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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  PENTRU SĂPTĂMÂNA ,,ŞCOALA ALTFEL” 

 

 AN ŞCOLAR 2022-2023       

 

13-17 martie 2023 

  

Nr. 

crt. 

Unitatea 

şcolară 

Proiectul/Activitatea/ 

Acţiunea/ 

Parteneriatul/ 

Concursul 

Descriere succintă (scop, grup ţintă, 

activităţi, rezultate, impact, parteneri) 

Parteneri 

(instituţii 

partenere) 

 

Dată/Loc de 

desfăşurare  

 

 

Coordonatori  

1.  G.P.N. Liteni ,,Ziua lecturii” 

 

„Biblioteca din clasa 

mea” 

„Cine ştie mai bine?” 

„Casuța din oală” 

,,Povestile în cantece" 

 

Apropierea copilului de carte, de mesajul 

scris. 

Stimularea interesului pentru lectură. 

 

Preșcolarii de la G.P.N. Liteni ( grupa 

mică,  grupele mijlocii, grupele mari) 

Activitate culturală 

 

părinți,  

cadre 

didactice 

 Luni 

13.03.2023 

sala de 

grupă 

Prof. Chihaia Maria 

Prof. Balan Anca 

Prof. Gușă Teodora 

Prof. Popa Elena 

 Ed. Florescu Elena 

2.  G.P.N. Liteni „Ziua mişcării şi 

sănătăţii” 

„Micul dejun cea mai 

importantă masă a 

Familiarizarea preșcolarilor cu un stil de 

viață sănătos, a importanței alimentației și 

a mișcării. 

Formarea unui stil de viață sănătos. 

 

Asistentul 

medical 

Prisacariu 

Marți 

14.03.2023 

sala de 

grupă 

Prof. Chihaia Maria 

Prof. Balan Anca 
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zilei” 

„ Preșcolarii ne invață 

cum să ne păstrăm 

sănătatea prin 

mișcare” 

„Afară ne jucăm” 

,,Alimente sănătoase" 

,,Piramida 

alimentelor" 

 

 

Preșcolarii de la G.P.N. Liteni ( grupa mică 

, grupele mijlocii , grupele mari) 

Activitate educație sanitară 

Anca 

părinți,  

cadre 

didactice 

Prof. Gușă Teodora 

Prof. Popa Elena 

 Ed. Florescu Elena 

3.  G.P.N. Liteni ,, Noilor educaţii” 

 

„Circulăm corect” 

„Semaforul” 

 

Familiarizarea copiilor cu principalele 

reguli de circulație .  

 

Preșcolarii de la G.P.N. Liteni ( grupa 

mică,  grupele mijlocii , grupele mari) 

 

Activitatede  educație rutieră 

Agent de 

poliție  

părinți, 

 cadre 

didactice 

 Miercuri  

15.03.2023 

sala de 

grupă 

Prof. Chihaia Maria 

Prof. Balan Anca 

Prof. Gușă Teodora 

Prof. Popa Elena 

 Ed. Florescu Elena 

4.  G.P.N. Liteni ,, Ziua micilor 

artişti” 

 

„Iată cer pot face 

două maini dibace” 

„Copacul prieteniei” 

„Scena ne place” 

„Cântăm şi ne 

distrăm” 

 

Realizarea de lucrări plastice /practice  

utilizând materialele puse la dispoziție. 

 Dezvoltarea spiritului de echipă. 

Preșcolarii de la G.P.N. Liteni ( grupa mică 

, grupele mijlocii , grupele mari) 

Activitate cultural-artistică 

părinți, 

 cadre 

didactice 

Joi 

16.03.2023 

sala de 

grupă 

Prof. Chihaia Maria 

Prof. Balan Anca 

Prof. Gușă Teodora 

Prof. Popa Elena 

 Ed. Florescu Elena 

5.  G.P.N. Liteni ,,Ziua verde” 

 

„ Ne jucăm şi 

natura protejăm” 

 „Micul ecologist” 

„Focul în imagini şi 

cuvinte” 

,,Minunile Terrei”-  

,,Dansul 

Ecologiştilor!” 

Dezvoltare simțului pentru frumosul din 

natură, a protejării mediului . 

 

Preșcolarii de la G.P.N. Liteni ( grupa 

mică, grupele mijlocii , grupele mari) 

 

Activitate ecologică 

părinți, 

 cadre 

didactice 

Vineri 

 17.03.2023 

sala de 

grupă 

Prof. Chihaia Maria 

Prof. Balan Anca 

Prof. Gușă Teodora 

Prof. Popa Elena 

 Ed. Florescu Elena 



3 
 

6.  Liceul 

Tehnologic I. 

V. Liteanu 

“O rețetă de 

familie”  

 

 

 

 

 

 

“100 de zile de 

școală din anul 

școlar 

2022-2023” 

 Prezentarea unor mâncăruri 

tradiţionale din satul natal;  

 Concurs de gătit, rețetă la alegere; 

Ateliere de gătit; 

 Realizarea unor postere de 

prezentare a reţetei; 

Concurs de postere;  

 stimularea şi promovarea 

creativităţii elevilor prin realizarea 

colecţiilor de 100 de obiecte; 

Colecții din 100 de obiecte 

Elevi și 

părinți 

Luni 

13.03.2023 

8:00-11:00 

Prof. Poenaru 

Cristina 

Prof. Luca Petronela 

 

7.  Liceul 

Tehnologic I. 

V. Liteanu 

“Îndemânare și 

culoare” 

 

 

 

 

“Punți între suflete 

– educație fără 

frontier” 

 

 

“Minte sănătoasă în 

corp sănătos- 

activităţi sportive” 

 Stimularea aptitudinilor artistice ale 

elevilor şi cultivarea gustului estetic 

Realizează  mărțișoare din diverse 

materiale,  utilizand diferite tehnici 

 Educarea comportamentului moral 

civic de întrajutorare, vizând 

trăsăturile de caracter: bunătate, 

generozitate. 

 Activitate de voluntariat - Colectarea de 

produse care vor fi donate unor bătrâni din 

satul  Smârdan. 

 Dezvoltarea armonioasă a copilului  

Întreceri sportive, dansuri 

Elevi și 

părinți 

Marți, 

14.03.2023 

8:00-11:00 

Prof. Poenaru 

Cristina 

Prof. Luca Petronela 

 

8.  Liceul 

Tehnologic I. 

V. Liteanu 

“Violența – un film 

de groază” 

 

 

 

“De la persoane la... 

trafic de personae” 

 

 

 Identificarea cazurilor de violență 

din școală și mediul familial;  

Vizionare de film; 

 Realizarea unui poster cu titlul 

activității în care să prezinte cum 

putem evita situațiile conflictuale; 

Realizarea unei dezbateri cu invitați din 

cadrul Poliției locale sau a Postului de 

Poliție; 

Elevi și 

părinți 

Miercuri 

15.03.2023 

8:00-11:00 

Prof. Poenaru 

Cristina 

Prof. Luca Petronela 
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“O viață fără 

dependență” 

 

 

 

 

 

“Sănătate prin 

dans” 

 Informarea elevilor cu privire la 

traficul de persoane; 

Realizarea de desene pe tema Comuna mea 

fără trafic de persoane; Concurs de desene 

 Vizionarea de filmulețe referitoare 

la efectele negative ale fumatului; 

Organizarea unui concurs de scriere 

creativă; 

 Repetarea  dansurilor populare ; 

 Exersarea unui dans comun cu toată 

clasa;  

9.  Liceul 

Tehnologic I. 

V. Liteanu 

“Detectivii 

curățeniei” 

 

 

 

 

“Introducere în 

lumea șahului” 

 Activitate practic gospodărească de 

igenizare și înfrumusețare a clasei 

Amenajarea clasei cu tematica anotimpului 

primăvara 

 Adoptarea unui comportament 

sănătos privind mişcarea zilnică si 

practicarea sportului 

mintii:șahul; 

Prezentarea unor lecții de șah 

http://educatie-fizica.ro/introducere-in-

sah/ 

Elevi și 

părinți 

Joi 

16.03.2023 

8:00-11:00 

Prof. Poenaru 

Cristina 

Prof. Luca Petronela 

 

10.  Liceul 

Tehnologic I. 

V. Liteanu 

“Cartea, comoară 

pentru suflet 

Ziua mondială a 

scriitorilor” 

 

 

 

 

 

 

 

“Elevii au talent!” 

 Conştientizarea rolului pe care îl 

are literatura în consolidarea vieţii 

spirituale a tinerilor 

Prezentare PPT  

Lectură ,, Bubico”, de I.Luca Caragiale 

Rezolvarea unui test pe platforma lecturino 

Vizionare dramatizare 

 ,, Bubico”, elevii clasei a II-a  

 

 Stimularea potenţialului artistic  al 

elevilor, prin  interpretarea unor 

cântece, poezii și dans 

Concurs - Karaoke 

Elevi și 

părinți 

Vineri 

 17.03.2023  

8:00-11:00 

Prof. Poenaru 

Cristina 

Prof. Luca Petronela 

 

http://educatie-fizica.ro/introducere-in-sah/
http://educatie-fizica.ro/introducere-in-sah/
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11.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu ” 

 ,,Jocuri și jucării  ’’ 

-Ghicește cine sunt! 

-Spune povestea mea 

-Pictura sentimentelor 

-Ghemul magic 

-Mimă 

-Ce culoare au 

emoțiile mele? 

-Mindfulness acasă și 

la școală 

https://emalascoala.ro

/mindfulness-la-

scoala-acasa-

provocare/ 

,,Micii artiști’’ - 

Pictură și culoare 

-Desen, pictură, colaje ( 

la alegere)  

 Scop - Formarea şi dezvoltarea unor trăsături 

de caracter, spirit de prietenie;  

- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în 

echipă;  

 

Grup țintă :  

Elevi clasa I A  

 

 

Părinți, cadre 

didactice 

Luni  

sala de clasă 

8.00-11.15 

prof. Onofrei 

Veronica  

12.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

 

 

 

„În lumea 

poveștilor” 

 

Joc didactic  

„Recunoaște 

personajul” 

 

Scop: - Dezvoltarea interesului pentru 

lectură; 

Activități:- vizionarea unor povești din 

literature universal; 

- recunoașterea personajelor din poveștile 

cunoscute pe baza unor descrieri date și 

realizarea unor desene pe asfalt cu 

personajele respective. 

Grup țintă : elevii clasei I A 

 

Părinți, cadre 

didactice, 

bibliotecarii 

școlii 

Marți  

 sala de 

clasă 

8.00- 11.15 

prof. Onofrei 

Veronica   

13.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,, Pe aripile 

cântecului și 

dansului’’ 

 

-prezentarea unor 

pași de dans și a unei 

Scop - Descoperirea talentelor actoricești; 

Activităţi : 

-Program artistic  - scenete umoristice, 

dramatizări. 

Grup țintă : elevii clasei I A 

 

 Miercuri  

Sala de 

clasă 

 

 

8.00-11.15 

Prof. Onofrei 

Veronica 

 

https://emalascoala.ro/mindfulness-la-scoala-acasa-provocare/
https://emalascoala.ro/mindfulness-la-scoala-acasa-provocare/
https://emalascoala.ro/mindfulness-la-scoala-acasa-provocare/
https://emalascoala.ro/mindfulness-la-scoala-acasa-provocare/
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ținute 

corespunzătoare; 

-mișcare pe ritm 

muzical; 

-realizarea uni colaj 

cu tema ,,Dansul 

florilor”(flori 

personalizate, 

folosirea unor fețe 

vesele) 

,,Animals Quiz 

activity’’ 

14.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu ” 

 

,,Matematica….prin 

joc’’ 

cuvinte încrucişate;  

glume matematice;  

ghicitori matematice;  

probleme distractive;  

curiozităţi;  

 ,, Mișcarea 

înseamnă viață, 

sportul înseamnă 

sănătate! ’” 

Scop- îmbunătățirea rezistenței fizice , 

dezvoltarea capacității de concentrare , de 

atenție , gândirii logice. 

Activitate – jocuri dinamice  

                „Elasticul”  

                „Şotronul” 

                „Baba oarba” 

                „Rațele și vânătorii” 

                „Războiul țărilor” „Mima”;  

                

 Grup țintă: elevii clasei I A 

 Joi  

Sala de 

clasă 

Terenul de 

sport 

8.00-11.15 

Prof.Onofrei 

Veronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 ,,Detectivii 

curățeniei” 

Clasa noastră cea mai 

frumoasă- activitate 

de igenizare și 

înfrumusețare a clasei 

 

,, Să ne hrănim 

inteligent’’ 

Scop : - Dezvoltarea şi îmbogăţirea 

cunoştinţelor referitoare la norme şi reguli 

de igienă;. 

Activităţi : -Vizionarea unui film pentru 

copii 

- Concurs  

Grup țintă clasa I A 

 

 

 Vineri  

Sala de 

clasă 

Terenul de 

sport 

8.00-11.15 

Prof. Onofrei 

Veronica 
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-Igiena zilnică 

-Piramida 

Alimentelor 

-Pregătirea 

sandvișului.  

 

 

 

16.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Bine ai venit, 

primăvară!” 

Scopul /educație pentru artă 

-să dezvolte sentimente de apartenenţă, de 

ataşament, de dragoste faţă de acest 

anotimp; 

Grup țintă/ clasa I B /25 de elevi 

Elevii vor lectura/audia texte literare 

despre anotimpul primăvara.Vor viziona o 

prezentare ppt despre anotimpul  

primăvara.Ei vor completa un rebus și  un 

ciorchine referitor la acest anotimp,apoi 

vor realiza un desen/colaj/tablou de 

primăvara . 

