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Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Dorna Candrenilor , Judeţul Suceava 

Tel./ fax.0230575171  

Adresa email: gsa_dornacandreni@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 

Informare activitate educativă desfășurată la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

în anul  şcolar 2018– 2019 

 

 

 

  În anul şcolar 2018 – 2019 la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor activităţile 

educative s-au organizat în conformitate cu Planul managerial al activităţii educative 

şcolare şi extraşcolare al unităţii noastre. Activităţi au fost riguros proiectate şi s-au 

desfăşurat conform programului, cadrele didactice implicate în desfăşurarea lor 

îndeplinindu-şi atribuţiile. 

Şcoala noastră este un ofertant viabil de formare profesională în domeniul 

agriculturii montane din judeţul Suceava prin urmare suntem reuniţi într-un parteneriat – 

elevi, profesori, părinţi, agenţi economici, organizatii profesionale, comunitate – pentru a 

forma absolvenţi competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei 

cariere şi să devină cetăţeni europeni activi.  

De asemenea din anul 2008 am dobândit statutul de Eco-Şcoală ,  educaţia 

ecologică şi ambientală fiind proiectată şi desfăşurată ca modalitate de educare în 

perspectiva dezvoltării durabile a societăţii. Cu prilejul reevaluarilor externe din 28 aprilie 

2010, 31 mai 2012, 29 mai 2014, 2 iunie 2016 și 6 iunie 2018, am demonstrat că am atins 

obiectivele urmărite prin proiectul Eco –Şcoală obţinând in continuare simbolul 

internaţional al educaţiei ecologice pentru mediul înconjurător – Steagul Verde şi statutul 

de Eco-Şcoală. Pe parcursul anului școlar 2018 – 2019 am continuat Proiectul Eco-Școala 

prin participarea la Seminarul Național organizat de CCDG la București, reînscrierea și 

alcătuirea noului proiect, derularea de activități specifice, în colaborare cu parteneri 

consacraţi precum Agenţia de Mediu, Parcul Naţional Călimani, ONG-ul Tășuleasa Social, 

școli cu statutul de Eco-Școală din judeţ şi din ţară.  

Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări (SWOT) : 

Puncte tari (S) : 

 

• Existenta unui CDI , a unei sali de festivităţi , cabinete şi laboratoare pe discipline ; 

• Participarea elevilor la concursuri si festivaluri ; 

• Participarea elevilor si a cadrelor didactice la targuri, expozitii si simpozioane ; 

• Promovabilitate bună la examenele finale ; 

• Cadre didactice calificate; 

• Cadre didactice preocupate de propria perfectionare; 
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• Participarea la schimburi de experienta cu scoli similare din Franta, Italia, Austria ; 

• Cadre didactice cu stagii de informare si documentare in strainatate ; 

• Participarea scolii la proiecte europene (Eco-Scoala, LeAF, Patrula Eco, European School For A 

Living Planet, Parrainage, Junior Achievement) ;  

• Cadre didactice cu cunostinte de operare pe calculator si limba straina (90%); 

• Existența unui psiholog școlar ; 

• Coeziunea si buna comunicare in cadrul colectivului didactic ; 

• Realizarea de venituri proprii ; 

• Conectare la Internet 24 ore/zi ; 

• Preocupare constanta pentru promovarea imaginii scolii; 

 

Puncte slabe (W) : 

 

• Spatiul scolar insuficient; 

• Mijloace didactice insuficiente, uzate fizic si moral (40%);  

• Inexistenta unei sali de sport multifunctionale; 

• Lipsa motivatiei invatarii; 

• Elevii au orizont cultural limitat; 

• Existenta abandonului scolar  

• Cadre didactice navetiste – 52 cadre (91%); 

• Lipsa motivatiei materiale pentru cadre;  

• Mobilier insuficient si uzat in proportie de 10% ; 

• Lipsa cabinetului medical si stomatologic; 

• Absenteism sezonier; 

 

 

Oportunitati ( O ) : 

 

• Cadru natural favorabil (potential agricol, turistic si economic ridicat); 

• Comunicare buna cu partenerii sociali si organizatiile profesionale; 

• Colaborare bună cu administraţia locală ; 

• Lipsa conflictelor sau tensiunilor de ordin etnic sau religios; 

• Colaborare buna cu primaria, parohia, politia si dispensarul uman din comuna ; 

• Deschiderea primariei si consiliului local la initiativele scolii si interesul deosebit al acestora pentru 

a asigura minimul necesar bunei desfasurari a procesului de invatamant ; 

• Buna colaborare si conlucrare cu 80% din  familiile elevilor in vederea imbunatatirii nivelului 

educativ si comportamental; 

• Singura scoala agricola din zona de munte a judetului Suceava si pe o raza de 120 km, ce poseda 

ferma didactica ; 

• Cadre didactice implicate in structurile de conducere a ONG-urilor si organizatii profesionale de 

agricultori ( Federatia Agricultorilor de Munte – “Dorna”, Fundatia de Dezvoltare “Tara Dornelor”); 

• Implicare si experienta in dezvoltare agricola durabila si dezvoltarea agroturismului; 

• Colaborarea cu numerosi parteneri: 

 

Amenintari (T) : 

 

• Spor demografic negativ (scaderea populatiei scolare); 

• Populatie imbatranita; 

• Somaj; 

• Părinţi plecaţi în străinătate; 

• Acoperirea parțială a localității de rețelele de utilități ; 

• Distante mari fata de scoala – intre 2km – 20 km pentru 60% din elevi ; 

• Insuficienta cultura ecologica a populatiei; 
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• Pierderea traditiilor locale (port national, obiceiuri de iarna, mestesuguri traditionale) ; 

• Fonduri insuficiente pentru invatamant ; 

• Lipsa educatiei agricole a populatiei conform cerintelor UE; 

• Slaba preocuparilor tineretului pentru meserii agricole ; 

• Slaba promovare a activitatilor caminului cultural (circulatia informatiei); 

