Tofan 

Simona  

8 martie 2018 Elevii 

clasei a 

VI-a A 

 

Ziua 

internațională a 

cărții 

Prezentarea 

cărții preferate 

Tofan 

Simona  

Chitic 

Mihaela 

 

23 aprilie 

2018 

Elevii 

clasei a 

VI-a A, a 

VII-a B 

 

Membrii 

clubului de 

lectură 



BUCURIA 

LECTURII 

Concursul pe 

diverse teme, 

inspirate de 

universul 

lecturii  se 

organizează ca 

activitate în 

cadrul 

Festivalului  

Naţional al 

Cărţii pentru 

Copii, 

eveniment de 

promovare a 

lecturii și 

creativităţii în 

rândul copiilor 

şi tinerilor, al 

promovării 

cărţii în lumea 

acestora şi se 

desfăşoară în 

contextul  

Zilei Mondiale 

a Cărtii şi a 

Dreptului de 

Autor,23 

aprilie.  

Prof  

Țurcanu 

Alina 

Petruța 

ianuarie - 

iunie 2018, la 

nivel local (de 

instituție de 

învățământ) şi 

naţional.  

 

198 elevi Părinţi 

Școla 

Generală 

nr. 96 

București, 

FICE 

România 

 

La mulți ani, 

România! 

La mulți ani, 

Europa! 

Atelier de 

creație: 

realizarea unor 

felicitări 

Tofan 

Simona 

Chitic 

Mihaela 

9 mai 2018 Elevii 

clasei a 

VI-a A, a 

VII-a B 

 

Copilăria n-o 

vom uita! 

Concurs literar 

cu tema 

copilăriei în 

Povești. 

Povestiri. 

Amintiri de 

Ion Creangă 

Tofan 

Simona 

 

1 iunie 2018 Elevii 

clasei a 

VI-a A 

 

Astăzi e ziua mea Competiție 

sportivă 

Tofan Iulian 1 iunie 2018 Elevii 

claselor V-

VIII 

Scoala 

Gimnazială 

Mihai 

Eminescu 

Bănești 



Miracolul 

științelor naturii 

/Învățăm 

amuzându - ne și 

colaborând! 

Un grup de 

elevi din cl a 

VII-a A au 

realizat 

experimente 

amuzante la 

grădiniță 

Elevii mar 

utilizează 

cunoștințele 

dobândite 

anterior, 

inclusiv la 

Casa  

experimentelor 

de la 

București. 

Realizează și 

explică celor 

din grupa mare 

experimente 

interesante din 

domeniul 

fizicii, al 

științelor 

naturii. 

Poenaru 

Gabriela 

26.03.2018 56 copii Grădinița 

Liteni 

Z.I.C.I. Un grup de 

elevi din cl a 

VIII a B au 

citit povești 

celor mici de 

la grădiniță. 

Au diseminat 

prin desene. 

Poenaru 

Gabriela,  

Patrașcu 

Daniela, 

Chihaia 

Maria 

ianuarie - 

iunie 2018, la 

nivel local (de 

instituție de 

învățământ) şi 

naţional.  

 

2 grupe de 

gradiniță și 

elevii cl a 

VIII a B 

 

,,SĂ NE 

CUNOAŞTEM 

FRUMUSEŢILE 

BUCOVINEI“ 

Excursie 

tematică la 

Gura 

Humorului și 

împrejurimi.  

Muzeul 

obiceiurior 

populare, 

pensiunea 

Andreea. 

Poenaru 

Gabriela 

27.03.2018-

28.03.2018 

Elevii cl a 

VIII-a B 

Primăria 

Gura 

Humorului   

 

 

 



Proiecte educative 

1.  Proiect educaţional Concurs ”Ne prețuim valorile?!” s-a 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.  

 

2.   A demarat proiectul Erasmus+ KA201 ‘Teaching for a Sustainable Tomorrow’2017-

2020 coordonat la nivel de ṣcoală de prof. Cerasela Marleneanu. Echipa de lucru esta formată 

din doamna director adjunct Adina Grigore, prof. Viorica Oprea, prof. Briana Belciug prof. 

Mihaela Doboṣ ṣi prof. Adina Morhan.                 

 

3.  Clubul Erasmus+ continuă activitatea cu ȋntâlniri săptămanale pentru a discuta ṣi a realiza 

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

Representation to the EU Parliament’ 2017-2019 coordonat de doamna profesoara 

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 si  Italia-Liceo Scientifico Statale "E. Fermi", Policoro 

coordonator Erica Gallo.           

 Temele urmatoare din proiect s-au  intitulat ‘Netiquette and good behavior rules’, 

‘Poster reprezentand scoala ta’, ‘Alegerea consiliului de mediatori’ ṣi activitatea ‘Horing 

Greece’.        

 

4. Proiect internațional eTwinning 2018 – L’année européenne du patrimoine culturel s-a 

derulat pe întreaga perioadă a anului școlar 2017-2018 și a propus 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 au fost prof. Belciug Briana, prof. Sburlea 

Cecilia, prof. Dochia Lenuța și director, prof. Manolache Alina.     

