
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Nastase Loredana 

Sponsorizare 14 costume populare stilizate pentru copii, în valoare de 996,11 lei, cf. contractului nr. 

1575 din 6.05.2019 

Proiecte: 

1. Proiect educațional ”File de tradiție multiculturală în spațiul românesc, ediția a II-a, Iași” 

2. Proiect educațional național ”Promovarea imaginii școlii” 

3. Proiect educațional extracurricular ”Excursia-o experiență de o viață” 

4. Proiect educațional național ” Evaluarea în învățământul preuniversitar”  

5. Proiect internațional LeAf  ”Poposind prin tainele pădurii” 

6. Proiect internațional ”O țară independentă” 

 

Simpozioane: 

1. Simpozionul internațional ”Repere educaționale în spațiul european intercultural” 

2. Sesiune de comunicări ”Contribuția culturilor minoritare la dezvoltarea culturii românești” 

3. Conferința Națională ”Tradiții multiculturale de Crăciun în spațiul românesc” 

4. Simpozion Internațional ”Cultură și artă, rol primordial în păstrarea identității naționale”, 

Cernăuți-Ucraina 

 

Publicații: 

1. ” Evaluarea în învățământul preuniversitar-esențial în educație”-revistă școlară națională 

ISSN 2458-0511/ISSN-L2067-2675 

2. Simpozionul internațional ”Repere educaționale în spațiul european intercultural” 

Lucrare științifică ISBN 978-606-48-0159-3 

3. ”Influența factorilor psihosociali asupra obținerii performanțe școlare ” ISBN 978-606-

625-357-4,  lucrare științifică de cercetare în domeniul educațional 

 

4. Participare la Expoziția județeană, secțiunea ”Promovarea tradițiilor” Școala Gimnazială 

Liteni 

Concursuri școlare: 

1. ”Discovery-descoperă lumea” 

2. Gazeta Matematică Junior 

3. Concursul Internațional ”Formidabilii” 

4. Concursul național ”Micii exploratori” 

5. Concursul școlar național de competență și performanță limba română și matematică 

6. Concursul Internațional de fantezie și îndemânare ”Culorile toamnei” 

Activitate de voluntariat: 

1. ”File de tradiție multiculturală în spațiul românesc, ediția a II-a, Iași” 

2. ”Ziua verde a eco-școlilor din România” 

 



Parteneriate: 

1. Școala Gimnazială Liteni Iași 

2. SC RAIO PRESS SRL 

3. SC  ESENȚIAL MEDIA PRESS SRL 

4. Editura Arabela 

5. Teatru de păpuși și marionete București 

6. Școala Gimnazială nr. 7 Reșița 

Formare profesională: 

1. Managementul organizației școlare -25 credite 

2. Pedagog de recuperare -90 ore 

3. Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”- 42 ore 

Referat lectorat:  ”Arta de a fi părinte” 

Informare de specialitate Cerc Pedagogic - 16 noiembrie 2018 

 


