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                                   Raportul activităṭii educative                                                           

        din sem. al II-lea anul  şcolar 2018-2019 

 
                                                                              
                                                                                               

   

A. Activitatea ȋn cadrul Comisiei diriginţilor: 

                                                              

  Ȋn data de 2.04.2019, diriginţii claselor de gimnaziu ṣi de liceu au participat, intr-o 

comisie reunită, la o activitate de consiliere pe tema Situaţia elevilor cu dificultăți de învățare 

(CES), susţinută de d-na Pavelescu Maria ṣi d-na Nichitean Adriana, consilieri, reprezentanţi 

CJRAE Suceava. Au fost prezentate ṣi discutate cazurile din liceul nostru, după care s-au 

oferit modele de predare ṣi aplicare a procedurii de acordare a certificatelor elevilor cu 

dificultăți de învățare S-a subliniat importanṭa monitorizării ṣi consilierii constante atât a 

părinţilor cat ṣi a elevilor implicaţi. 

       

B. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor: 

 

      Pe parcursul semestrului al II-lea 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, având suportul 

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

  

1) Dă-ţi ȋntâlnire cu o carte!- 14 februarie 

  

 La inițiativa doamnei profesoare Belciug Briana, de Sfântul Valentin, elevii din liceul 

nostru și-au dat întâlnire cu o carte împachetată special, astfel încât autorul și titlul să nu fie 

vizibile. Participanṭii, elevi ṣi profesori deopotrivă au primit provocarea ca după  o lună, să se 

întâlnească din nou pentru a împărtăși impresii legate de lectura cărṭii primite ca dar 

simbolic. 

  

2) Mesaj pentru un zâmbet- 8 martie 

 

  Ȋn zi de Mărṭiṣor liceenii, la iniṭiativa membrilor CŞE, au ales să sărbătorească intr-un 

mod inedit venirea primăverii. Au expus pe holul liceului un panou pe care oricine putea lăsa 

mesaje frumoase pentru o persoană specială din viaṭa lui. 

 

3) Activitate ȋn cadrul Săptămânii Educației Juridice- 26 martie 

  

  Ȋn cadrul Săptămânii Educației Juridice, la Centrul de Documentare și Informare a 

liceului s-a desfăṣurat activitatea de tip atelier Faptele mele și consecințele acestora, la care 



au participat elevi din cl.VII-IX.  Discuṭiile s-au axat pe căutarea unor soluṭii și s-au dezbătut 

probleme ce vizează domeniul juridic al delincvenṭei juvenile.    

 Introducerea activității s-a realizat prin prezentarea unor pasaje din codul de 

procedură de către moderatorul specialist, d-na judecător Ioana Rusu, voluntar la Institutul 

Bucovina. Activitatea a continuat cu o prezentare PowerPoint pe tema drepturilor și 

îndatoririlor minorilor, la final s-au lansat concluzii pe această temă. 

 

4) Săptămâna altfel-  JA in a DAY 

 

  Membrii CŞE coordonaṭi de d-na prof.Atanasoaie Alexandra au organizat ȋn cadrul 

liceului o activitate de informare-concurs, pe tema Educaṭiei financiare, care prezentă un real 

interes ȋn rândul tinerilor. Această activitate a fost susṭinută de materialele informative, 

aplicaṭii ṣi chestionare oferite de organizaṭia JA România. 

  

  

5) Parteneriat cu Crucea Roṣie Suceava    

                                                                                                              

În parteneriat cu Crucea Roṣie Suceava, membrii CŞE din cadrul liceului nostru au 

ȋnvăṭat alături de alṭi colegi, de la voluntarii asociaṭiei, cum pot salva o viaṭă. 

Activitatea practică s-a desfăṣurat ȋn data de 7 iunie ȋn spaṭiul generos al sălii de sport, 

având ca temă Informarea poate salva o viață. Liceenilor li s-au prezentat noṭiuni 

elementare legate de prim-ajutor. 

 

 

 

 

 

C. Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: 

 

 

Nr. 

crt 

Activitatea  data 

1. 

 
Avantajele ṣi dezavantajele noiilor tehnologii- Siguranţa 

pe Net 

25.02.2019 

2. Familie şi comunitate, implicarea în responsabilizarea 

copiilor- Săptămâna Ed.Juridice 

18.03 2019 

3. Părinții și implicarea lor în activitățile extrașcolare 20.05.2019 

4. Pregătirea Examenelor naţionale- o prioritate  23.05.2019 

 

 

 

                                                                                            Ȋntocmit de consilier educativ, 

                                                                                                      prof. Sburlea Cecilia 

 