-colaje/desene ale copiilor 

-expoziția lucrărilor 

 

 Luni 

13.03.2023 

sala de clasă 

Inst.Martian Iulia-

Maria 

17.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

“Ziua alimentelor 

sănătoase”  

 

Scopul/educatie pentru sănătate si nutriție 

-formarea deprinderilor de alimentație 

sănătoasă și îmbogățirea cunoștințelor 

despre ,,Piramida alimentelor,, 

-să-şi formeze abilităţi de lucru; 

-să colaboreze pentru realizarea 

produselor. 

Grup țintă/ clasa I B /25 de elevi 

 

Elevii vor viziona o prezentare referitoare 

la  ,,Piramida alimentelor,,.Vom stabili 

regulile pentru un stil de viață sănătos.Vor  

 Marţi 

14.03.2023 

sala de clasă 

Inst.Martian Iulia-

Maria 
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alege alimentele potrivite pentru realizarea 

unui prezentări.Elevii vor realiza un desen 

sau un colaj cu 

alimente(legume,fructe,oua,produse 

lactate)care contin vitamine sau un meniu 

sănătos. 

-colaje/desene ale copiilor 

-expoziția lucrărilor 

18.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Lumină și culoare” Scopul/educație pentru artă 

Grup țintă/ clasa I B /25 de elevi 

 

Elevii vor urmări o prezentare ppt despre 

sărbătoarea Paștelui la români.Vom 

citi/audia texte literare referitoare la 

această sărbătoare.Vom discuta despre 

obiceiurile și tradițiile poporului român de 

Paște.Vor realiza colaje/felicitări cu 

tematica pascală.Elevii vor încondeia ouă 

și le vor prezenta în expoziția clasei.  

-colaje/desene ale copiilor 

-expoziția lucrărilor 

 Miercuri 

15.03.2023 

sala de clasă 

Inst.Martian Iulia-

Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Vizionare filme 

pentru copii” 

Scopul/educație pentru artă 

Grup țintă/ clasa I B /25 de elevi 

 

Elevii vor viziona un film minunat pentru 

copii, “Dumbrava minunată”, ecranizare 

după povestirea “Dumbrava minunată”, 

scrisă de Mihail Sadoveanu  și alte povești 

pentru copii.Vor identifica personajele 

întâlnite.Vor completa un rebus și vor 

desena personajul preferat. 

-colaje/desene ale copiilor 

 Joi 

16.03.2023 

sala de clasă 

Inst.Martian Iulia-

Maria 
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-expoziția lucrărilor 

20.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Să ocrotim 

natura!” 

Scopul/ educație ecologică 

-să -şi formeze un comportament ordonat și 

responsabil 

Grup țintă/ clasa I B /25 de elevi 

Elevii vor urmări o prezentare referitoare la 

protecția mediului înconjurător,respectiv 

reciclarea unor materiale.Vor discuta 

despre poluare și consecințele acesteia.Ei 

vor găsi utilitatea unor materiale reciclate 

,transformându-le în obiecte utile. 

 

Vor realiza un colaj în care să folosească 

materiale reciclabile.Vor face un afiș cu un 

mesaj referitor la protecția mediului. 

-colaje/desene ale copiilor 

-expoziția lucrărilor 

 Vineri 

17.03.2023 

sala de clasă 

Inst.Martian Iulia-

Maria 

21.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

 

 

 

„În lumea 

poveștilor” 

 

Joc didactic  

„Recunoaște 

personajul” 

 

Scop: - Dezvoltarea interesului pentru 

lectură; 

Activități:- vizionarea unor povești din 

literature universală; 

- recunoașterea personajelor din poveștile 

cunoscute pe baza unor descrieri date și 

realizarea unor desene pe asfalt cu 

personajele respective. 

Grup țintă : clasele a II-a B, a III-a B, a V-a 

B 

Părinți, cadre 

didactice, 

bibliotecarii 

școlii 

Marți  

14.03.2023 

 

 Sala de 

clasă 

   8.00- 

11.15 

prof. Scutelnicu 

Tudorița   

prof. Ciornei Iuliana  

prof. Țurcanu Alina   

22.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Astăzi 

sunt.....actor” 

Scop - Descoperirea talentelor actoricești; 

Grup țintă : clasele a II-a B , a III-a B, a V-a 

B  

Activităţi: -Program artistic  - scenete 

umoristice, dramatizări. 

Părinţi, cadre 

didactice 

Miercuri  

15.03.2023 

 

Sala de 

clasă 

   8.00-11.15 

Prof. Scutelnicu 

Tudorița  

 prof. Ciornei 

Iuliana  

prof. Țurcanu Alina 

23.  Liceul  „Jocurile Scop- îmbunătățirea rezistenței fizice, Părinţi, cadre Joi Prof. Scutelnicu 
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Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu ” 

copilăriei” dezvoltarea capacității de concentrare , de 

atenție, gândirii logice . 

Activităţi – jocuri dinamice  „Elasticul”,     

„Şotronul”,  „Baba oarba”, „Rațele și 

vânătorii”,  „Războiul țărilor”, „Mima” 

 Grup țintă: clasele a II-a B, a III-a B, a V-

a  B 

didactice 16.03.2023 

  

Terenul de 

sport 

8.00-11.15 

Tudorița  

 prof. Ciornei 

Iuliana  

prof. Țurcanu Alina 

 

24.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Să circulăm 

corect” Traseu 

aplicativ 

Scop : - Dezvoltarea şi îmbogăţirea 

cunoştinţelor referitoare la norme şi reguli 

de circulaţie. 

Activităţi : -Vizionarea unui film pentru 

copii-Drumul colorat 

- Concurs ,,Pietonul priceput” 

Grup țintă: clasele a II-a B, a III-a B, a V-a 

B  

Poliţia 

oraşului 

Liteni 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Vineri 

17.03.2023 

 

Sala de 

clasă 

 

8.00-11.15 

Prof. Scutelnicu 

Tudorița   

prof. Ciornei Iuliana 

prof. Țurcanu Alina 

 

25.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,, Bucuria lecturii” 

 

 1. Recunoaste 

scriitorul/ personajul ; 

2. Desenăm 

personajul preferat 

-dramatizare;  

-concurs 

Activitate pentru dezvoltarea imaginaţiei şi 

a abilităţilor de comunicare. 

  Obietive: 

-să vizioneze cu interes poveştile 

prezentate. 

-să desprindă informaţii legate de 

personajele poveştii şi ȋntâmplările prin 

care trec; 

 -să recunoască personaje din poveştile 

cunoscute  pe baza unor informaţii despre 

acestea; 

-să imite diferite personaje din povestile 

cunoscute; 

Grup țintă- Clasa a III- a A 

 

Părinți 

LUNI, 

13.03.2023 

Sală de 

clasă  

Interval 

orar: 12:00- 

15:30 

 

Înv. Florescu 

Angela 

 

26.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,, Atelierul de 

creație,, 

Activități pe grupe de 

lucru: 

    -pictură pe piatră; 

   - pictură cu nisip 

Activitate pentru dezvoltarea abilităților 

practice, de mânuire a diverselor 

instrumente de lucru, de organizare și de 

punere în valoare a spiritului creativ. 

 

Obiective: 

 

 

 

Părinți 

 

 

 

Marti,  

14.03.2023 

Sală de 

Înv. Florescu 

Angela 
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colorat; 

   -  Tabloul 

Primăverii -tehnica 

Quiling 

 

să realizeze diferite colaje utilizând tehnici 

de lucru cunoscute; 

-să-şi dezvolte simţul esteticului; 

 

Grup țintă- Clasa a III- a A 

clasă  

 

Interval orar  

12:00-15:30 

 

27.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,,Pas cu pas prin 

localitatea noastră,, 

Activități: 

- drumeție prin 

împrejurimile 

localității Liteni; 

 

- strângerea de 

materiale 

naturale pentru 

realizarea unor 

colaje; 

 

- concurs de 

fotografii. 

 

     

Activitate de explorare a mediului 

înconjurător, de recunoaștre a mediilor de 

viață:  -lunca; 

           -apele curgătoare ( confluența); 

           -pășunea; 

           - balta; 

           - terenuri agricole; 

           -pădurea. 

 Obiective: 

  -să-și îmbogățească orizontul de 

cunoștere pe baza experienței personale 

acumulate; 

 -să-și dezvolte sentimentul de respect față 

de patrimoniul natural-științific; 

- să realizeze fotografii cu mediile naturale 

observate; 

Grup țintă- Clasa a III- a A 

 

 

 

Părinți  

Miercuri, 

15.03.2023 

 

Împrejurimi

le localității 

Liteni 

 

Interval orar  

10:00- 

14:00 

 

Înv. Florescu 

Angela 

 

28.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,,Elevii au talent ”  
   

 

       -Concurs de 

talente: 

-recitare; 

Interpretare; 

-dans; 

-dramatizare; 

Magie, etc.                  

Activitate de formare si dezvoltare a 

capacitatilor artistice. 

 Obiective: 

-formarea unei atitudini 

responsabile prin exersarea aptitudinilor; 

- respectarea regulilor  propuse; 

- manifestarea comportamenlui competitiv, 

dar şi a spiritului de echipă; 

-dezvoltarea dragostei fata de activitatile 

artistice. 

Grup țintă- Clasa a III- a A 

 

 

 

 părinţi 

Joi, 

16.03.2023 

 

Căminul 

cultural 

Liteni 

 

Interval 

orar:  

12:00- 

15:30 

Înv. Florescu 

Angela 

 

29.  Liceul 

Tehnologic 

“Sănătate prin 

mişcare ”  

. Activitate pentru îmbunătățirea rezistenței 

fizice , dezvoltarea capacității de 

 Vineri, 

17.03.2023 

Înv. Florescu 

Angela 
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„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Activitate – jocuri 

dinamice 

 

concentrare , de atenție ,  a gândirii logice . 

Obiective: 

- să participle cu interes la competiţiile 

sportive; 

-să respecte regulile jocului; 

- să dovedească fair-play faţă de ceilalți 

participanţi la joc; 

Grup țintă- Clasa a III- a A 

 

Terenul de 

sport 

Interval 

orar: 

12:00- 

15:30 

 

30.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Excursie școlară 

,,România trecut și 

prezent’’ 

Scop: Conştientizarea importanţei 

aspectelor  culturale legate de trecutul și 

prezentul țării noastr.Elevi de clasa a VI-a   

vor fi  implicați într-o excursie școlară . 

Grup ţintă: elevii clasei a VI-a A ,  

Activităţi:vizită Lacul Roșu, Salina Praid. 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

13 martie 

2023 

 

Prof. Marleneanu  

Cerasela 

Prof. Gigore Adina 

Prof. Chitic Mhaela 

 

31.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Excursie școlară 

,,România trecut și 

prezent’’ 

Scop: Conştientizarea importanţei 

aspectelor  culturale legate de trecutul și 

prezentul țării noastr.Elevi de clasa a VI-a   

vor fi  implicați într-o excursie școlară. 

Grup ţintă: elevii clasei a VI-a A ,  

Activităţi:vizită Sighișoara. 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

14 martie 

2023 

 

 

Prof. Marleneanu  

Cerasela 

Prof. Gigore Adina 

Prof. Chitic Mhaela 

 

32.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Excursie școlară 

,,România trecut și 

prezent’’ 

Scop: Conştientizarea importanţei 

aspectelor  culturale legate de trecutul și 

prezentul țării noastr.Elevi de clasa a VI-a   

vor fi  implicați într-o excursie școlară. 

Grup ţintă: elevii clasei a VI-a A ,  

Activităţi:vizită Brașov 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

15 martie 

2023 

 

Prof. Marleneanu 

Cerasela 

Prof. Gigore Adina 

Prof. Chitic Mhaela 

 

 

33.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

“Food and Customs 

around the world” 

Scop: Elevi de clasa a VI-a Avor fi 

familiarizati cu tipuri de mancaruri si 

obiceiuri din cateva tari .  

Grup ţintă: elevii clasei a VI-a A , 

Activităţi:schimb de informaţii privind un 

numar de tari din Europa sau din alte zone 

ale globului 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

16 martie 

2023  

 

Prof. Marleneanu  

Cerasela 

34.  Liceul 

Tehnologic 
“Muzică şi poveşti 

din cultura 

Scop:Conştientizarea importanţei 

aspectelorculturale reprezentate de muzica 

Părinţi 

Cadre 

17 martie 

2023 

Prof. Marleneanu  

Cerasela 
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„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 
Irlandeză” si povestile apartinand culturii franceze 

Grup ţintă:elevii clasei a VI-aA Activităţi: 

auditia unor melodii atat clasice cat si 

contemporane in limba irlandeza si lectura 

unor povesti traditionale irlandeze 

didactice 

 

 

 

 

35.  Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

”Cel mai bun să 

câștige!” 

„Matematica altfel” 

Participarea elevilor la diverse jocuri 

organizate în sala de clasă, cu scopul de a 

dezvolta spiritul de echipă, competiția și, 

implicit, de a crește coeziunea grupului de 

elevi. 

Participarea elevilor la activități de 

matematică aplicată în practică, concursuri 

și jocuri matematice cu scopul de a 

conștientiza importanța matematicii în 

viața de zi cu zi și a creșterii motivației 

elevilor în învățarea acestei discipline 

- 13.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Țibichi Maria 

36.  Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

”Pe urmele marilor 

scriitori” 

Concurs de creație 

literară 

Vizionarea ecranizării unei opere literare; 

Dezbatere privind asemănările și 

deosebirile dintre cartea lecturată și filmul 

vizionat; 

Concurs de eseuri și poezii. 

Activitatea are ca scop stimularea la elevi a 

dragostei pentru lectură 

- 14.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Anton Ana 

37.  Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

”Mens sana in 

corpore sano” 

Activități sportive desfășurate în aer liber, 

având scopul de a- i face pe elevi să 

conștientizeze importanța mișcării pentru 

menținerea sănătății, să dezvolte spiritul de 

echipă și fair- play  

- 15.03.2023 

Curtea școlii 

Prof. Țibichi Maria 

38.  Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

”Ne distrăm și 

învățăm” 

Excursie tematică, având scopul de a crea 

la elevi obișnuința respectării regulilor 

bunei- cuviințe, adoptarea unui 

comportament civilizat în spațiile publice 

și nu în ultimul rând, divertismentul.  