• Venituri reduse ale parintilor; 

• Posibilitati insuficiente de petrecere a timpului liber; 

 

 

Planul operaţional a fost realizat în concordanţă cu dezideratele momentului, Eco - 

Şcoala  Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, şi-a propus şi realizat următoarele direcţii 

de activitate : 

 
1.Organizarea şi coordonarea activităţii educative  

2. Aplicarea programelor de consiliere şi orientare 

3. Monitorizarea , consiliere , îndrumare şi control 

4. Iniţierea , organizarea şi desfăşurarea proiectelor şi programelor din domeniul educaţiei  

nonformale 

5. Participare şi performanţă la concursurile CAE al MECT 

6. Dezvoltarea parteneriatelor 

7. Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii 

8. Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei nonformale 

9. Campanii de prevenire şi educare a elevilor şi părinţilor  

10. Evenimente din calendarul activităţilor educative 

11. Activităţi pentru timpul liber : excursii , excursii tematice , tabere şcolare 

 

 

 

 

 

Activitatea educativă: 

 

 
Unitatea 

şcolară  

 

Numele şi 

prenumele 

consilierului 

proiecte şi programe 

Decizia de 

numire 

Vechimea 

în 

învăţământ 

Vechimea 

în funcţie 

Specialitatea  

Grad 

didactic 

Date de contact  

e-mail şi telefon 

 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna  

Candrenilor 

 

 

 

 

Nedelcu Cristina 

 

Nr.78 din  

04.09.2019 

 

23 ani 

 

14 ani 

 

Geografie 

Gradul  I 

 

Prof. 

metodist, 

domeniul 

Educația 

permanentă 

 

cristina_nedelcu2002@ 

yahoo.co.uk 

0740261497 

 

 

 

 

 
Comisia metodică a prof. diriginţi: 
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Unitatea 

școlară 

Numele și 

prenumele 

responsabilului 

comisiei metodice 

Număr 

membri 

Vechime în 

învățământ 

Specialitate 

Grad 

didactic 

Date de contact 

 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna 

Candrenilor 

 

Nedelcu Cristiana, 

prof. responsabil 

pentru 

gimnaziu 

 

17 

 

23 

 

Geografie 

Gradul  I 

  

 
cristina_nedelcu2002@ 

yahoo.co.uk 

0740261497  

 
 

Activităţile extracurriculare şi activităţile extraşcolare desfăşurate în 

conformitate cu prevederile şi normele aflate în vigoare, contribuie, prin modalităţi 

specifice, la realizarea scopurilor şi obiectivelor educaţionale, la dobȃndirea unor bune 

practici.  Ele se desfăşoară sub îndrumarea cadrului didactic şi urmăresc adâncirea 

cunoştinţelor, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi aptitudinilor elevilor, organizarea 

eficientă şi atractivă a timpului liber. În calendarul anual al activităţii şcolare şi 

extraşcolare, desfăşurate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au regăsit o gamă 

foarte variată de activităţi, toate acestea fiind realizate conform programului.  

Între cele mai atractive activități extrașcoare s-a aflat și Școala de Vară proiect 

coordonat de d-na profesor învățământ primar Năstase Loredana. Astfel în săptămâna 29 

iulie - 2 august 2019, s-a desfășurat Proiectul educațional “Școala de vară... altfel de 

școală”, ediția a treia, în colaborare cu Primăria Dorna Candrenilor, Salvamont Vatra 

Dornei, Clubul Copiilor Vatra Dornei și Pensiunea Agroturistică Poiana.  

Colectivul de cadrele didactice (Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu 

Manuela și Candrea Laura Alexandra) a organizat activități recreativ-instructive pentru 46 

de copii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani, cu scopul de a le oferi o alternativă atractivă 

pentru petrecerea unei perioade din vacanţa de vară.  

Elevii au învățat tehnici de ajutor premedical sub atenta îndrumare a voluntarilor  

de la Salvamont, au utilizat diverse tehnici de pictură și modelaj, coordonați de prof. 

Anichiței Valentina (artist plastic), s-au bucurat de coregrafia jocului popular (prof. Pardău 

Dorin), s-au întrecut în competiții sportive și au avut parte de jocuri interactive, dansuri, 

premii și alte surprize. 

 

 OBIECTIVE GENERALE: 

 

✓ Stimularea implicării copiilor în activităţi recreativ-instructive; 

✓ Însuşirea unor alternative de petrecere a timpului liber; 

✓ Integrarea copiilor ce provin din categorii sociale defavorizate; 

✓ Combaterea abandonului școlar.  

 

 

 

       OBIECTIVE SPECIFICE: 
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O1. Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii 

timpului liber; 

O2. Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi 

prin analiză şi raţionare individuală şi de grup; 

O3. Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi;  

O4. Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea 

opiniei personale în situaţii decizionale; 

O5. Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 

acceptare, negociere, colaborare, solidaritate; 

O6. Promovarea imaginii şcolii prin diseminarea proiectului; 

  

 ACTIVITĂȚI EDUCATIVE: 

 

1. Jocuri de dezvoltare personală 

2. Respectă şi vei fi respectat 

3. Banner ”Școala de  vară... altfel de școală” 

4. Dezvoltarea competenţei de comunicare 

5. Altfel de față  - faces paintings 

6. Dansăm, cântăm, ne distrăm! 

7. Culorile ne încântă-desen pe asfalt 

8. Atelier de creație (pictură pe apă, modelaj, colaj, pictură cu spumă de ras și cerneală) 

9. Tehnici de ajutor premedical 

10. Jocuri de cunoaștere 

11. Concursuri sportive 

12. ”Cartea cu povești înțelepte”- lectură și creație 

13. Design vestimentar 

14.  Party (drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din Poiana Negrii) 

 

 Prima zi de activitate a debutat cu jocuri de dezvoltare personală și 

intercunoaștere, îmbinând desenul cu o comunicare asertivă. Elevii au lucrat în echipă un 

banner. Figurile de stil și alte noțiuni de limba și literatura română le-au descoperit în 

poveștile cu tâlc din ”Cartea cu povești înțelepte” pe care a primit-o fiecare în dar. 