 La proiect au participat 20 de cadre didactice din 7 țări (România, Albania, Franța, 

Cehia, Republica Moldova, Polonia și Italia) și 108 elevi. Elevii au ales elemente ale 

patrimoniului cultural național pe care le-au prezentat în format word sau powerpoint, iar în a 

doua etapă a proiectului au prezentat elemente ale patrimoniului cultural din țările europene 

pe care le-au vizitat. Produsul final al proiectului a constat ȋn publicarea unei broșuri / a unei 

reviste cu cele mai interesante elemente ale patrimoniului cultural european așa cum le văd 

tinerii europeni.  

 

5.Proiect internațional eTwinning ,,Vivons sport! ‘’Proiectul s-a derulat pe parcursul anului 

școlar 2017-2018. Participanți la proiect au fost 26 de elevi (7 din România) și 3 cadre 



didactice din Franța, Belgia și România. Coordonator proiect pentru școala noastră: prof. 

Belciug Briana. Proiectul și-a propus să promoveze importanța sportului în rândul tinerilor și 

să dea exemple de bune practici.  

6. Lansarea numărului 12 al revistei bilingve Lettres & Letters în luna mai 2018, având ca 

temă Modă/Vintage/Medieval şi premierea elevilor de clasa a XII-a care au fost redactori. 

Revista a fost coordonată de prof. Belciug Briana, prof. Marleneanu Cerasela și prof. 

Constantinescu Claudia La activitate au participat 12 elevi-redactori, 10 elevi invitați și 5 

cadre didactice. În cadrul concursului Jurnaliști în devenire, revista noastră a primit Premiul 

I.  

Cocursuri ṣi olimpiade 

 

 Limba ṣi literatura română: 

Menţiune la faza judeṭeană, eleva Saghin Iuliana, cl.a IX a A, ȋndrumător prof. Sburlea 

Cecilia. 

Concursul interjudeţean Condei de jurnalist, 3 menṭiuni, coordonator prof.Sburlea Cecilia 

Concursul interjudeţean de creaţie literară Vise care ucid , premiul I ṣi o menţiune, 

coordonator prof.Sburlea Cecilia 

Concursul regional de creaţie literară Ziua Mulţumirii, menṭiune, coordonator prof.Sburlea 

Cecilia 

Proiectului transdisciplinar Povestea unei fântâni, premiul I, premiul II ṣi 2 menţiuni, 

coordonator prof.Sburlea Cecilia 

 

            Limba franceză: 

Mențiune – Haidamac Ana Maria Daniela (clasa a X-a A), la Concursul Internațional de 

Creație ”Calistrat Hogaș”, secțiunea Traduceri, limba franceză, CAEN, poziția 77 

(coordonator prof. Belciug Briana)  

Premiul III – Saghin Iuliana (clasa a IX-a A), la concursul Dictée Lavalloise. CAEJ, poziția 8 

(coordonator prof. Corleciuc Veronica)  

Mențiune – Haidamac Ana Maria  (clasa a X-a A), la concursul Dictée Lavalloise. CAEJ, 

poziția 8 (coordonator prof.  Belciug Briana) 

Mențiune – Danalache Bianca (clasa a X-a C), la concursul Dictée Lavalloise. CAEJ, poziția 

8 (coordonator prof. Corleciuc Veronica) 

Premiul Special – Tanasă Sabina (clasa a XI-a C), la concursul Dictée Lavalloise. CAEJ, 

poziția 8 (coordonator prof. Belciug Briana) 

Mențiune – Haidamac Ana Maria (clasa a X-a A), la concursul național Copilăria – un 

univers magic, CAEN, poziția 82 (prof. Belciug Briana) 

Premiul I – clasa a VIII-a A (prof. Ailincăi Tatiana/prof. Țibichi Maria), la concursul 

Mathématiques sans frontières, CAEN, cap. XI, Domeniul Științific, nr. 167.  

Premiul II – clasa a VI-a B (prof. Ailincăi Tatiana/prof. Țibichi Maria), la concursul 

Mathématiques sans frontières, CAEN, cap. XI, Domeniul Științific, nr. 167. 

Premiul Special – clasa a VII-a A (prof. Ailincăi Tatiana/prof. Țibichi Maria), la concursul 

Mathématiques sans frontières, CAEN, cap. XI, Domeniul Științific, nr. 167. 



              Educaṭie fizică ṣi sport:  

 -menṭiune la faza pe judeţ, Handbal fete liceu  (feb 2017) ; 

-menţiune atletism faza pe judeţ Pascariu Nicolae clasa a-VIII-a A; 

- locul III la FOTBAL  cu echipa claselor  V-VIII ; 

- la CROSS am obţinut trei menţiuni şi calificarea la faza judeţeană ; 

-participari la Olimpiada Gimnaziilor obţinând rezultate bune. 

 

 

 

           Director,                                                                              Consilier educativ, 

     Prof.Manolache Alina Florentina                                              Prof.Sburlea Cecilia 
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