CinemaCity 

Suceava 

Părinții 

elevilor 

16.03.2023 

Suceava 

Prof. Țibichi Maria 

39.  Liceul 

Tehnologic 
”Trăim în armonie 

cu natura” 

Drumeție și activitate de ecologizare având 

scopul de a-i face pe elevi să conștientize 

Părinții 

elevilor 

17.03.2023 

Orașul 

Prof. Țibichi Maria 
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”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

importanța păstrării curățeniei mediului 

înconjurător. 

Liteni 

40.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Vizionare film” Scop:Familiarizarea cu activităţile 

cinematografice. 

Grup ţintă:elevii clasei a VII-a B 

Activităţi:vizionare de film; 

spectacol de teatru 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

17 Martie 

2023 

 

Prof. Avădănii 

Elena 

41.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Profesor pentru o 

oră( secvență)” 

„Vreau să fiu 

manierat și 

apreciat!” 

Scop: Elevi de clasa a VIII-a vor intra în 

contact cu elementele  ale vieţii de 

profesor, cu bunele maniere;  

Grup ţintă: elevii clasei a VIII-a A. 

Activităţi:joc de rol, schimb de informaţii 

privind bunele maniere; prezentare Power-

Point;  

 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

13 Martie 

2023 

 

Prof. Poenaru 

Elena-Gabriela 

42.   

 

 

 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,,Frămantări de 

limbă” 

Scop: Formarea dicției corecte ca 

oportunitate de afirmare şi de orientare 

şcolară.  

Grup ţintă: Elevii clasei a VIII-a A. 

Activităţi: Elevii vor forma o 4 echipe şi 

vor lucra pe grupe, pronunțand cat mai 

corect ,,framantările de limbă” extrase 

dintr-un bol 

La final se acordă premii simbolice   

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

14 Martie 

2023 

 

 

Prof. Poenaru 

Elena-Gabriela 

43.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Pași spre viitor” 

 

 

„Experimente 

gastronomice” 

Scop : Facilitarea procesului de luarea a 

deciziei privind traseul scolar si 

profesional 

Grup ţintă:elevii clasei a VIII-a A 

Activităţi:Explorarea intereselor 

 

Scop : Conştientizarea importanţei 

alimentației sănătoase în rândul tinerilor. 

Grup ţintă:elevii clasei a VIII-a A 

Activităţi: Realizarea unui top al 

produselor alimentare sănătoase  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Consilier 

şcolar 

 

15 Martie 

2023 

 

Psiholog Luciana 

Samson 

Prof. Poenaru 

Elena-Gabriela 

44.   „Zâmbetele iubirii!” Scop Familiarizarea cu activităţile de Părinţi 16 Martie Preot prof. 
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Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

„Vizionare film” 

 

voluntariat  

Grup ţintă:elevii clasei a VIII-a A 

Activităţi:voluntariat 

Scop:Familiarizarea cu activităţile 

cinematografice.  

Grup ţintă:elevii clasei a VIII-a A 

Activităţi:vizionare de film; 

Cadre 

didactice 

Preot 

 

2023  

 

Gavriliuc Sorin 

Prof. Poenaru 

Elena-Gabriela 

 

45.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Ocrotim natura!” Scop:Protejarea naturii prin colectarea 

deşeurilor. 

Grup ţintă:elevii clasei a VIII-a A 

Activităţi: Ecologizare, drumeţie 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

17 Martie 

2023 

 

Prof. Poenaru 

Elena-Gabriela 

46.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Călător în Brașov” 

 

Scop: vizitarea unor obiective turistice de o 

importanţă istorică şi geografică deosebită  

şi descoperirea interferenţelor culturale din 

diferitele regiuni geografice prin care 

trecem. 

Grup ţintă: elevii clasei a VIII-a B/ a VI-a 

B/ a VIII-a Corni 

Activităţi: vizitarea unor  muzee, centre 

istorice, regiuni cu aspecte geografice 

deosebite. 

Rezultate: îmbogăţire culturii generale cu 

informaţii direct de la surse cu bogată 

încărcătură istorică;dezvoltarea relaţiilor 

specifice grupului: lucrul în echipă, 

toleranţă,  socializare, comunicare; 

Impact: deschidere spre valorile culturale, 

pe calea definitivării personalităţii. 

Obiective 

istorice si 

culturale din 

Harghita, 

Brașov, 

Râșnov și 

Sinaia ; cadre 

didactice şi 

părinţi 

13-14-15 

martie 2023 

Liteni –

Brașov  

Prof. Chitic Mihaela 

Prof. Marleneanu 

Cerasela 

Prof. Grigore Adina 

47.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Alege să fii bio!” Scop: Informarea elevilor cu privire la un 

mod de viaţă sănătos . 

Grup ţintă: elevii clasei a VIII-a B 

Activităţi: Suntem ceea ce mâncăm – 

Şcoala de bucătărie (curs practic de 

alimentaţie)  

 cadre 

didactice,  

părinţi  

 

16 martie 

2023 

 

Prof. Chitic Mihaela 

Prof. Adina Morhan 

 

48.  Liceul „Sportul – cheia Scop: conștientizarea importanței cadre 17 martie Prof. Chitic Mihaela 
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Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

sănătății” activităților sportive pentru o bună armonie 

a corpului și a minții 

Grup ţintă : elevii clasei a VIII-a B 

Activităţi: - jocuri, șah, rummy, activități 

în aer liber 

Rezultate: fotografii, impresii  

Impact educaţional asupra elevilor – 

realizarea lucrului în echipă, 

conștientizarea importanței activităților 

sportive 

didactice, 

părinţi  

2023 

 

49.  Liceul 

Tehnologic ”I. 

V. Liteanu” 

“Iașule, mândră 

cetate!” 

Excursie pentru a descoperi dimensiunea 

istorică dar și academică a municipiului 

Iași. Vizitarea monumentelor istorice și a 

muzeelor, conexarea cunoștințelor 

dobândite anterior cu obiectivele vizitate. 

Dezvoltarea la elevi a sentimentului de 

apartenență și integrare în spațiul 

românesc.  

Grup ţintă: elevii clasei a IX-a B 

Elevii 

Părinții 

Muzee din 

Iași 

Marți  

14 Martie 

2023, 

Municipiul 

Iași 

Prof. Mancaș Ioan 

50.  Liceul 

Tehnologic ”I. 

V. Liteanu” 

“Hai hui în jurul 

lumii” 

Înțelegerea diversității culturale ca stare de 

normalitate. Cultivarea la elevi a empatiei 

și a toleranței față de alte 

grupuri/comunități, etc. 

Grup ţintă: elevii clasei a IX-a B 

Elevii 

Părinții 

Miercuri 

 15 Martie 

2023, sala 

de clasă 

Prof. Mancaș Ioan 

51.  Liceul 

Tehnologic ”I. 

V. Liteanu” 

“Programează-ți 

viitorul!” 

Dezvoltarea  la elevi a competenței de 

planificare a resurselor financiare proprii. 

Este așteptat ca elevii să utilizeze bugetul 

ca instrument de planificare financiară.  

Grup ţintă: elevii clasei a IX-a B 

Elevii 

Părinții 

JAR 

Joi  

16 Martie 

2023, sala 

de clasă 

Prof. Mancaș Ioan 

52.  Liceul 

Tehnologic ”I. 

V. Liteanu” 

“Vizionare de filme 

artistice și 

documentare” 

Descoperirea ”celei de a șaptea arte”. 

Educarea gustului în materie de artă 

cinematografică. Descifrarea mesajului 

social transmis prin intermediul creației 

artistice. 

Grup ţintă: elevii clasei a IX-a B 

Elevii 

 

Vineri 

 17 Martie 

2023, sala 

de clasă 

Prof. Mancaș Ioan 



17 
 

53.  Liceul 

Tehnologic        

”I. Vârnav-

Liteanu”  

”Cum mă comport” 

Concurs cu teme de 

politețe 

Ediția a II-a 

- scop educativ, informațional 

- elevii ai clasei a X-a B 

- fișe cu întrebări tip grilă 

 

CDI 

D-na 

Mihaela 

Onisii 

 

Luni  

13.03.2023 

 

Prof. Victor Anton 

54.  Liceul 

Tehnologic        

”I. Vârnav-

Liteanu”  

„Învățăm într-un 

mediu prietenos!” 

- Ecologizare, curățenie 

- Elevii clasei a X-a B 

- Sala de clasă 

 

Personalul 

auxiliar 

 

Marți  

14.03.2023 

 

Prof. Victor Anton 

55.  Liceul 

Tehnologic        

”I. Vârnav-

Liteanu”  

„Să ne distrăm ... cu 

matematica!” 

 

- Scop informațional,educațional 

- Elevii clasei a X-a B 

- Sala de clasă 

- Jocuri, materiale video 

  

Miercuri 

15.03.2023 

 

Prof. Victor Anton 

56.  Liceul 

Tehnologic        

”I. Vârnav-

Liteanu”  

”Viață de liceu” 

Vizionare film 

educațional 

- scop educativ 

- elevii ai clasei a X-a B 

- vizionare film(2 ore)  

 

 

 

 

Joi 

16.03.2023 

 

Prof. Victor Anton 

57.  Liceul 

Tehnologic        

”I. Vârnav-

Liteanu”  

„Drumeție la 

cetățile Sucevei” 

- Scop turistic, informațional 

- elevii ai clasei a X-a B 

- Cetatea de Scaun, Cetatea Șcheia, 

Mănăstirea Zamca  

 

CL 

Millennium 

Liteni 

 

Vineri 

17.03.2023 

 

Prof. Victor Anton 

Prof. Adina Morhan 

58.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Alege sa fii 

informat!” 

Scop: Informare şi documentare- de la 

teorie la practica interculturala 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a A 

Activităţi: Activitate practică de formare şi 

orientare Oraşul nostru (vizită de studiu) 

Obiective 

istorice si 

culturale din 

Suceava 

13 martie 

2023 

 

Prof. Sburlea 

Cecilia 

 

 

59.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Alege sa fii un bun 

partener!” 

Scop: Crearea unor modele de bune 

practici în domeniul relationarii sociale 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a A 

Activităţi:Schimb de informaţii/aplicatii, 

privind dreptul la un grup social prin 

cultivarea sentimentului de apartenenta; 

prezentare Power-Point şi jocuri ilustrative.  

 cadre 

didactice, 

elevi 

14 martie 

2023 

 

Prof. Sburlea 

Cecilia 

 

 

60.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

„Alege să fii cel mai 

bun! 

Scop:Conştientizarea importanţei artei 

cinematografice/dramatice în rândul 

tinerilor. 

Teatrul 

Municipal 

Suceava,  

15 martie 

2023 

Teatrul 

Prof. Sburlea 

Cecilia 
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Liteanu” Grup ţintă: elevii clasei X-a A 

Activităţi: Activitate cultural-artistic prin 

participarea la spectacole, proiectii şi 

vizionări de filme.  

cadre 

didactice, 

elevi 

Municipal 

Suceava/ 

USV 

 

61.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Alege să fii bio!” Scop:Informarea elevilor cu privire la un 

mod de viaţă sănătos . 

Grup ţintă:elevii clasei a X-a A 

Activităţi: Suntem ceea ce mâncăm – 

Şcoala de bucătărie (curs practic de 

alimentatie)  

 cadre 

didactice,  

părinţi si 

elevi 

16 martie 

2023 

 

Prof. Sburlea 

Cecilia 

    

62.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

„Alege să fii eco!” Scop: Protejarea naturii prin colectarea 

deşeurilor. 

Grup ţintă:elevii clasei a X-a A  

Activităţi: Activitate de ecologizare în 

spaţiul şi în afara şcolii 

Primăria 

Oraşului 

Liteni, 

părinţi si 

elevi. 

17 martie 

2023 

Liceul 

Tehnologic 

,,I.V.Liteau” 

Liteni 

Prof. Sburlea 

Cecilia 

 

 

 

 

63.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

“Albumul familiei 

mele. “ 

Scop: Educație pentru dezvoltare personală 

Grup ţintă: elevii clasei a XI-a B  

Activităţi:Prezentare de fotografii și filme 

cu membrii familiei și evenimente 

importante din viața familiei. 

Rezultate: îmbogăţire culturii generale cu 

informaţii direct de la surse cu bogată 

încărcătură emoțională;dezvoltarea 

relaţiilor specifice grupului: lucrul în 

echipă, toleranţă,  socializare, comunicare; 

Impact: deschidere spre valorile familiei, 

pe calea definitivării personalităţii.  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

13.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Mancaş Elena 

 

64.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

“Ce înseamnă 

educație 

alimentară? 

Piramida 

alimentelor.” 

Scop: Educație pentru sănătate și nutriție 

Grup ţintă: elevii clasei a XI-a B  

Activităţi:Construirea de meniuri zilnice și 

de piramide alimentare sănătoase. Meniul 

zilnic individual. Mituri despre alimentație. 

Film documentar despre alimentatie. 

Rețetă cu tradiție in familie (filmuleț). 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

14.03.2023 

Sala de 

clasă 

 

 

Prof. Mancaş Elena 
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Rezultate: îmbogăţire culturii generale cu 

informaţii direct de la surse cu bogată 

încărcătură emoțională;dezvoltarea 

relaţiilor specifice grupului: lucrul în 

echipă, toleranţă,  socializare, comunicare; 

Impact: deschidere spre valorile sănătoase, 

pe calea definitivării personalităţii.  

 

 

 

 

 

 

65.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

“Incursiune în 

lumea viului – 

plantele și 

animalele” 

Vizionare de documentare, concursuri 

specifice 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

15.03.2023 

Sala de 

clasă 

 

Prof. Morhan Adina 

Prof. Mancaş Elena 

 

66.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

“Iaşi – oraş 

centenar" 

 

Scop: Educație pentru dezvoltare personală 

Grup ţintă: elevii clasei a XI-a B  

Activităţi:Prezentare de fotografii și filme 

cu membrii familiei și evenimente 

importante din viața familiei. 