 Arta a fost prezentă sub formă diferită față de programa școlară. Copiii au 

fost inițiați în face painting, desene pe asfalt, pictură pe apă, modelaj, pictură cu spumă de 

ras, confecționare de ornamente prin tehnici noi și design vestimentar folosind pictura pe 

material textil.  

 Dansul și cântecul au fost o binecuvântare pentru copii, sub atenta 

îndrumare a specialiștilor de la Clubul Copiilor Vatra - Dornei. Coregrafia pașilor pentru 

horă și sârbă, dansuri tradiționale specifice, nu a lipsit din programul școlii de vară.  

 Experimentele cu apă, baloane, creioane, oțet, bicarbonat i-au determinat pe 

elevi să fie curioși și atrași în vederea studierii fizicii și chimiei.  

 Confecționarea magneților ornamentali, colajelor, măștilor de tip mandală 

și tangramul au făcut parte din paleta activităților educative. Pe parcurs, elevii au descoperit 

faptul că rondelele, lingurile din lemn, polistirenul și bețișoarele pot avea utilizări diferite 

și pot fi transformate în flori, personaje, respectiv suporturi pentru pictură.  
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  Pentru o mai bună experiență de viață, echipa de la Salvamont Vatra Dornei 

i-a învățat pe elevi tehnici de ajutor premedical, le-a prezentat echipamentul de salvare și 

trusa medicală pentru intervenții. Elevii au primit o fișă cu 30 de activități de făcut în 

natură, împreună cu familia. 

 Ultima zi a Proiectului ”Școala de vară... altfel de școală”, ediția a treia,  s-

a încheiat cu o drumeție la Pensiunea Agroturistică Poiana din satul Poiana Negrii, com. 

Dorna Candrenilor. Elevii au luat prânzul,  au exersat codul bunelor maniere și au 

desfășurat activități la ateliere de pictură, modelaj, întreceri sportive etc. 

 La finalul zilei, elevii au primit diplome, mape și alte rechizite pentru a-și 

ocupa timpul liber.  

 

 BENEFICIARI: 

 Elevii și părinții au fost informați despre cursurile Școlii de vară prin 

intermediul profesorilor diriginți și a rețelelor de socializare. 

 S-au înscris și au participat 33 de elevi cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani și 

13 preșcolari cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani . 

  

 VOLUNTARI: 

- Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu Manuela și Candrea Laura Alexandra 

cadre didactice de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor; 

- Prof. Pardău Dorin - Clubul Copiilor Vatra Dornei 

- Prof. Anichiței Valentina - Liceul de Coregrafie și Arta Dramatică ”Octavian 

Stroia”, Cluj-Napoca 

- Lazariuc Ionel – Salvamont Vatra-Dornei 

  

 ORGANIZATORI: 

 

Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor:  

- Nastase Loredana, Nedelea Mirela, Pușcașu Manuela – învățământ primar 

- Candrea Laura Alexandra – învățământ preșcolar 

 

 PARTENERI: 

Primăria Dorna Candrenilor, Pensiunea Agroturistică Poiana, Salvamont Vatra - 

Dornei, Clubul Copiilor Vatra - Dornei 

 

Între alte activitățile extraşcolare consacrate  desfăşurate în cadrul Liceului 

Tehnologic Dorna Candrenilor pe tot parcursul anului școlar enumerăm: 

 

➢ Program Parrainage , program care vine în sprijinul elevilor ce provin din familii 

dezavantajate din punct de vedere economic , coordonator prof. Jbanca Daniela 

➢ Proiectul Internaţional Eco- Şcoala coordonator prof. Nedelcu Cristina și Obadă 

Ingeborg 

➢ Programul Internaţional LeAF coordonator prof.inv.primar Puşcaşu Manuela  

➢ Programul Internațional Junior Achievement coordonat de prof. Pavel Felicia 

Alte activități educative desfășurate pe parcursul anului școlar analizat: 
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➢ Expoziția temporare de ciuperci comestibile și toxice, realizată de Universitatea 

Al.I.Cuza Iași la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, în perioada 20-23 

septembrie 2018. Scopul urmărit fiind creșterea gradului de informare a publicului 

cu privire la importanța speciilor de ciuperci, identificarea principalelor grupe de 

fungi din habitatele naturale și a deosebirilor dintre speciile comestibile și toxice. 

Prin numărul mare de participanți la expoziție Asociației Societatea Micologică din 

România și Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor au reușit să desfășoare o 

campanie de educare a populației din zona montană cu privire la riscul intoxicării 

cu ciuperci necomestibile. 

➢ Participarea la Seminarul Naţional “ Parteneriat în educaţia pentru mediul 

înconjurător”,  organizat la Bucureşti de Centrul Carpato – Danubian de 

Geoecologie , care derulează programele internaţionale - Eco-Şcoala , LeAF , 

Patrula Eco – care se desfăşoară constant în şcoala noastră. 

➢ Participarea cu un stand expozițional la Euromontana 2018 a XI-a ediție a 

Convenției Europene a Munților, Vatra Dornei.Activitatea standului expozițional 

cu tema Valorificarea patrimoniului cultural a fost coordonată de prof. Mirela 

Nedelea. Implicarea școlii noastre în activitățile Convenției Europene a Munților a 

fost facilitată de prof. Pavel Dan. 

➢ Acțiuni educative desfășurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Educației, au fost 

coordonate de prof.Pîrvu Valentina, Pavel Felicia, Sănduleanu Petrolina. În 

realizarea proiectului s-a pornit de la ideea că trebuie să păstrăm  curiozitatea 

copilăriei, să o întreținem, să o stimulăm, căci ea este „focul viu” al creativității. 