Rezultate: îmbogăţire culturii generale cu 

informaţii direct de la surse cu bogată 

încărcătură emoțională;dezvoltarea 

relaţiilor specifice grupului: lucrul în 

echipă, toleranţă,  socializare, comunicare; 

Impact: deschidere spre valorile culturale, 

pe calea definitivării personalităţii.  

Părinţi 

Cadre 

didactice 

16.03.2023 

Liteni-Iași-

Liteni 

Prof. Mancaş Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

“Să călătorim 

virtual…”  

Scop: Educație pentru dezvoltare personală 

Grup ţintă: elevii clasei a XI-a B  

Activităţi:Prezentare de obiective turistice 

interesante. Fiecare elev alege o destinație 

(oras) care să nu fie aleasă si de alt elev și 

realizează un material in care prezintă: 

informatii despre geografie, istorie, cultură 

și civilizație, artă, sport, aspecte culinare, 

obiective turistice, aspecte inedite, imagini. 

Rezultate: îmbogăţire culturii generale cu 

informaţii direct de la surse cu bogată 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

17.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Mancaş Elena 
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încărcătură emoțională; dezvoltarea 

relaţiilor specifice grupului: lucrul în 

echipă, toleranţă,  socializare, comunicare. 

Impact: deschidere spre valorile naționale 

și internaționale, pe calea definitivării 

personalităţii.  

68.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Mancam si traim 

sanatos! 

Educatie pentru un stil de viata sanatos Cadre 

didactice, 

elevi 

13 martie 

2023 

 

Prof. Corleciuc 

Veronica 

Prof. 

Doncian Angelica 

69.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Alege sa fiiun bun 

partener! 

Crearea unor modele de bune practici 

indomeniul reletionarii sociale  

 

Cadre 

didactice, 

elevi, parinti 

14 martie 

2023 

 

Prof. Corleciuc 

Veronica 

Prof. 

Doncian Angelica 

70.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Alege sa fii cel mai 

bun! 

Constientizarea artei 

cinematografice/dramatice in randul 

tinerilor  

 

Cadre 

didactice, 

elevi 

15 martie 

2023 

 

Prof. Corleciuc 

Veronica 

Prof. 

Doncian Angelica 

71.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Alege sa fii 

informat! 

Scop: Informare şi documentare- de la 

teorie la practica interculturale 

  

 

Cadre 

didactice, 

elevi 

16 martie 

2023 

 

Prof. Corleciuc 

Veronica 

 

72.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Alege să fii eco! Scop:Protejarea naturii prin colectare 

deşeuril 

Cadre 

didactice, 

elevi 

17 martie 

2023 

 

Prof. Corleciuc 

Veronica 

 

73.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

Construiesc o filă 

din albumul  clasei 

Scop: Realizarea unei amintiri plăcute din 

perioada  liceului; 

Grup ţintă:elevii clasei a XI-a A; 

Activităţi:Fiecare elev crează o pagină 

care să-l reprezinte cel mai bine. Creaţiile 

lor vor fi aşezate, în ordinea aşezării în 

bancă, într-un lbum al amintirilor plăcute. 

În clasa XII-a colegii vor lăsa mesaje într-

un colţ al paginii special amenajat; 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

 

Luni, 

13.03.2023 

Sala e clasă 

 

Prof. Oprea Viorica 
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Rezultate: Un album cu amuntiri 

Impact: toţi elevii vor fi bucuroşi să 

păstreze peste ani o asfel de amintire 

74.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

 

Un film-o lecţie de 

viaţă 

 

 

 

 

 

Scop: sensibilizarea elevilor pentru a-i face 

mai toleranţi , mai atenţi cu cei din jur; 

Grup țintă: elevii clasei a XI-a A 

Activități: Vizionarea unui film care să 

prezinte o poveste de viaţă ca o lecţie 

Rezultate: reacţii pozitive din partea celor 

prezenţi;schimbări de comportament; 

Impact: puternic asupra celor care judecă 

fără să cunoască îndeajuns pe cineva; 

Parteneri: Consilierul şcolar Samson 

Luciana. 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Consilier 

şcolar 

 

 

 

 

 

Marţi, 

14.03.2023, 

 

Prof. 

Constantinescu 

Claudia 

 

75.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Un cerc de prieteni 

nu se face cu 

compasul 

Scop: relaxare, consolidarea grupului 

Grup țintă: elevii clasei a XI-a A 

Activităţi: Jocuri care implică rezolvarea 

unor probleme în grup; 

Rezultate: Un grup unit şi vesel 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Miercuri, 

15.03.2023 

Prof. Oprea Viorica 

 

76.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Drumeag în calea 

provocărilor 

Scop: să descopere frumuseţile locale 

parcurgând,la pas, un anumit traseu 

presărat cu anumite provocări 

Grup țintă: elevii clasei a XI-a A 

Activităţi: Realizarea unei drumeţii în 

orizontul local în care să admire 

frumuseţile naturii dar şi să rezolve 

anumite provocări; 

Rezultate: Arhive cu imagini, experienţe 

inedite 

Impact: Sentimentul lucrului bine făcut în 

echipă 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

Joi, 16 

martie 2023 

 

Prof. Oprea Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.   

 

 

 

Vânătorii de imagini 

 

 

Scop: Determinarea elevilor să caute, să 

admire frumusețile din jurul lor, frumuseți 

care, adeseori rămân neobservate; 

Grup țintă: elevii clasei a XI-a A 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

 

Vineri, 

17.03.2023 

prof.Oprea Viorica 
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Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

 

 
  

Activități: Timp de 4 zile elevii vor căuta, 

în orizontul local sau în zonele pe care le 

vor vizita, imagini deosebite pe care să le 

surprindă cu ajutorul aparatelor de filmat; 

Rezultate: realizarea unui album foto  și a 

unui material power point cu imagini 

deosebite surprinse de elevi; 

Impact: deschidere spre frumos, 

socializare. 

 

 

 

78.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Suntem ceea ce 

mâncăm 

-vizionarea materialelor ppt Mărul, fructul 

perfect, Roşia, planta favorită, Strugurii, 

medicamente naturale,                      Varza, 

un medicament al naturii 

-discuţii pe seama materialelor vizionate 

-proverbe despre sănătate 

Clasa a IX-a C 

 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

13.03.2023 

 

Sala de 

clasă 

 

 

 

 

Prof. Costică 

Doroftei 

 

 

 

79.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Familia Vârnav în 

istoria Moldovei 

 

-lecturarea unor scrieri despre familia 

Vârnav 

 

-întocmirea unei fişe cu membrii familiei 

Vârnav 

-arbore genealogic 

-vizită la Muzeul de istorie a Bucovinei 

Clasa a IX-a C 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

14.03.2023 

 

Sala de 

clasă 

 

Prof. Costică 

Doroftei 

 

 

 

 

80.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Pietonii de azi-

șoferii de mâine 

 

Circulația rutieră 

-vizionarea de materiale specifice- ppt 

-Studiul Codului rutier și a legislației 

conexe 

Clasa a IX-a C 

 

Părinţi 

Cadre 

didactice 

15.03.2023 

 

Curtea şcolii 

Corp C 

 

Prof. Costică 

Doroftei 

  

    

 

81.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Afaceri de succes 

-prezentare PPT 

-masă rotundă 

-discuții cu un antreprenor de succes local 

Clasa a IX-a C 

 

16.03.2023 

 

Sala de 

clasă 

 

Prof. Costică 

Doroftei 

 

82.  Liceul Instituţii ale -vizionarea materialelor ppt  Părinţi 17.03.2023  
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Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Administraţiei 

Publice Locale 

-prezentarea legislaţiei specifice Legea nr. 

544/2001 

Clasa a IX-a C 

Cadre 

didactice 

 

Sala de 

clasă 

Primăria şi 

CL al 

oraşului 

Liteni 

Prof. Costică 

Doroftei 

 

 

 

83.  
Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

Școala a doua casă 

Scop: Formarea unei atitudini pozitive faţă 

de școală şi implicarea elevilor în 

amenajarea spațiului în care se desfășoară 

activitățile de învățare 

Grup țintă: clasa a IX a D  

Parteneri: cadre didactice şi elevi 

 
13.03.2023/ 

Corp C 

Prof. Haidamac 

Ștefan Andrei 

 

84.  

Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

Să ne pregătim 

pentru viața de 

adult! 

Scop: Informarea elevilor cu privire la 

alegerile pe care le vor face având în 

vedere viitorul lor 

Grup țintă:elevii clasei a IX a D 

Activități:jocuri practice,vizionare 

documentare 

Parteneri: cadre didactice şi elevi 

 14.03.2023/  

Prof. Haidamac 

Ștefan Andrei 

 

85.  
Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

„Cine știe castigă” 

 

Scop: Formarea deprinderii de a lucra în 

echipă; 

Dobândire de noi cunostințe. 

Grup ţintă: Elevii clasei a IX-a D  

Activităţi: Concursuri de cultură generală 

Parteneri: cadre didactice şi elevi. 

 
15.03.2023/ 

Corp C 

Prof. Haidamac 

Ștefan Andrei 

86.  

Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

Călătorie virtuală 

prin țară 

Scop: 

-cunoașterea principalelor obiective 

turistice din țara noastră; 

-asocierea ieșirii în natură ca pe un mijloc 

de relaxare, dar și de cunoaștere; 

-manifestarea de interes pentru destinațiile 

turistice din țara noastră. 

Grup ţintă:elevii clasei a XI a D, a IX a D 

Activități: Prezentarea celor mai vizitate 

 16.03.2023/  

Prof. Manolache 

Radu-Adrian 

Prof. Haidamac 

Ștefan-Andrei 

Prof. Doncian 

Angelica 

Prof. Petrovan 

Nicolae 
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ținuturi din România. 

Vizionarea unor documentare cu destinații 

ce surprind monumente create de natură, 

dar și de mâna omului. 

https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-

calatorie-romania-2022/page/102-

103?itm_pm=cookie_consent_accept_butto

n 

https://www.youtube.com/watch?v=sLKpU

vAP0Rc 

Parteneri: cadre didactice şi elevi. 

87.  

Liceul 

Tehnologic 

”Iorgu Vârnav 

Liteanu” Liteni 

 

Planul familiei mele 

în caz de urgență 

Scop: 

-cunoașterea modului în care să acționeze 

înainte de cutremur; 

-cunoașterea modului în care să acționeze 

în timpul cutremurului; 

-cunoașterea modului în care să acționeze 

după cutremur. 

Grup ţintă:elevii clasei a XI a D, a IX a D 

Activități de informare a elevilor asupra 

comportamentului în cazul unui cutremur 

https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cu

tremur  

https://prequake.infp.ro/ro/documente-

istorice-cutremure/ 

Parteneri: cadre didactice, părinţi,elevi. 

 

 

17.03.2023/ 

Corp C 

Prof. Manolache 

Radu-Adrian 

Prof. Haidamac 

Ștefan-Andrei 

Prof. Doncian 

Angelica 

Prof. Petrovan 

Nicolae 

88.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

Îndrăznește să știi! Scop: Elevii din clasele a XII-a  A își vor 

consolida și fixa cunpștințele asimilate în 

domeniul de pregătire specific  

Grup ţintă: elevii clasei a XII-a A,  

Activităţi:concurs cu lucrări scrise, lucrări 

practice ale elevilor 

 

 13.03. 2023 

Liceul 

tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Dochia Lenuta 

Prof. Anton Ana 

 

89.  Liceul 

Tehnologic 
Club de dezbatere 

”Cinci probleme ale 

Scop: dezvoltarea abilităţilor de oratorie si 

dezbatere pe diverse teme legate de 

  

14.03.2023 

Prof. Dochia Lenuţa 

Oprea Viorica 

https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cutremur
https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cutremur
https://prequake.infp.ro/ro/documente-istorice-cutremure/
https://prequake.infp.ro/ro/documente-istorice-cutremure/
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„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 
lumii 

contemporane” 

problemele lumii contemporane 

Grup țintă: elevii din clasa aXII -a A 

Activități: Elevii se vor grupa si vor pregăti 

argument pro si contra in funcție de echipa 

din care fac parte. Juriul va alege echipa 

câștigătoare după criterii bine stabilite  

  

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

 

90.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

Postmodernismul 

românesc 

 

 

Scop: dezvoltarea competențelor de 

comunicare prin dezbateri referitoare la 

perioada postmodernistă; 

Grup țintă: elevii clasei a XII-a A 

Activități: vizionare de film, discuții   

 

 

 

 

15. 03.2023 

 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Anton Ana 

 

 

 

91.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

 

 

Scriitori canonici Scop: dezoltarea spiritului critic, a 

abilităților sociale 

Grup țintă: elevii clasei a XII-a A 

Activități: anliza critică a unor opere 

literare, activitate pe grupe 

 15.03.2023 Anton Ana 

92.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Mediul înconjurător 

– o casă prietenoasă 

pentru noi 

Scop: familiarizarea elevilor cu 

sustenabilitatea și dezvoltarea durabilă, 

principii care ar salva evoluția nefirească a 

mediului înconjurător; 

Grup țintă: elevii clasei a XII-a A 

Activități: vizionare de film, realizare de 

proiecte , dezbateri 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Dochia Lenuța 

93.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

 

Ecologizare 

Scop: conștientizarea avantajelor 

mențimerii unui mediu curat 

Grup ţintă:elevi ai clasei a XII-a A 

Activităţi:  curațenie în sala de clasa și 

curtea școlii 

 

 

 

17.03.2023 

Liceul 

tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Dochia Lenuța 
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 Liteni 

94.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

 

Cartea, izvor de 

inspirație 

Scop: Conştientizarea importanţei lecturii 

în rândul tinerilor. 

Grup ţintă: elevii clasei a XII-a B  

Activităţi: Realizarea unui club de lectură; 

discuţii privind lecturile preferate; lectură 

de citate; prezentare de cărţi. 

Biblioteca 

Orășenească 

”Gheoghe 

Lupu” Liteni 

 

Matache 

Rodica 

 

 

13.03.2023 

 

Biblioteca 

Orășenească 

”Gheoghe 

Lupu” 

Liteni 

Prof. Doboş 

Mihaela Aura 

95.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

 

 

Vizionare film 

 

Scop:informarea elevilor cu privire la 

importanţa activităţilor cinematografice.  

Grup ţintă:elevii clasei a XII-a B 

Activităţi:vizionare film; spectacol 

 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

 

14.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

 

Prof. Doboş 

Mihaela Aura 

96.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

 

O minte sănătoasă 

într-un corp sănătos 

Scop: formarea şi consolidarea 

deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă 

şi recreere 

 Grup ţintă:elevii clasei a XII-a B 

Activităţi: Prezentare Power 

Point,dezbatere 

 

 

Dispensarul 

Liteni 

 

Dr. Muraru 

Tabita 

 

15.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Doboş 

Mihaela Aura 

97.   

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

 

Să fim mai buni, 

mai iubitori 

Scop:Ajutorarea copiilor cu nevoi speciale  

Grup ţintă:elevii clasei a XII-a B 

Activităţi:stângerea de haine, jucării pentru 

a fi donate copiilor institutionalizați 

  

 

 

Organizatia 

„Salvați 

copii!” 

 

16.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Doboş 

Mihaela Aura 

98.       Prof. Doboş 
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Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

Să avem grijă de 

natură  

 

Scop:Protejarea naturii prin colectarea 

deşeurilor. 

Grup ţintă:elevii clasei a XII-a B 

Activităţi: Ecologizare, drumeţie 

 

Primăria 

Oraşului 

Liteni  

 

17.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Mihaela Aura 

99.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Activitate cu privire 

la comportamentul 

elevilor , ce imagine 

creez in jur ! 

Scopul activitatii este de a i ajuta , indruma 

pe elevi la o conduita demna ,grupul tinta 

fiind elevii clasei a 12C .Vom realiza acest 

lucru cu ajutorul materialelor informative , 

fise ,studii de caz. 

- 13 martie, 

sala de clasa 

Tulica Mihaela 

100.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Psihologie 

interactiva , teste de 

personalitate pentru 

o mai buna 

cunoastere de sine ! 

Documentar 

Oameni si 

monumente in 

istoria timpului. 

  

Scopul activitatii este de a i ajuta pe elevi 

sa se descopere ,  invitatie la 

autocunoastere in folosul elevilor ! 

Film-documentar 

- 14 martie, 

sala de clasa 

Tulica Mihaela 

Iurea I Anisoara  

101.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Iesire la 

teatru/cinema 

  

Recreerea acestora in scop educativ! 

Cinema 15 martie  Tulica Mihaela 

Iurea I Anisoara  

102.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Jocuri sportive! Scopul activitatii este de a i ajuta pe elevi 

sa constientizeze cat de important este 

sportul, activitatea fizica asupra intregului 

organism!  

Scoala  16 martie 

teren 

Tulica Mihaela 

103.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Cetatea de Scaun a 

Sucevei 

Scopul este informativ       - 17 martie Tulica Mihaela 

Iurea I Anisoara  

104.   

Liceul 
Viață și cuvânt Activitatea constă în prezentarea unor 

materiale de catre profesorii coordonatori. 

Elevii clasei 

a IX-a B  

      Luni, 

13.03.2023 
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Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

 

Concursuri de creație literară unde elevii 

trebuie să valorifice atât texte literare cât și 

texte nonliterare. 

Concursuri pe teme biologice 

 

 

Sala de 

clasa 

Prof . AntonAna, 

prof. Morhan Adina 

105.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

Pe urmele marilor 

scriitori 

Concurs de creație 

lliterară 

Prezentarea unor materiale care vizează 

viața și opera unor mari scriitori. 

Scriitorul meu preferat este.... 

Concursuri tematice 

Elevii clasei 

aVI-a B 

 

 

Marti, 

14.03.2023 

Sala de 

clasa 

 

 

Prof. Anton Ana 

 

106.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

Postmodernismul 

românesc 

 

 

  

De vorbă cu  scriitorul Mircea Nedelciu 

De la poemă la pastișă 

 

Sala de clasa 

Clasa a XII-a 

B 

Miercuri, 

16.03.2023 

Sala de 

clasa 

 

Prof. Anton Ana 

107.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

Scriitori canonici 

 

Prezentarea unei liste de scriitori canonici 

Viata si opera acestor scriitori 

Tema si viziunea asupra lumii în operele 

acestor scriitori  

 

 

Sala de clasa 

Vineri 

17.03.2023 

Sala de 

clasa 

    

Prof. Anton Ana 

 

108.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Viață și cuvânt 

 

 

 

 

 

Alege sa fii bio!   

Scop: informare si constientizarea 

importantei biologiei in viata de zi cu zi 

Realizarea activitatilor din proiectul SOR 

Grup ţintă: elevii clasei  IX-a  B 

Activităţi: Activitate practică de formare  

 

Exemple de bune practici privind 

importanta stiintelor biologice  

Grup țintă : elevii clasei a XII a B  

Elevi  13 martie 

2023 

Ora 10,30-

13 

 

 

 

 

Ora 8-10.30 

Prof. Morhan 

Adina 

 

 

109.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Biologie Distractivă  Scop: informarea si constientizarea 

biologiei in viata de zi cu zi 

 

Grup ţintă: elevii clasei a XII-a B 

 

 elevi 

 

14 aprilie 

2023 

 Ora 8-10,30 

Prof. Morhan Adina 

 

 

110.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Incursiune in lumea 

vie  

Scop:Conştientizarea importanţei sțiintelor 

biologice in viața 

Grup ţintă: elevii clasei XI-a B 

Activităţi: vizionare de documentare  

Elevi 

 

15 martie 

2023 

 

Prof. Morhan Adina 
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Concursuri pe teme specifice  .  

111.  Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

Drumeție culturală  Scop: Descoperirea cetatilor din Suceava  

Grup ţintă:elevii clasei a X-a B 

Activităţi: Drumeție  

Primăria 

Oraşului 

Liteni, 

părinţi si 

elevi. 

4 aprilie 

2020 

Liceul 

tehnologic 

,,I.V.Litean

u” Liteni 

Prof. Anton Victor  

 

Prof. Morhan Adina 

 

112.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

 

Elevii au talent 

 

Vânatorul de 

imagini 

Elevii vor fi implicati in prezentarea 

diferitelor modalități de exprimare 

artistică, concurs de talente artistice cu 

desemnarea câștigătorilor 

Obținerea de forme prin intermediul 

tehnicilor plastice 

Activitățile au ca scop  formarea și 

dezvoltarea  artistică a elevilor claselor V-

VII prin implicarea atât a elevilor cât și a 

profesorilor 

Realizare de expoziții,concurs de desene, 

premiere 

 

 

  

Elevii 

claselor a V a 

A și a V a B 

Liteni 

 

 

Elevii 

claselor a 

VIa A,, a VII 

a A 

Liteni 

 

 

 

 

Luni 

13.03.2023 

Sala de 

clasa 

 

 

 

 

Prof . Raileanu 

Andreea 

 

113.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

Călătorie în istoria 

cuvântului și a 

cărții. 

Stimularea continuă a interesului elevilor 

pentru lectură 

- 13 martie, 

sala de clasa 

Iurea Anișoara 

114.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

 Documentar -

Oameni și 

monumente în 

istoria timpului. 

Imbogățirea cunoștințelor despre 

importanța izvoarelor nescrise. 

Cunoașterea orașului Iași a personalităților 

și monumentelor istorice.  

- 14 

martie,sala       

de clasa 

Iurea Anișoara 

115.  Liceul 

Tehnologic 

Iorgu Vârnav 

Liteanu 

Iesire la 

teatru/cinema 

Recreerea elevilor in scop educativ! Cinema 15 martie  Iurea Anișoara, 

Tulică Mihaela 

116.  Liceul Natura are grijă de Scop: Protejarea naturii prin colectarea Primăria 13.03.2023 Prof. Ciubotaru 
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Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

noi, noi avem grijă 

de natură? 

deşeurilor. 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a D 

Activităţi: Ecologizare, drumeţie 

oraşului 

Liteni, 

părinţi 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Mihai 

117.  

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

Sunt un pieton 

corect? 

Scop:. formarea deprinderilor de educatie 

rutiera; cunoasterea normelor de securitate 

privind situatiile de urgenta; 

Grup ţintă: Elevii clasei a X-a D 

Activităţi: activitate de educatie rutiera, PSI 

si alte situatii de urgenta; 

 

Politia 

orasului 

Liteni, 

părinţi 

 

14.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

 

Prof. Ciubotaru 

Mihai 

 

118.  

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

Drumetie 

Dincolo de curtea 

scolii 

Scop: stimularea curioziăţii elevilor prin 

investigarea obiectivelor; acumularea 

diverselor informatii legate de obiectivele 

vizitate; 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a D 

Activităţi: vizitarea pădurii ,,Poiana 

ursului,, 

Liteni 

Părinţi, cadre 

didactice 

 

15.03.2023 

Orasul 

Liteni 

 

Prof. Ciubotaru 

Mihai 

 

119.  

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

„Sport – sănătate 

pentru minte şi 

trup! ” 

Scop: Creşterea interesului pentru o viaţă 

sănătoasă, cu o alimentaţie variată şi 

exerciţiu fizic regulat, loisir și spirit de 

competiție 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a D 

Activităţi: competiții sportive, jocuri, 

prezentări Power Point 

Părinţi, cadre 

didactice 

 

16.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Ciubotaru 

Mihai 

Prof. Tofan Iulian 

 

120.  

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu Vârnav 

Liteanu”, Liteni 

Vizionare film 

 

Scop: informarea elevilor cu privire la 

importanţa activităţilor cinematografice. 

Grup ţintă: elevii clasei a X-a D 

Activităţi: vizionare film. 

Părinţi, cadre 

didactice 

17.03.2023 

Liceul 

Tehnologic 

„Iorgu 

Vârnav 

Liteanu”, 

Liteni 

Prof. Ciubotaru 

Mihai 



31 
 

121.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu’’ 

”Sunt cel mai bun”-

concurs 

interdisciplinar 

-dezvoltarea unei gândiri logice prin joc 

-dezvoltarea spiritului competitiv 
-dezvoltarea unei culturi generale şi 

îmbogăţirea cunoştinţelor din diferite 

domenii 
- colaborarea elevilor în cadrul echipelor 

- dezvoltarea  culturii generale 

 Luni 
 

sala de clasă 

prof. înv. primar 

Știrbăț Mariana  

122.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu’’ 

“Literatura şi 

cinematografia” -

activitate culturală 

-vizionarea unor filme inspirate din 

literatura română 

- discuţii pe baza filmelor vizionate, 

povestiri 

- cultivarea interesului pentru lectură şi 

îmbogăţirea vocabularului 

-dezvoltarea imaginaţiei şi a abilităţilor de 

comunicare 

- realizarea unor lucrări plastice 

-dezvoltarea respectului faţă de valorile 

culturii româneşti şi universale - formarea 

spiritului critic 

 – fixarea  reperelor şi modelor de evoluţie 

  

Marți 

ala de clasă 

prof. înv. primar 

Știrbăț Mariana  

123.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu’’ 

“Mâini 

îndemânatice” - 

activitate practică 

-dezvoltarea deprinderilor tehnologice şi a 

creativităţii 

- realizarea coşuleţului- „iepuraş”, plin cu 

grâu încolţit, suport pentru ouă 
- ornarea ouălor  fierte cu diferite modele, 

utilizând materiale diverse şi o varietate de 

tehnici 
- intonarea unor cântece specifice 

sărbătorilor pascale 

- însuşirea tehnicilor de lucru 

  
Miercuri 

sala de clasă 

prof. înv. primar 

Știrbăț Mariana  

124.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu’’ 

“Vrem siguranţă. 

STOP, violenţă!” - 

acitivitate tehnico-

stiintifică 

-stimularea curioziăţii copiilor prin 

investigarea realităţii 

- vizionarea unor prezentări PPT: 

„Violenţa”, „Pumnul nu te face mare!”, „ 

Stop violenţei” 

 Joi 

sala de clasă 
prof. înv. primar 

Știrbăț Mariana  
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- jocuri aplicative 

- Formarea unui comportament adecvat, 

evitând orice formă de violenţă 

125.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu’’ 

”Minte sănătoasă în 

corp sănătos” 

- drumeție 

- concursuri sportive 

 Vineri 

sala de clasă 
prof. înv. primar 

Știrbăț Mariana  

126.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,,Paşi în gestionarea 

stresului” 

Scop: Exersarea abilităţilor de autoreglare 

emoţională 

Grup țintă: elevii clasei a IX-a A 

Descrierea activității: Elevii vor identificat 

posibilii factoi stresori, reacțiile la stres, 

vor completa chestionarul de identificare a 

propriului nivel de stres și vor identifica 

principalele modalități de management al 

stresului.   