Poate nu vom  schimba fața lumii cu fanteziile noastre, dar vom găsi soluții  la 

probleme personale, vom avea stimă de sine și curajul de a crede în noi şi în 

reuşitele noastre.  La manifestările prilejuite de această sărbătoare de suflet au 

participat și reprezentanții Primăriei Dorna Candrenilor. 

➢ Ferma didactică a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, a fost implicată într-un 

important proiect de conservare a raselor locale derulat de Stațiunea de Cercetări 

Zootehnice Tîrgu Mureș. Coordonatorul proiectului prof.Pavel Dan a participat, pe 

5 octombrie 2018, un Simpozion national pe tema Păstrarea raselor locale de 

rumegătoare ( bovine ) în scopul menținerii biodiversității genetice. 

➢ Proiectul ”Liceele agricole, Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și 

mijlocii” promovat și susținut de fundația World Vision a continuat în luna 

octombrie printr-un stagiului de documentare – practică, în care 15 elevi parcurg 

lanțul valoric producție-procesare-vânzare-marketing, socializează, împărtășesc 

competențe și cunoștințe, învață din experiența celor care au reușit deja.Elevii au 

fost coordonați de profesorii Dan Pavel și Lucian Broștescu. 

➢ Săptămâna Educaţia juridică a elevilor la a continuat prin activităţi  variate , cu 

invitați care lucrează ân domeniul juridic, având  ca principale obiective facilitarea 

accesului elevilor la cunoştinţe fundamentale de drept şi promovarea unei   culturi   

juridice   menite   să   încurajeze respectul   faţă   de   lege,   echitate   socială   şi 

atitudine civică în rândul tinerilor. Coordonatorul activității a fost prof. Cojocaru 

Daniela. 

➢ Proiect Erasmus+ coordonat de Adrian Cocardan, Catalina Sorbala a desfășurat o 

etapă și în Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, unde activitatea a fost coordonată 

de dir. prof. Pîrvu Valentina și consilierul educativ- prof. Nedelcu Cristina. 
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Colaborarea în activități nonformale a tinerilor noștri liceeni cu tineri din diverse 

țări ale lumii ( Italia, Germania, Lituania, Croatia, Grecia, Camerun, Egipt, 

Pakistan, Rep Moldova, România) s-a desfășurat cu succes fiind o experiență de 

învățare inedită și benefică. 

➢ Pe 28 octombrie 2018 s-a desfășurat la Suceava ediția a II-a a Dialogului Proiectelor 

Educative - care și-a propus să promoveze bunele practici din domeniile educației 

nonformale, să transfere experiențe educative și să promoveze proiecte mai mari 

sau mai mici dar care produc efecte în școală, comunitate, la nivel local, regional, 

național sau european.Cu acest prilej s-a acordat Titlul de Laureat Eco-Scolii Liceul 

Tehnologic Dorna Candrenilor / prof. Pîrvu Valentina, Nedelcu Cristina, Obadă 

Ingeborg, la domeniul Eco-Școală. 

➢ Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor au reușit să 

organizeze un eveniment demn de apreciere, vineri, 9 noiembrie, când aici a avut 

loc „Balul Bobocilor”. Aceștia au dedicat evenimentul Centenarului Marii Uniri, 

iar programul pregătit a fost unul inedit.Coordonatorii activității au fost diriginții 

claselor XII și IX, respectiv prof. Piticariu Simona Nicoleta, Popescu Brostescu 

Gina, Pavel Dan, Magherca Mariana, Magherca Cristian, coordonați de 

dir.adj.prof.Pavel Felicia. La buna desfășurarea a balului si-a adus aportul și dir. 

școlii prof Pîrvu Valentina și prof. Pușcașu Manuela. 

➢ Altă activitate la care au fost implicați elevii școlii noastre a fost concursul foto 

PAC France-Romania, concursul organizat de Ambasada Franței, pe tema ”Ce 

înseamnă PAC (politica agricolă comună) pentru mine?”.Proiectul a fost coordonat 

de prof.Pavel Dan. Fotografiile au fost evaluate de un juriu format din 6 persoane 

din serviciul de comunicare al ministerului agriculturii francez și din fotografi 

români, după criterii de estetică și originalitate.Aceste fotografii vor fi expuse pe 

durata sezonului Franța-România 2019 și în timpul evenimentelor rețelelor rurale 

naționale. Între premianți s-au aflat și doi dintre elevii școlii noastre – Alexandru 

Ursuț și Sîrghie Cosmin , la categoria mediu. 

➢ Proiect educațional dedicat Centenarului Marii Uniri, coordonat de prof. Candrea 

B. Gabriela în parteneriat cu Primăria Dorna Candrenilor având tema: Muzeul – 

Punte între trecut, prezent și viitor. 

➢ Activități educative variate - lecții de gastronomie , acordare a primului ajutor, lecții 

de realizare a unor decorațiuni cu materiale naturale, desfășurate  cu elevii din 

internatul liceului de către supraveghetorul Buletic Mariana și colaboratorii 

prof.Pușcașu Manuela, plutonier adjutant ISU Sorin Buletic - paramedic SMURD. 

➢ Proiectul ROSE desfășurat prin activități variate (lecții , activități extrașcolare, 

activități de consiliere) pentru tinerii din clasele de liceu. În luna noiembrie s-au 

desfășurat activități de pregătire suplimentară pentru bacalaureat, respectiv învățare 

remedială la limba română și matematică. 

➢ Marcarea Centenarului Unirii s-a făcut printr-o gamă variată de activități educative 

desfășurate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor sub coordonarea directorilor 

unității – prof.Pîrvu Valentina și prof.Pavel Felicia. Colaboratori la activitate au 

fost prof.de istorie Dolineanu Alina și toți diriginții claselor V-XII care s-au 

implicat în realizarea si prezentarea unor maghete ale fostelor provincii istorice sau 

în susținerea unor scurte momente artistice-scenete istorice. Între obiectivele 

urmărite prin proiect enumerăm: cultivarea în rândul elevilor a respectul pentru 
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istorie și pentru țară, dragostea de muncă, cultivarea spiritul de echipă, implicarea 

în rezolvarea sarcinilor și dezvoltarea creativității. Colaboratori ai activității au fost 

d-școara Spînu Anghelina-fostă prof. de istorie a școlii (actualmente pensionară), 

supravghetoarea de noapte a școlii – Buletic Mariana, reprezentanți ai 

administrației locale. 

➢ Activități educative de introducere a elevilor în tehnologie și programare 

desfășurate în cadrul proiectului Hour of Code (Ora de programare) realizate la 

clasa a VI-a de prof. de informatică Ciobanu Zamfira în perioada 3-9 decembrie 

2018. 

➢ Acţiuni permanente cu tentă ecologică ( educaţia pentru mediul înconjurător ) 

desfăşurate în cadrul programelor internaţionale Eco-Şcoala ( coordonator prof. 

Nedelcu Cristina ) , LeAF ( coordonator inv. Puşcaşu Manuela). 

➢ Expoziţii permanente pe tematică agricolă, ecologică, artistică (responsabil prof. 

Puşcaşu Manuela ) etc. 

➢ Patrula de Reciclare ROREC, coordonator prof.Cojocaru Daniela 

➢ Marcarea unor evenimente semnificative pentru istoria şi cultura noastră : Ziua 

Armatei, Ziua Naţională a României, Ziua Unirii – coordonator, prof.Dumitrescu 

Alina 

➢ Activităţi culturale și religioase – corul de muzică religioasă  „ Eclesia”, dirijor 

prof. preot Doroftiese Gabriel 

➢ Săptămâna Școala Altfel 17- 21 decembrie cu activități educative variate precum: 

educația mass-media Media și cetățenii critici – invitat  Cristina Jamschek, 

coordonator prof. Piticariu Simona; Salvamont Vatra Dornei cu jocuri, prezentări 

și activități demonstrative de salvare montană – coordonator prof.Nastase Loredana 

și prof.Pușcașu Manuela, invitați - Cristian Huțan, Radu Gălățan și Ionel Lazariuc; 

Proiectul "Limba germană - punte între două școli", coordonatoe prof.Obadă 

Ingeborg, colaborator prof.Boancheș Adriana de la Școala Gimnazială Nr.4 din 

Vatra Dornei; dezbaterea pe tematică motovațională susținută de invitatul special-

prof. Cioată Mihai de la Liceul Teoretic I.Luca Vatra Dornei, coordonator 

prof.Nedelcu Cristina; Proiectului Necenzurat coordonat de d-na psiholog Șincariu 

Mihaela având ca invitat pe  doamnei inspector Elena Țîrdea de la Centrul de 

Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judeţului Suceava; Campania 

ShoeBox coordonată în școală de dir. prof. Pîrvu Valentina, prof. Pavel Felicia și 

prof.- Popescu Broștescu Gina, Pușcașu Manuela, Pavel Dan, Ruscan Silvia, Obadă 

Ingeborg, Costea Viorica, Piticariu Simona; Târgul de Crăciun din veniturile căruia 

s-au făcut activități de caritate pentru  copiilor din cadrul Asociației Filantropice 

”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” – coordonatori prof. Popescu Broștescu Gina 

și Popescu Lucian. 

➢ Serbări şcolare – Exp. Datini şi obiceiuri de iarnă ( prof. Sănduleanu Petrolina, prof. 

Obadă Ingeborg, prof.Pușcașu Manuela, prof. Năstase Loredana, instr. Lostun 

Costel, coregraf Roșuș Sînziana, învățătorii și educatorii) 

➢ Concursuri sportive ( prof. Vasiluţ Gheorghe şi Magherca Cristian ) 

➢ Activități educative desfășurate  în parteneriat cu şcoli din ţară Exp. Eco - Şcoala 

Colegiul Tehnic „ Gh. Asachi ” din Oneşti,jud. Bacău 

➢ Desfăşurarea unei game variate de activităţi cu partenerii tradiţionali ai şcolii - 

Agenţia de Mediu Suceava , Parcul Naţional   Călimani , Ocolul Silvic Dorna R.A., 
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O.N.G. Tăşuleasa Social , Biserica din comuna, Agenţi economici , Poliţia , 

Jandarmeria etc. 

➢ În timpul vacanței de iarnă, pe 10 ianuarie 2019, s-a desfășurat activitatea Student 

pentru o zi , beneficiarii fiind elevii mini-companiilor JAR - oaspeți ai centrului 

universitar Cluj.În cadrul USAMV, am intrat în asmosfera academică alături de 

cadre didactice și studenți, beneficiind de profesionalismul, ospitalitatea și prietenia 

cu care am fost primiți. Mulțumim d-lui prof. univ. dr. Daniel Dezmirean, Decan al 

Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, d-nei prof. univ. dr. Roxana Vidican, 

Decan al Facultății de Agricultură, d-lui dr. ing. Florin Păcurar și tuturor celor care 

ne-au stat la dispoziție pentru a oferi elevilor noștri informații și experiențe 

esențiale pentru orientarea în carieră.Evident ca activitatea a continuat cu o excursie 

memorabilă avînd ca obiective turistice Biblioteca Centrală, Grădina Botanică, 

UMF, FSEGA, salina Turda. Coordonatorii activității au fost prof.Pavel Dan, 

Pușcașu Manuela, Popescu Broștescu Gina, Popescu Lucian, Pavel Felicia. 

➢ Activităţi literar-artistice, Ziua Culturii Naţionale şi a poetului Mihai Eminescu a 

fost celebrată  la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor. Elevii au păşit ,,Pe urmele 

creaţiei eminesciene” Au fost prezentate o serie de momente: evocarea vieţii 

poetului, recitarea unor creaţii eminesciene, audierea poeziilor eminesciene pe fond 

muzical,  mărturii despre Eminescu. Evenimentul a fost menit să sublinieze 

perenitatea operei lui Eminescu şi faptul că, pe măsura ce timpul trece, poetul 

naţional este tot mai îndrăgit, creaţia lui rămâne de actualitate,  reprezentând un 

simbol al culturii româneşti. 