Rezultate așteptate: Un management mai 

eficient al stresului 

 17.03.2023 

Sala de 

clasă 

Profesor consilier 

școlar Samson 

Luciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.  Liceul 

Tehnologic 

,,Iorgu Vârnav 

Liteanu” 

,,Stop, gândesc!” Scop: Exersarea deprinderilor de 

autoexplorare şi autocunoaştere 

Grup țintă: elevii clasei a IX-a A 

Descrierea activității: Se va discuta despre 

conceptul de control al impulsurilor și rolul 

acestuia la vârsta adolescenței. Se vor 

forma echipe de câte trei-patru elevi și li se 

va distribui  un bilețel cu câte o situație 

dată ,,Ce-ar fi dacă?...” și un exemplar cu 

,,Consecințe”, pe care elevii vor nota care 

ar fi consecințele comportamentale și 

emoționale, pozitive și negative, care ar 

apărea dacă ar reacționa așa cum scrie pe 

bilețel. După ce fiecare echipă și-a 

prezentat situația, aceștia vor primi o fișă 

cu mai multe situații și o vor alege pe cea 

care cred ei că nu o vor trăi niciodată, 

 17.03.2023 

Sala de 

clasă 

Profesor consilier 

școlar Samson 

Luciana 
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identificând gândul care stă la baza acelei 

decizii și emoția pe care o declanșează el, 

precum și modul în care ar putea să facă 

față acelei emoții, pentru a preveni 

consecințele negative asociate. 

Rezultate așteptate: Un control al 

impulsurilor mai bun și înțelegerea rolul 

acestuia la vârsta adolescenței, dar și 

conștientizarea consecințelor 

comportamentale și emoționale în anumite 

situații. 

128.  Liceul 

Tehnologic 

„I.V.Liteanu” 
Work-shop  

”Armonii muzicale”  

Scop: Dezvoltare personală  

 

Grup ţintă:elevii clasei a X-a C 

Activităţi: Audiţie muzicală  

Sala de clasă 13.03.2023 Prof. Hrab Liliana 

Carmen 

Prof. 

Constantinescu 

Claudia 

129.  Liceul 

Tehnologic 

„I.V.Liteanu” 

“Obiceiuri de Paşte 

la români” 

  

Proiect individual tematic 

 Prezentare Power Point 

Discuţii 

Sala de clasă 16.03.2023 Prof. Hrab Liliana 

Carmen 

Prof. 

Constantinescu 

Claudia 

130.  Liceul 

Tehnologic 

„I.V.Liteanu” 
Grija pentru natura 

este grija pentru 

viitorul omenirii 

Scop:Protejarea naturii prin colectarea 

deşeurilor. 

Grup ţintă:elevii clasei a X-a C 

Activităţi: Ecologizare,  

Parteneri: cadre didactice, părinţi,elevi. 

Sala de clasă 17.03.2023 Prof. Hrab Liliana 

Carmen 

Prof. 

Constantinescu 

Claudia 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘCANI 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea şcolară 

 

Proiectul/Activitatea/ 

Acţiunea/ 

Parteneriatul/ 

Concursul 

Descriere succintă(scop, grup ţintă, 

activităţi, rezultate, impact, parteneri) 

Parteneri 

(instituţii 

partenere) 

 

Dată/Loc 

de 

desfăşurar

e  

 

 

Coordonatori  

1. 1 G.P.N Roșcani  ,,În lumea poveștilor"-  
- joc didactic; 

- joc de rol  

 

 

 Scop – să identifice personajele și povestea 

din imagini; 

- Dezvoltarea interesului pentru lectură. 

Activități: 

- Să interpreteze rolul personajelor din 

poveste; 

- Să creeze propria poveste. 

Educatoare 

Parinti  

Luni –  

sala de 

grupă 

12:30- 

16:20 

Ed.Lupu Dumitrița  

2. 2   

G.P.N Roșcani 

 

 

 

 

,, Joc și mișcare” 

- Piramida 

alimentelor; 

- Ne menținem 

sănătatea prin 

mișcare; 

 

Scop: -; să inteleagă de ce trebuie să 

consume alimente sănătoase și care sunt; 

- Să execute mișcări după ritmul 

muzicii; 

- Să respecte regulile de igienă. 

Educatoare  

 

Marți - sala 

de grupă 

Curtea 

grădiniței  

12:30-

16:20 

Ed. Lupu Dumitrița  
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- Dans în aer 

liber; 

- Alimentele 

sănătoase. 

Activități:-  dans în aer liber; 

- jocuri sportive ; 

- prezentare PPT; 

- colorare.  

3. 3 G.P.N. Roșcani ,,Ziua meseriilor” Scop – recunoașterea meseriilor de bază; 

Activităţi : 

- Prezentarea meseriilor; 

- Joc de rol; 

- Prezentare PPT; 

- Joc didactic. 

Educatoare  Sala de 

grupă 

 

 

12:30 – 

16:20 

Ed. Lupu Dumitrița 

4. 4 G.P.N. Roşcani ,,Micul  bucătar” Scop- Dezvoltarea spiritului de echipă; 

- Noi talente; 

- Descoperirea de noi feluri de 

mâncare; 

Activitate – jocuri dinamice  

- Prepararea mesei, a produselor; 

- Vinderea produselor; 

- Așezarea mesei. 

Educatoare  

Părinti  

Sala de 

grupă 

12:30 -

16:20 

Ed. Lupu Dumitrița 

5. 5 G.P.N. Roșcani ,, Prietena noastră – 

natura” 

Scop : - să iubeasca si să ocrotească natura; 

- Să-si insușească deprinderi de 

ocrotire și îngrijirea mediului; 

- Să precizeze  importanța și pericolele 

focului ; 

 

Activităţi : -Convorbire 

- Activități de ecologizare; 

- Activități liber alese  

- Pictura. 

Educatoare  Sala de 

grupă 

Curtea 

grădiniței  

Ed. Lupu Dumitrița 

6. 1

. 

G.P.N. Roșcani IMPORTANȚA 

CĂRŢILOR ÎN 

VIAŢA 

PREŞCOLARILOR 

 

- Să înţeleagă importanţa lecturii care 

are drept scop îmbogăţirea 

vocabularului şi dezvoltarea 

capacităţii de comunicare; 

- să identifice personajele, să le 

descrie şi să-şi aleagă personajul 

15 preşcolari 

 

Educatoarea 

Părinţi 

Bibliotecar 

Luni 

13.03.2023 

 

 

Sala de 

grupă 

Educatoare: 

Anghelea Loredana 
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preferat; 

- să facă joc de rol şi dramatizare; 

Prezentarea cărţilor de poveşti şi a celor 

despre lumea înconjurătoare; 

7. 2

. 

G.P.N. Roșcani IMPORTANŢA 

IMPLICĂRII 

FAMILIEI ÎN VIAŢA 

PREŞCOLARULUI 

- să informez parinţilor referitor la 

cerinţele din cadrul grădiniţei; 

- să implic părinţii  în activităţile 

desfăşurate în grădiniţă; 

- să desfăşurarăm proiecte cu 

implicarea familiei; 

- „să pictăm împreună cu părinţii”; 

 

În urma acestor activităţi părinţii vor 

consolida deprinderile însuşite la 

grădiniţă; 

15 preşcolari 

Educatoare 

Părinţi 

Marți, 

14.03.2023 

 

Sala de 

grupă 

Educatoare: 

Anghelea Loredana 

8. 3

. 

G.P.N.  Roșcani „SUNTEM MICI, 

DAR VIITORUL 

ESTE AL NOSTRU!” 

- Să înţelegem rolul educaţiei în 

general; 

- Să fim responsabili pentru 

comportamentul nostru în societate; 

- Să facem diferenţa între bine şi rău: 

- Să inţelegem relaţia cauză-efect; 

- Să ne însuşim conceptul de 

responsabilitate personală; 

 

Voi prezenta  materiale care susţin cele 

menţionate mai sus, vom purta discuţii şi 

preşcolarii vor fi puşi în diverse  situaţii 

pentru a învăţa diferite comportamente. 

15 preşcolari 

Educatoarea 

 

Miercuri, 

15.03.2023 

 

Sala de 

grupă 

 

Educatoare: 

Anghelea Loredana 

9. 4

. 

G.P.N.  Roșcani SĂ IUBIM MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR 

- Să observe ciclul de viaţă; 

- Să înţeleagă importanţa menţinerii 

unei lumi înconjurătoare sănătoase; 

15 preşcolari 

Educatoarea 

Părinţii 

Joi, 

16.03.2023 

 

Educatoare: 

Anghelea Loredana 
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- Să ocrotească mediul prin reciclare; 

- Să consumăm apa şi alimentele în 

mod  responsabil; 

 

Vom planta flori în curtea grădiniţei: 

Vom planta un copăcel pe care 

preşcolarii trebuie să-l îngrijească pe tot 

parcursul lor în şcoală. Fiecare va primi 

câte o responsabilitate. 

Curtea 

şcolii 

10. 5
. 

G.P.N. Roșcani NE MIŞCĂM, DECI 

SUNTEM SĂNĂTOŞI 

! 

- Să înţeleagă importanţa activităţii 

motrice; 

- Să adopte un stil de viaţă sănătos şi 

activ; 

- Să-şi însuşească un program de 

odihnă corespunzător; 

- Să-şi formeze un regim alimentar 

echilibrat. 

 

Vom desfăşura activităţi sportive de 

grup şi individual, jocuri competitive, 

vom purta discuţii în jurul acestui 

subiect, şi  vom pregăti o masă 

sănătoasă. 

15 preşcolari 

Educatoarea 

Vineri, 

 

24.02.2023 

 

Terenul de 

sport şi sala 

de grupă 

 

Educatoare: 

Anghelea Loredana 

11. 1
. 

Școala 

Gimnazială 

Roșcani 

IMPORTANȚA 

CITIRII UNEI CĂRȚI 

 

-să înțeleagă importanța și influența cărților 

asupra vieții fiecărui individ; 

-să perceapă lectura ca pe un instrument al 

educației pe tot parcursul vieții; 

-să manifeste interes pentru citit. 

Prezentarea unor site-uri gratuite cu cărți 

online, citirea unor fragmente din cărți 

diferite  

https://www.bestseller.md/ebooks/carti-

38 elevi cl. 

CP, I –II – III 

– IV – 

cadrele 

didactice 

Luni 

13.03.2023 

 

Dezbatere 

Jurnalul de 

lectură 

Sala de 

clasă  

Prof. Înv. primar: 

1.Dura Raluca 

2.Răileanu Maria 

3.Hurmuzachi Maria 

https://www.bestseller.md/ebooks/carti-gratis.html
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gratis.html  

https://msbook.pro/  

https://msbooks.club/  

https://bookzone.ro/blog/influenta-cartilor-

in-viata-omului-efectele-ascunse-ale-lecturii 

12. 2
. 

Școala 

Gimnazială 

Roșcani 

PLANUL FAMILIEI 

MELE ÎN CAZ DE 

URGENȚĂ 

-să cunoască modul în care să acționeze 

înainte de cutremur; 

-să cunoască modul în care să acționeze în 

timpul cutremurului; 

-să cunoască modul în care să acționeze 

după cutremur. 

Activitate de informare a elevilor asupra 

comportamentului în cazul unui cutremur 

https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cut

remur  

https://prequake.infp.ro/ro/documente-

istorice-cutremure/ 

38 elevi cl. 

CP, I –II – III 

– IV – 

cadrele 

didactice 

Marți,  

14.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Înv. primar: 

1.Dura Raluca 

2.Răileanu Maria 

3.Hurmuzachi Maria 

13. 3
. 

Școala 

Gimnazială 

Roșcani  

SUNTEM PIETONI 

INFORMAȚI 

-să conştientizeze importanţa repectării 

regulilor de circulaţie; 

-să identifice  principalele semne de 

circulaţie; 

-să recunoască semnificaţia principalelor 

semen 

Activitate rutieră  
Prezentarea unor PPT-uri referitoare la regulile 

de circulație 

38 elevi cl. 

CP, I –II – III 

– IV – 

cadrele 

didactice 

Miercuri, 

15.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Înv. primar: 

1.Dura Raluca 

2.Răileanu Maria 

3.Hurmuzachi Maria 

14. 4
. 

Școala 

Gimnazială 

Roșcani 

CĂLĂTORIE 

VIRTUALĂ PRIN 

ȚARĂ 

-să cunoască principalele obiective turistice 

din țara noastră; 

-să asocieze ieșirea în natură ca pe un mijloc 

de relaxare, dar și de cunoaștere; 

-să manifeste interes pentru destinațiile 

turistice din țara noastră. 

Prezentarea celor mai vizitate ținuturi din 

România. 

Vizionarea unor documentare cu destinații 

ce surprind monumente create de natură, dar 

38 elevi cl. 

CP, I –II – III 

– IV – 

cadrele 

didactice 

Joi,  

16.03.2023 

Sala de 

clasă 

Prof. Înv. primar: 

1.Dura Raluca 

2.Răileanu Maria 

3.Hurmuzachi Maria 

https://msbook.pro/
https://msbooks.club/
https://bookzone.ro/blog/influenta-cartilor-in-viata-omului-efectele-ascunse-ale-lecturii
https://bookzone.ro/blog/influenta-cartilor-in-viata-omului-efectele-ascunse-ale-lecturii
https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cutremur
https://www.isudb.ro/index.php?pagina=cutremur
https://prequake.infp.ro/ro/documente-istorice-cutremure/
https://prequake.infp.ro/ro/documente-istorice-cutremure/
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și de mâna omului.  

https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-

calatorie-romania-2022/page/102-

103?itm_pm=cookie_consent_accept_butto

n    

https://www.youtube.com/watch?v=sLKpU

vAP0Rc 

15. 5
. 

Școala 

Gimnazială 

Roșcani 

SĂNĂTATE PRIN 

MIȘCARE 

- să participle cu interes la competiţiile 

sportive; 

-să respecte regulile jocului; 

- să dovedească fair-play faţă de ceilalţi 

participanţi la joc; 

- cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi 

boală în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului; 

 - formarea deprinderilor de alimentaţie 

raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 

38 elevi cl. 