➢ Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar- Campania R.E.S.P.E.C.T.- 

în perioada 28 ianuarie- 1 februarie 2019. Activitățile educative realizate sub deviza 

“Fii bun de căte ori este posibil.Întotdeauna este posibil.”Dalai Lamade, s-au axat 

pe dezvoltarea abilităților de soluționare pe cale pașnică a conflictelor, pe învățarea 

unor lecții de omenie, civism, spirit pașnic, empatie, comunicare. Coordonatorii 

activităților au fost directorii școlii prof. Pîrvu Valentina și prof. Pavel Felicia; 

consilier educativ - prof.Nedelcu Cristina; responsabil comisie violenta- 

prof.Macovei Florica; profesorii diriginți prof.Obadă Ingeborg, prof.Pavel Dan, 

prof.Magherca Mariana, prof.Costea Viorica; învățătorii – prof. Năstase Loredană, 

Pușcașu Manuela, educatorii. 

➢ Un grup de eleve de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, înscrise la Cercul de 

Protectia Mediului al Clubului Copiilor din Vatra Dornei-Filiala Dorna 

Candrenilor, au participat alături de prof. coordonator Nedelea Mirela la Concursul 

Internațional de Protecția Mediului "Ia Si Green Bag" desfășurat la Palatul Copiilor 

Iași. premiul I sectiunea Eco Design, Ivan Ionela premiul II sectiunea proiecte de 

mediu, Ivan Ionela premiul I sectiunea sacose eco, Dumitras Georgiana premiul II 

sectiunea eco fashion animals si Nacu Mihaela premiul II sectiunea sacose eco. Un 

alt concurs la care au participat elevii noștri îndrumați de d-na prof.Nedelea Mirela 

a fost Concurs national Memorial Raul Surdoiu desfășurat la Tg. Jiu, unde prin 

eleva Nedelea Karina am obținut premiul I sectiunea costume populare eco. 

➢ Participarea elevilor care alcătuiesc ansamblul folcloric al şcolii „ Plai Bucovinean 

”, coordonaţi de instructorul prof. Lostun Costel și coregraf Roșuș Sînziana, la 

spectacole și festivaluri a continuat, elevii noștri apărând cu datinile de iarnă și la 

televiziunile specializate în folclor din capitală. 
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➢ Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost promovat la nivel național prin 

intermediul unei emisiuni consacrate de la TVR – Viața Satului.Un reporter s-a 

deplasat la noi în școală și a realizat împreună cu elevii coordonați de prof.Pavel 

Dan un interviu pe tema învățământului agricol. 

➢ Elevii școlii noastre coordonați de prof. Obadă Ingeborg, prof. Sănduleanu 

petrolina și prof.Ruscan Silvia au participat șa Concursul Regional “ Tradiții și 

Obiceiuri de Crăciun”- ediția I, desfășurate la Școala Gimnazială Dorna Arini/ 

10/12/2018, unde au obținut I cu ansamblul folcloric al şcolii „ Plai Bucovinean ”, 

coordonaţi de instructorul prof. Lostun Costel și coregraf Roșuș Sînziana; Premiul 

II – Șezătoare, coordonator prof.Obadă Ingeborg; Premiul II – Machetă, 

coordonator prof.Ruscan Silvia. 

➢ Olimpiada Satelor din România la disciplina Matematică activitate coordonată de 

prof. Costea Viorica și d-nele director. 

➢ Echipa Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, coordonată de prof. Pavel Dan și 

însoțită de prof.Broștescu Lucian, a reprezintă România la Salonul Internațional de 

Agricultură-Paris 2019. Elevii noștri au obținut rezultate bune și s-au evidențiat 

contribuind la buna imagine a țării pe plan european - ”Concours des jeunes 

européens au salon international de Paris ! Roumanie et Bulgarie bien sûr sont 

présents en force avec des produits locaux!”. 

➢ Proiectul ”Agribusiness în școli”, susținut financiar de Fundația Româno-

Americană și Implementat de Junior Achievement România, a reunit în școala 

noastră peste 150 participanți, implicați activ în identificarea unor soluții viabile de 

reanimare și reactivare a mediului rural. Copii frumoși, dascăli devotați și invitați 

marcanți pentru comunitățile rurale ale bazinului Dornelor au demonstrat că 

inițiativa, creativitatea, spiritul antreprenorial, respectul față de tradiții și valorile 

rurale, potențialul zonei și nu în ultimul rând educația și bunul simț pot genera 

împreună soluții viabile și idei novatoare pentru dezvoltarea rurală durabilă. 

➢ Liceul  Tehnologic  Dorna Candrenilor împreună cu Fundaţia World Vision 

România a organizat pe 14 martie 2019 o masă rotundă în cadrul programului 

„Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii”. La 

eveniment au participat reprezentanți ai Liceului Tehnologic  Dorna Candrenilor, 

autorităților locale, fermierilor şi organizațiilor profesionale. Împreună am căutat 

noi soluții pentru tinerii care își doresc să devină viitori specialiști în agricultură, 

valorificând astfel resursele naturale variate oferite de spațiul rural al României. 

➢ Participarea la Concursul național MADE FOR EUROPE, Suceava, 22 martie 2019 

unde reprezentanții școlii noastre , elevele Roxana Rusu , Ancuța Mitrofan au 

obținute premiul al II-lea și premiul I . 

➢ La invitația Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj 

Napoca, elevii claselor a XII-a au devenit studenți pentru o zi. Cursuri interactive, 

lucrări de laborator, parcul de mașini și utilaje agricole, caravana ”Ecotic” de 

colectare selectivă a deșeurilor, sera floricolă, bilbioteca, sala de lectură, grădina 

botanică, acvariul - au reprezentat obiective ale vizitei, demonstrând elevilor 

nivelul învățământului universitar agricol, profesionalismul și implicarea cadrelor 

didactice și studenților. 