CP, I –II – III 

– IV – 

cadrele 

didactice 

Vineri,  

24.02.2023 

Sala de 

clasă 

Terenul de 

sport 

 

 

 

 

 

 

 

Pro. Înv. primar: 

1.Dura Raluca 

2.Răileanu Maria 

3.Hurmuzachi Maria 

4.Matachi Iulian 

16. 1 Școala 

Gimnazială 

Roșcani  

Literatura și filmul Activitate culturală ce constă în: 

-stimularea expresivității și imaginației 

creatoare; 

-receptarea transpunerii în scenă a unor 

conținuturi literare cunoscute și accesibile 

vârstei; 

-cunoașterea și respectarea regulilor de 

comportare civilizata prin participarea la un 

spectacol de film; 

-receptarea mesajului transmis de conținutul 

poveștii; 

-formarea și dezvoltarea unor competențe 

de comunicare. 

 

 8:00 -13:00 

Sala de 

clasa 

Clasele V-

VIII 

Prof.Dumitraș 

Cristina 

Prof.Manolache 

Alina 

Prof.Liontescu 

Camelia 

Prof.Gîtman 

Loredana 

Prof.Aconstantinesei 

Mihaela 

17. 2 Școala Magia științei Activitate științifică care constă în:  8:00 -13:00 Prof.Dumitraș 

https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://cataloagele.metro.ro/ghid-de-calatorie-romania-2022/page/102-103?itm_pm=cookie_consent_accept_button
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
https://www.youtube.com/watch?v=sLKpUvAP0Rc
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Gimnazială 

Roșcani  
 

 

 

 

 

Viața are prioritate 

-dezvoltarea interesului pentru cunoaștere 

 

Activități de informare și dezvoltare 

personală care constau în: 

- conștientizarea pericolelor care-i pândesc 

dacă nu respectă regulile de circulatie; 

- formularea unor  norme rutiere,vizând 

traversarea când întalnesc semaforul si 

marcajul pentru pietoni; 

-conștientizarea pericolelor în caz de 

dezastre naturale;  

-cunoașterea regulilor care trebuie 

respectate în caz e dezastre naturale 

 

 

 

 

 

 

 

Invitați: 
-

reprezentanți 

ai Poliției  

-reprezentant 

PSI 

 

Sala de 

clasa 

Clasele V-

VIII 

Cristina 

Prof.Manolache 

Alina 

Prof.Liontescu 

Camelia 

Prof.Gîtman 

Loredana 

Prof.Aconstantinesei 

Mihaela 

Prof.Matachi Iulian 

Prof.Apetrechioaie 

Dragoș 

 

18. 3 Școala 

Gimnazială 

Roșcani  

Interculturalitate în 

spațiul european 

Acrivități cultural artistice care constau în: 

-dezvoltarea interesului faţă de traditiile 

românilor ;  

-cunoaşterea de către elevi a însemnătăţii 

sărbătorii Pascale la români și la alte 

popoare europene;  

- să dobândească cunoştinţe noi; 

 -dezvoltarea muncii în echipă 

prinrealizarea de picturi, desene, ouă 

încondeiate. 

Biserica 

Preot Paroh 

8:00 -13:00 

Sala de 

clasa 

Biserica in 

localitate 

Clasele V-

VIII 

Prof.Dumitraș 

Cristina 

Prof.Manolache 

Alina 

Prof.Liontescu 

Camelia 

Prof.Gîtman 

Loredana 

Prof.Aconstantinesei 

Mihaela 

 

19. 4 Școala 

Gimnazială 

Roșcani  

Pe urmele strămoșilor Activitate cultural-educativă în carul 

excursiei tematice la Muzeul de Istorie 

Suceava care constă în: 

-cunoaşterea trecutului oraşului şi Judeţului 

Suceava şi înțelegerea mesajului esențial al 

istoriei naţionale si locale; 

- cunoaşterea trecutului istoric, a evoluției 

obiceiurilor şi tradiţiilor locale din cele mai 

vechi timpuri și până în prezent; 

Muzeul de 

Istorie 

Suceava 

8:00 -13:00 

Muzeul de 

istorie 

Suceava 

Clasele V-

VIII 

Prof.Dumitraș 

Cristina 

Prof.Manolache 

Alina 

Prof.Liontescu 

Camelia 

Prof.Gîtman 

Loredana 

Prof.Aconstantinesei 
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- fomarea unor deprinderi de comportare 

civilizată la vizitarea unui muzeu. 

 

Mihaela 

Prof.Matachi Iulian 

Prof.Apetrechioaie 

Dragoș 

20. 5 Școala 

Gimnazială 

Roșcani  

Joc de creație 

 

 

 

 

 

 

 

 O minte sănătoasă 

într-un corp sănătos 

 

Activitate artistică de creație care constă în: 

- cultivarea interesului pentru artă; 

-dezvoltarea spiritului de observație, a 

inteligenței și al creativității. 

 

 

Activitate  de educație pentru sănătate și stil 

de viață sănatos și activitate sportivă care 

constau în:  
- formarea şi cultivarea interesului pentru 

problematica sănătăţii; 

 - cunoaşterea organismului uman şi a 

funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de 

comportament pentru asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individuală şi colectivă; 

 - cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate 

şi boală în vederea dezvoltării armonioase a 

organismului; 

 - formarea deprinderilor de alimentaţie 

raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice 

în vederea menţinerii sănătăţii; 

 - dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

normelor igienico-sanitare prin corectarea 

deprinderilor greşite şi încurajarea celor 

corecte; 

-dezvoltarea armonioasă a organismului 

prin participarea la jocuri de mișcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitați: 

-asistent 

medical al 

școlii 

8:00 -13:00 

Sala de 

clasa 

Clasele V-

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele V-

VIII 

 

 

 

 

 

 

Curtea 

școlii, 

terenul de 

sport 

Prof. Răileanu 

Andreea 

Prof. Matachi Iulian 

Prof.Dumitraș 

Cristina 

Prof.Manolache 

Alina 

Prof.Liontescu 

Camelia 

Prof.Gîtman 

Loredana 

Prof.Aconstantinesei 

Mihaela 

 

21.   

Școala 

Gimnazială 

 

 

Joc de creație-

Joc de creație și gândire. Activitatea implică 

inteligență, indemânare,, spirit de 

observație, creativitate și multă joacă.Jocul 

 

Elevii 

claselor V-VI 

 

Vineri 

17.03.2023 

    

     Prof. 

   Răileanu  
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Roșcani concurs conține 5 tipuri de exercitii in 32 de 

provocări:desen pe numere,labirinturi,litere 

ascunse,desen pas cu pas,desen liber. 

Activitatea vizeaza elevii claselor V-VI cu 

scopul de a dezvolta spiritul de competiție,  

dezvoltă inteligența.  

Roșcani Sala de 

clasa 

   Andreea 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ CORNI 

Nr. 

crt. 

Unitatea şcolară 

 

Proiectul/Activitatea/ 

Acţiunea/ 

Parteneriatul/ 

Concursul 

Descriere succintă(scop, grup ţintă, 

activităţi, rezultate, impact, parteneri) 

Parteneri 

(instituţii 

partenere) 

 

Dată/Loc de 

desfăşurare  

 

 

Coordonatori  

1. 1 Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

,,ZIUA 

EXPERIMENTELOR"-  

 

-experimente: 

Pictură în lapte 

Ploaia din borcan 

Curcubeul 

Pictura pe folie 

Lava Lamp 

Scop: 

-verificarea fenomenelor care se produc în 

jur și care pot influența viața 

-probarea unor ipoteze 

-transferarea noilor cunoștințe în alte 

contexte de învățare 

-explorarea realității și dorința de a cunoaște 

Activități: 

- să observe cum detergentul „rupe” 

grăsimile din lapte și determină 

mișcarea culorilor; 

- să observe diferite reacții din 

combinarea diferitelor substanțe 

- să picteze pe o rolă de folie 

Înv. Secrieru 

Gabriela 

 

Înv. Costîn 

Veronica 

 

Înv. Gîtman 

Geanina 

 

Luni 

/13.03.2023 

–  

sala de clasă 

12:00- 

16:00 

Înv. Costîn Veronica 
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2. 2  

Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

 

 

 

 

 

„SEMNIFICAȚIA 

SĂRBĂTORII 

PASCALE” 

Scop:  

-Stimularea creativității elevilor; 

 

 -Cunoașterea tradițiilor populare din 

apropierea Sărbătorilor Pascale;  

 

-Formarea unei atitudini pozitive față de 

artele vizuale și abilitățile practice 

Activități: 

- realizarea de desene, picture, colaje 

- expoziții 

- atelier de creație plastică 

- premii pentru cele mai frumoase 

lucrări 

Înv. Secrieru 

Gabriela 

 

Înv. Costîn 

Veronica 

 

Înv. Gîtman 

Geanina 

 

Prof. de 

religie 

Poenariu 

Loredana 

 

Marți/14.03.

2023 - sala 

de clasă 

12:00-16:00 

Înv. Costîn Veronica 

3. 3 Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

,,CREATIVITATE 

ÎN BUCĂTĂRIE” 

Scop: 

-Formarea și cultivarea interesului pentru 

problematica alimentației sănătoase; 

-Dezvoltarea simțului estetic; 

-Identificarea obiceiurilor alimentare 

sănătoase  

Activităţi : 

-Aranjarea mesei. Împăturirea șervețelului; 

 

-Activitate gospodărească: Sandvișul 

amuzant. 

Înv. Secrieru 

Gabriela 

 

Înv. Costîn 

Veronica 

 

Înv. Gîtman 

Geanina 

 

Miercuri/15.

03.2023 - 

Sala de 

clasă 

12:00 – 

16:00 

Înv. Costîn Veronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4 Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

,,JOCURILE 

COPILĂRIEI” 

Scop: 

-Formarea spitirului de echipă și cultivarea 

atitudinii fairplay în jocuri sportive 

Activitate: 

 

Activități sportive 

Intreceri sportive 

Jocuri 

 Înv. Secrieru 

Gabriela 

 

Înv. Costîn 

Veronica 

 

Înv. Gîtman 

Geanina 

 

Prof. Tofan 

Joi/ 

16.03.2023 - 

Curtea școlii 

12:00 -

16:00 

Înv. Costîn Veronica 
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Iulian 

 

Prof. Olaru 

Simona 

5. 5 Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

,,DOUĂ MÂINI 

DIBACE” 

Scop:  

-dezvoltarea capacității de muncă în echipă 

-cunoașterea diferitelor materiale textile 

-dezvoltarea motricității fine 

 

Activităţi:  

Să țesem frumos! 

Să coasem frumos! 

Coaserea nasturilor/Legarea 

șireturilor/Împletituri/Brățara prieteniei 

Spring Art – arta cu ață și cuie 

Înv. Secrieru 

Gabriela 

 

Înv. Costîn 

Veronica 

 

Înv. Gîtman 

Geanina 

 

Părinți  

Vineri/17.03

.2023 - Sala 

de clasă  

Înv. Costîn Veronica 

6.   

 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Corni 

 

 

 

Carte frumoasă, 

cinste cui te-a scris! 

 

Trecut și prezent în 

România 

 

Scop: - Conştientizarea importanţei lecturii 

în rândul elevilor; 

-promovarea culturii; 

Activităţi:- realizarea unui club de lectură;        

-     discuţii privind lecturile preferate; 

lectură de citate;  

    - prezentare de cărţi;  

   -  recunoșterea unor autori, a unor opere 

din fragmente  ascultate; 

- excursie la Brașov 

Grup ţintă: elevii claselor a V-a-  a VIII-a 

 

 

părinţi, cadre 

didactice 

 

 

 

13.03.2023 

 

Grigore Adina 

Crăciun Anca 

Poenariu Loredana 

Pitaru Mihaela 

Olaru Simona 

 

7.   

 

 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Corni 
 

Secretele Terrei 

 

Biodiversitatea- 

spectacolul naturii” 

 

Trecut și prezent în 

România 

Scop: - Conştientizarea importanţei 

respectării și protejării naturii 

Activităţi:- prezentare de filme 

documentare;        

    - prezentare de cărţi;  

- excursie la Brașov 

Grup ţintă: elevii claselor a V-a-  a VIII-a 

 

părinţi, cadre 

didactice 

 

 

14.03.2023 

 

Prof. Grigore Adina 

Prof. Crăciun Anca 

Prof. Poenariu 

Loredana 

Prof. Iurea Anișoara 

8. 3

. 

 

 
 

 

Scopul: -Formarea  unei  atitudini  pozitive  

şi responsabile  faţă  de cei din jur.  

 

părinţi, cadre 

15.03.2023 

 

Prof. Grigore Adina 

Prof. Crăciun Anca 
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Şcoala 

Gimnazială 

Corni 
 

 

 

 

 Dilema socială 

 

 Copacul dorințelor 

 

Jocuri matematice 

 

Trecut și prezent în 

România 

 

-antrenarea elevilor în rezolvare de 

probleme non-standard 

- implicarea în jocuri pentru a înțelege 

conceptele matematice 

Activităţi – vizionare de film documentar; 

Realizare de desene pe baza documentarului 

Jocuri matematice 

- excursie la Brașov 

Grup ţintă - elevii claselor a V-a -aVIII-a; 

didactice 

 

 

 

Prof. Poenariu 

Loredana 

Prof. Pitaru Mihaela 

Prof. Olaru Simona 

 

 

9. 4

. 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Corni 
 

 

 

Mâini dibace 

 

Filmul istoric 

 

Călători prin Europa 

 

 

Scop: - formarea la elevi a unor deprinderi 

practice  

-cultivarea sentimentului de apartenență la o 

națiune 

Activităţi : - realizarea de felicitări; 

   -concurs de pictură ; 

 - realizarea de împletituri și cusături 

- prezentare de film documentar 

Grup ţintă -elevii claselor a V-a- aVIII-a 

 

părinţi, cadre 

didactice 

 

 

  

16.03.2023 

 

Prof. Grigore Adina 

Prof. Crăciun Anca 

Prof. Poenariu 

Loredana 

Prof. Răileanu 

Andreea 

Prof. Iurea Anișoara 

10. 5
. 