➢ ERASMUS+ - KA1 - VET - NO. 2018-1-RO01-KA102-047487 - Agricol 

Programme at Florineve (01 to 19 April 2019) - Liceul Tehnologic Dorna 
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Candrenilor, Romania. Setúbal, Portugal proiectul "Să înflorim în Europa" - elevii 

noștri au făcut practică de specialitate în serele din Portugalia beneficind atât de o 

experiență profesională inedită cât și de o deschidere culturală prin intermediul 

proiectelor educaționale desfășurate cu acest prilej. Coordonatorul proiectului a fost 

prof. Pușcașu Manuela. 

➢ Derularea Proiectul educational ,, Necenzurat " proiectul național inițiat de Agenția 

Naţională Antidrog în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul 

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava și Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Suceava la Liceul Tehnologic Dorna 

Candrenilor. Scopul acestei abordări este de a dezvolta, în rândul elevilor, aptitudini 

specifice şi resurse de care au nevoie pentru a rezista influenţelor sociale, de a 

înţelege corect cunoştinţele despre droguri si efectele lor asupra sănătăţii 

individuale şi colective. Influenţa socială este cuprinsă în programe ca un factor de 

protecţie în prevenirea consumului de droguri. Metodele interactive utilizate în 

proiectul ,,Necenzurat” sunt axate pe intensificarea abilităţii de a integra relaţiile 

sociale și o puternică reţea socială este antrenată în modul de abordare a drogurilor, 

a consumului de droguri şi a urmărilor acestuia. 

➢ Participarea cu stand expozițional la Târgul ofertelor educaționale de  la Suceava 

unde liceele din județ au avut ocazia să se întâlnească cu un număr mare de elevi ai 

claselor terminale și părinți înteresați de parcursul educațional al copiilor. La 

această întălnire am încercat să creștem interesul audienței față de liceul nostru și 

domeniul agricol. Am oferit celor interesați broșura cu oferta educațională a 

liceului, am viziona filmul de prezentare a liceului, filmul animat “Cum să-ți 

cucerești satul”, filmele documentare pe meserii agricole, film animat “ Agricultura 

în centrul vieții noastre” și toate informațiile necesare sugerând mesajul că liceul 

nostru este un loc prietenos în care profesorii au grijă de elevi. La activitate prof. 

Nedelcu Cristina și Obadă Ingeborg au fost însoțite de elevii ambasadori ai liceului 

care au transmis mesajul în maniera peer-to-peer. 

➢  Prof. Valentina Pîrvu, director al liceului nostru, a efectuat o vizită de documentare 

la licee agricole și instituții agricole din Franța în cadrul unui proiect de parteneriat 

cu Fundația World Vision. 

➢ Concursul National MADE FOR EUROPE - etapa nationala 2019, 18-21 Aprilie, 

Cluj Napoca- concurs al produselor finale realizate in cadrul proiectelor europene. 

Judetul Suceava a participat la concurs cu 3 produse între care s-a aflat și cel al 

Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, mireasma muntelui - săpun de casa , care 

a obținut  premiul I. La concurs a participat eleva Mitrofan Ancuța însoțită  d-na 

director prof. Valentina Pîrvu. 

➢ Pentru noi, cei care ne ocupăm de domeniul agriculturii, fiecare zi este o zi dedicată 

Pământului. Roadelor pe care el ni le dăruieşte şi lecţiile pe care ni le predă în 

fiecare zi: să fim răbdători, să fim perseverenţi, să ne bucurăm de fiecare lucru 

mărunt. Pe 22 aprilie, de Ziua Pământului, am sărbătorit, ne-am jucat cu toţii, ne-

am bucurat că putem să lucrăm zi de zi în natură şi am realizat, încă o dată, că 

suntem #Mândrisăfimfermieri! Pentru că ne dorim o dezvoltare durabilă pentru 

planeta noastră, vrem să contribuim cu toţii activ la îndeplinirea OBIECTIVELOR 

DE DEZVOLTARE DURABILĂ incluse în Agenda 2030, unele dintre cele mai 

importante fiind legate de protejarea mediul înconjurător. 
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➢ 9 MAI - o zi cu dublă semnificație: Ziua Europei și Ziua proclamării independenței 

României (9 mai 1877)! Ziua Europei - o Europă ce promovează ideea ”unității în 

diversitate”, deviză a Uniunii Europene, în cadrul căreia sunt prezente valorile și 

principiile statului democratic: solidaritate, toleranță, pluralism, nediscriminare, 

justiție socială, diversitate culturală! 

➢ În acest an școlar, mini-companiile constituite de elevi ai claselor a IX-a B, a XI-a 

B și a XII-a A și-au prezentat produsele - o jucărie sănătoasă pentru copilul dvs., o 

lumânare parfumată pentru un moment romantic, un buchet aromat de cătină cu 

miere sau alte produse/servicii surpriză. Motivați și responsabili, elevii mini-

companiilor JAR au expus astăzi în cadrul Târgului local din școala noastră, 

rezultatul câtorva săptămâni de muncă asiduă. Au produs, au promovat, au vândut! 

În ordinea tragerii la sorți, la târgul organizat și coordonat de prof. Felicia Pavel, au 

participat: Garden Caring - amenajare spații verzi (XI B, prof. Lucian Broștescu); 

Cufărul jucăriilor - jucării din lemn (XI B, prof. Manuela Pușcașu), Jellysimo - 

jeleuri naturale (XI B, prof. Felicia Pavel), Grădina Evei - ceaiuri naturale (IX B, 

prof. Mariana Magherca), Adam,s Apple - suc de mere (XI B, prof. Dan Pavel), 

Agro Natur - CătiMer (XII A, prof. Gina Popescu), Lumiere - Parfum cerat (XI B, 

prof. Natalia Mitric).  