 

Şcoala 

Gimnazială 

Corni 
 

Minte sănătoasă în 

corp sănătos 

Animale și plante de 

pe Terra  

Biserica din sufletul 

copiilor 

 

 

Scopul: -Formarea  unei  atitudini  pozitive  

şi responsabile  faţă  de  sănătatea  proprie  

şi  a  celor  din  jur.  

-cunoașterea biodiversității de pe planetă 

-educația moral- religioasă a elevilor 

Activităţi - Competiții sportive cu premierea 

câștigătorilor; 

Vizionare de film documentar 

Creații plastice 

-vizită și participare la slujbă la biserica din 

sat 

Grup ţintă - elevii claselor a V-a-aVIII-a; 

 

părinţi, cadre 

didactice 

 

 

 

 

17.03.2023 

 

Prof. Grigore Adina 

Prof. Crăciun Anca 

Prof. Poenariu 

Loredana 

Prof. Tofan Iulian 

Prof. Olaru Simona 

Prof.Iurea Anișoara 

 

 

11.  

Școala 

Gimnazială 

Corni 

Pictura cu nisip 

 

 

 

Joc creativ ce implică și dezvoltă atenția, 

memoria și  concentrarea 

Activitatea este destinata elevilor claselor  

V-VIII a cu scopul de a antrena creativitatea 

si indemănarea 

 

Elevii 

claselor V-

VIII  

Corni 

 

Joi 

16.03.2023 

Sala de 

clasa 

 

Prof. Raileanu 

Andreea 

Prof. Crăciun Anca 
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Parenerii(profesorii)implicati vor juriza 

acuratețea lucrarilor  

12. G.P.N. Corni ,,Să rămânem 

prieteni cu natura” 

 

 

,,Educație pentru 

mediu’’ 

 Scopul activității: educarea copiilor în 

spirit ecologist 

Activități: 

* Amenajarea în sala de grupă a colțului 

naturii; 

* Codul eco al grupei = cele 10 porunci eco; 

* Vizionare film pe YouTube ,,Protejați 

natura!’’ (Așa da, așa nu!) 

* Drumeție care să ofere prilejul legăturii 

directe cu natura. 

Rezultate: 

Identificarea și conștientizarea problemelor 

de mediu din școală și din împrejurimi. 

Cadre 

didactice 

Luni –  

sala de 

grupă 

 

Împrejurimi 

8.00-11.15 

Educatoare Știrbăț 

Mariana 

13. G.P.N. Corni 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Să facem din 

mișcarea fizică o 

bucurie, o necesitate” 

 

-Activități sportive 

 

Scop: - întărirea sănătății și creșterea 

capacității de muncă fizică și intelectuală a 

copiilor, trezirea interesului de a practica 

sistematic exerciții fizice pe tot parcursul 

vieții; 

Activități: 

* ,,Drag mi-e jocul românesc!’’-dans 

popular 

* ,,Maratonul campionilor’’-Parcurs 

aplicativ 

* Jocuri distractive în curtea grădiniței 

Rezultate: mișcarea, jocul, socializează 

copii stârnindu-le interesul: formează 

deprinderi de cooperare cu partenerul de 

joc; dezvoltă atenția și voința. 

Preșcolarii Marți - sala 

de grupă 

 

Terenul de 

sport 

 

 

Curtea 

grădiniței 

 

 

 

 

8.00- 11.15 

Educatoare Știrbăț 

Mariana 

14. G.P.N. Corni „În atelierul creației” 

 

-Educație estetică 

Scop - confecționarea unor măști pentru 

carnaval; 

Activităţi : 

Vizionarea câtorva povești îndrăgite; 

 Sala de 

grupă 

 

 

Educatoare Știrbăț 

Mariana 
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Alegerea personajului și motivarea alegerii 

acestuia; 

Confecționarea măștilor. 

Rezultate:formarea unor deprinderi/abilități 

8.00-11.15 

15. G.P.N. Corni  „ În lumea 

povestilor” 

 

,,Educație cultural 

artistică 

Scop- transpunerea copiilor în locul 

personajelor pe care le interpretează, trairea 

unor stări afective. 

Activități;  

*Carnaval; 

*Parada personajelor din povești; 

*Concurs de manifestare artistică; 

Rezultate; copiii rețin mesajul pe care îl 

transmit, facand distinctie  între personajele 

pozitive și cele negative. 

 Părinții 

8.00-11.15 

Educatoare Știrbăț 

Mariana 

16. G.P.N. Corni „Paștele, sărbătoarea 

creștinilor” 

 

 

Educație religioasă 

Scop: - Cunoașterea unor obiceiuri 

creștinești specifice sărbătorilor pascale 

Activităţi: 

* ,,Paștele, sarbătoarea învierii lui Iisus’’-

vizionare film pe calculator; 

* Simboluri pascale-colecție de șervețele; 

* De vorbă cu preotul paroh-vizita la 

biserica. 

Rezultate: apropierea copiilor de biserică. 

 Părinții 

 

Preotul 

8.00-11.15 

Educatoare Știrbăț 

Mariana 

  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SILIŞTEA 

 

G.P.N. SILIŞTEA 

 

Nr.crt. Unitatea 

şcolară 

Proiectul/Activitatea/ 

Acţiunea/ 

Parteneriatul/ 

Concursul 

Descriere succintă(scop, grup ţintă, 

activităţi, rezultate, impact, parteneri) 

Parteneri 

(instituţii 

partenere) 

 

Dată/Loc de 

desfăşurare  

 

 

Coordonatori  

1. G.P.N.Siliştea „Lumea poveştilor” 

 

Apropierea copilului de lumea poveştilor,de 

mesajul transmis prin intermediul 

Părinţi, 

cadre 

LUNI 

13.03.2023 

Prof.Suhan 

Daniela 
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Povestiri şi personaje 

 

personajelor. 

Stimularea interesului pentru  interpretarea 

jocurilor de rol ale personajelor din poveştile 

preferate. 

Preşcolarii de la G.P.N.Siliştea 

(grupa mare ,grupa mijlocie,grupa mică). 

Activitate culturală. 

didactice Sala de grupă 

2. G.P.N.Siliştea „Creativitate si 

fantezie” 

 

Iată ce pot face două 

mâini dibace 

Realizarea de lucrări practice utilizând 

materialul pus la dispoziţie. 

Stimularea creativităţii folosind diferite 

tehnici de lucru-tehnica Quilling. 

Dezvoltarea spiritului de echipă şi crearea 

unei atmosfere relaxante de bună dispoziţie. 

 

Preşcolarii de la G.P.N.Siliştea. 

(grupa mare,grupa mijlocie,grupa mică) 

Activitate creativă  

Părinţi, 

cadre 

didactice 

MARŢI 

14.03.2023 

Sala de grupă 

Prof.Suhan 

Daniela 

3. G.P.N.Siliştea „Mirajul naturii” 

 

Ne jucăm şi natura 

protejăm 

Dezvoltarea simţului pentru frumosul din 

natură, a protejării mediului. 

Dobîndirea cunoştinţelor noi în mod cât mai 

plăcut. 

Preşcolarii de la G.P.N.Siliştea 

(grupa mare,grupa mijlocie ,grupa mică). 

Elevii  de la clasele(P+II). 

Activitate ecologică 

 

Părinţi, 

cadre 

didactice 

MIERCURI 

15.03.2023 

Sala de grupă 

   În curtea    

şcolii. 

Prof.Suhan 

Daniela 

Prof.Murariu  

Mariana 

4. G.P.N.Siliştea „Sport şi sănătate” 

 

Mens sana in corpore 

sano 

 

 

Familiarizarea copiilor cu un stil de viaţă 

sănătos. 

Importanţa mişcării fizice pentru sănătatea 

minţii. 

Formarea unui stil de viaţă sănătos. 

Preşcolarii de la G.P.N.Siliştea 

(grupa mare,grupa mijlocie,grupa mică). 

Elevii de la clasele(I-II-IV). 

Activitate de educaţie fizică şi sport. 

Părinţi, 

cadre 

didactice 

      JOI 

16.03.2023 

Terenul de 

sport.  

 

 

 

Prof.Suhan 

Daniela 

Prof.Evenden 

Alina 
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5. G.P.N.Siliştea „Mâncând sănătos ne 

protejăm” 

Educaţie pentru un stil 

de viaţă sănătos 

 

Familiarizarea preşcolarilor cu un stil de 

viaţă sănătos,prin alimentaţie sănătoasă. 

Importanţa legumelor şi fructelor, 

principalele vitamine ce le conţin. 

Formarea unui stil de viaţă sănătos. 

Preşcolarii de la G.P.N.Siliştea 

(grupa mare,grupa mijlocie,grupa mică) 

Activitate culinară  

 

Părinţi, 

cadre 

didactice 

  VINERI 

17.03.2023 

Sala de grupă 

Prof.Suhan 

Daniela 

 

 

 

 

 

 

Clasa CP- a - VIII-a 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea şcolară Proiectul/Activitatea/Acţiunea/ 

Parteneriatul/Concursul 

Descriere (scop, grup ţintă, activităţi, 

rezultate, impact, parteneri 

Dată/Loc de 

desfăşurare 

/Coordonatori 

1.  

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SILIȘTEA 

 

Lecturi ecranizate 

Dezvoltarea disponibilității de a 

practica 

activități  artistice, sociale, fizice și 

dezvoltarea coeziunii de 

grup. 

Activitati: vizionare de film, 

dezbateri 

Grup ţintă -elevii claselor CP- aVIII-a 

Parteneri: părinţi, cadre didactice 

 

Data: 13.03.2023 

Sc. Gimnazială Siliștea 

 

Prof.Vornicu Iuliana 

Prof.Pitaru Mihaela 

Prof.Olaru Simona 

Prof. Morariu Mirela 

Prof. Evenden Alina 

 

2. ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SILIȘTEA 

 

Jocuri matematice Antrenarea gândirii prin probleme 

matematice non- standard . - Implicarea 

în jocuri ,pentru a înțelege concepte 

matematice  

 

Data: 14.03.2023 

Sc. Gimnazială Siliștea 
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Explorarea posibilitaților de  valorizare 

a 

propriilor abilități 
 

Activitati: fise de lucru, jocuri pe calculator 

- elevii vor identifica date si relaţii 

matematice şi corelarea lor în funcţie de 

contextul în care au fost definit. 
 

  

Grup ţintă -elevii claselor CP- aVIIIa 

Parteneri: părinţi, cadre didactice 

 

Prof.Vornicu Iuliana 

Prof.Pitaru Mihaela 

 

Prof. Morariu Mirela 

Prof. Evenden Alina 

 

3.  

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SILIȘTEA 

 

 

Biodiversitatea- spectacolul 

naturii” 

 

 

Ghiciți culoarea mea 

 

 

Pictura pe lemn 

 

 

 

 

 

Secretele Terrei 

Scop: - Conştientizarea importanţei 

respectării și protejării naturii 

Grup ţintă: elevii claselor a V-a-  a VIII-

a 

Activităţi:- prezentare de filme 

documentare;        

    - prezentare de cărţi;  

Parteneri: părinţi, cadre didactice 

 

Scop Joc de intuiție,   

Activitati:prezentarea carnețelului 

GHICI alcătuit din cartonașe prinse intre 

ele și acoperite cu un cartonaș perforat 

care ascunde parțial ilustrațiile. 

 

Antrenarea capacității de dezvoltare 

creativă și artistică 

Activitati: elevii vor picta pe lemn 

diferite oeisaje, portrete 

 

Stimularea interesului elevilor cu 

privire la procesele și fenomenele 

spectaculoase de pe Terra 

Data: 15.03.2023 

Sc. Gimnazială Siliștea 

 

Prof.Vornicu Iuliana 

Prof. Iurea Anișoara 

Prof. Morariu 

Mirela 

Prof. Evenden Alina 

Prof. Răileanu Andreea 
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Scop: - formarea la elevi a unor 

deprinderi practice, cultivarea 

sentimentului de apartenență la planeta 

Activităţi : -  

- prezentare de film documentar 

Grup ţintă -elevii claselor a CP- aVIII-a 

Parteneri: părinţi, cadre didactice 

4.  

ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SILIȘTEA 

 

ECO-moda 

 

 

 

 

 

 

 

Academia vedetelor: 

 

-Cine știe , câștigă! 

-Karaoke 

Sensibilizarea elevilor față de  

activitatea artistică si a simtului 

estetic 

Antrenarea capacității creative 

Activitati: concurs de moda, cea mai 

ecologica tinuta. 

Dezvoltare  socială, 

culturală și artistică  

Dezvoltarea simțului artistic  prin 

muzică și culoare 

 

Activitati: concurs de Karaoke 

Grup ţintă -elevii claselor CP- aVIII-a 

Parteneri: părinţi, cadre didactice 

 

Data: 16.03.2023 

Sc. Gimnazială Siliștea 

 

 Prof.Vornicu Iuliana 

Prof.Pitaru Mihaela 

Prof. Morariu Mirela 

Prof. Evenden Alina 

 

5. ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ 

SILIȘTEA 

Îmi cunosc localitatea? 
 

 

 

„Micul pieton” 

Dezbatere – reguli de 

circulație;  

 

Dezvoltarea abilităților de comunicare și 

comportament. Observarea schimbărilor 

din natură. 

Activitate : vizita prin imprejurimi 

 Cunoașterea            regulilor de circulație 

Însușirea unui comportament civic 

adecvat 

Activitate: chestionare rutiere, activitate 

in teren 

 

Data: 17.03.2023 

Sc. Gimnazială Siliștea 

 

Prof.Vornicu Iuliana 

Prof.Pitaru Mihaela 

Prof. Morariu 

Mirela 

Prof. Evenden Alina 
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Grup ţintă -elevii claselor CP- aVIIIa 

Parteneri: părinţi, cadre didactice, Poliția 

Orașului Liteni 

 

 

 

Director,                                                                                                                     Coordonator de proiecte şi programe educative, 

             

Prof.  Maranda Demis Ioan           Prof.  Țurcanu Alina Petruţa 

 