Au intrat în Finala națională Company of the Year, Junior Achievement Romania - 

”Cufărul jucăriilor” și elevii din clasa a XI-a B, coordonați de prof. Manuela 

Pușcașu. În urma jurizării din etapa finală desfășurată pe scena Ateneului Român 

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a obținut Premiul pentru cel mai bun Plan 

financiar și 1000 dolari pentru elevii IULIANA, VLĂDUȚ, FLORIN și Cufărul 

jucăriilor, în Finala națională Company of the Year 2019, Junior Achievement 

România. 

➢ Salvați copiii - filiala Suceava a desfășurat prin intermediul voluntarilor săi și a d-

nei psiholog Șincari Mihaela Proiectul Fiecare Copil Conteaza si “NOT FOR SALE 

– Say stop to human trafficking”.Voluntarii si elevii au identificat ce inseamna 

“trafic de persoane, exploatarea unei persoane, victimă, traficant de persoane”, ce 

ne face vulnerabili, cum ne putem proteja, si cum recunoastem un traficant. 

Impreuna am spus NU! traficului de persoane. 

➢ Proiectul de Educație financiară desfășurat în școala noastră prin intermediul 

instituției CEC Bank în data de 7 iunie 2019 

➢ Serbarea de sfărșit de an școlar la care si-au adus contribuția toate cadrele didactice 

fiind un prilej de bucurie și de emoție pentru elevi, părinți, bunici. 

➢ Alte rezultate obținute de elevii care frecventează Cercul de Protectia Mediului al 

Clubului Copiilor din Vatra Dornei-Filiala Dorna Candrenilor, au participat alături 

de prof. coordonator Nedelea Mirela la mai multe concursuri unde au obținut premii 

precum: Concurs National Vis de iarna Baia Mare  -    Locul I ; Concurs 

interjudetean Traditie Valoare sacra Ciocanesti  -   2 locuri II ; Concurs 

Interjudetean Martisorul Ecologic Slatina Olt - Locul I; Concurs International de 

mestesuguri artistice Maini de aur Huedin 1 loc I și  1 loc II ; Festival International 

de folclor si mestesuguri traditionale  Somes, Cantecele Tale Jibou 3 locuri I. 

➢ Ansamblul folcloric al şcolii „ Plai Bucovinean ”, coordonaţi de instructorul prof. 

Lostun Costel și coregraf Roșuș Sînziana, a participat la: Festivalul International 

Mugurelul Dorohoi - Locul I ; Festivalul international Dorna Plai de joc si cantec 
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Vatra Dornei obținând - 2 locuri II Solisti instrumentisti, 1 loc I Solisti 

instrumentisti, 2 locuri I solisti vocali. 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de 

cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. 

Comisia metodică a profesorilor diriginţi este compusă din diriginţii claselor de 

gimnaziu,  liceu şi şcoală profesională, un total de  16 profesori   (5 gimnaziu, 8 liceu, 3 

şcoală profesională).  

 În anul școlar 2018-2019 la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, activitatea 

Comisiei metodice a diriginţilor s-a desfășurat sub coordonarea prof. Piticariu Simona 

Nicoleta, profesor de Limba și literatura română şi Ţuţuianu Mihai Cristian, profesor de 

Religie.  

Pentru  anul şcolar 2018-2019, Comisia profesorilor diriginţi  are în centrul 

activităţii  priorităţi ca:  

- creşterea standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în 

colectivele lor; 

- creşterea interesului pentru învăţătură; 

- colaborarea cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie; 

- îmbunătăţirea capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia 

    îşi  desfăşoară activitatea.  

 

În acest sens, Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, 

prin care diriginţii, dar şi elevii, să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să 

recepteze educaţia nu numai ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci 

ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în 

societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si 

orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, educaţia civică, pentru calitatea 

vieţii, pentru cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii, educaţia juridică, educaţia 

globală. 

 

Principalele activităţi derulate: 

▪ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

▪ Studierea, dezbaterea şi afişarea la loc vizibil a programei şcolar pentru 

Consiliere şi Orientare. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie şi pentru a veni în sprijinul diriginţilor, s-a 

realizat un formular tipizat pentru planificări. De asemenea s-a elaborat un 

formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 

întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din 

Regulamentul intern, Normele de sănătate şi securitate în munca şi Norme de 

apărare împotriva incendiilor. 

▪ Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru 

educaţie între şcoală, elev si părinte (clasa a IX-a) 

▪ Organizarea de şedinţe cu părinţii (noiembrie 2018 si ianuarie, martie, mai 

2019), centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale şedinţelor 

şi propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  
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▪ Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de 

activitate a dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, 

consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte.  

▪  Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor 

,,Rechizite școlare, Bani de liceu etc. 

▪ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

▪ Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de 

consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

▪ Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe 

şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi 

diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie 

si dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic. 

▪ Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor 

derulate în școli:  

 

I. Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

 

• Activităţi derulate cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Educaţiei, Ziua Eminescu, 

Ziua porţilor deschise, Ziua Mamei, Ziua Eroilor, Scrisorile lui Dragobete, 

Proiect cultural-artistic ,,Balul bobocilor”. 

 

II. Proiecte şi activităţi ecologice: Let”s do it, Romania! 

 

III. Proiecte şcolare: 

 

•  Ziua educatorului 

• Săptămâna Educaţiei Globale 

• Educaţie Juridică în şcoli 

• Ziua Naţională a României,  

• Sărbătoarea Crăciunului 

o Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

o Împodobirea bradului din şcoală 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, şezătoare, datini, urături, colinde. 

 

• Unirea Principatelor 

• Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu -,,Pe urmele 

creatiei eminesciene” 

• Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

• Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

• 1 iunie   
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IV. Proiecte extraşcolare: Technology-past, prezent and future -platforma 

eTwinning  (proiect internaţional realizat în colaborare cu şcoli din Romania, 

Belgia, Polonia, Franţa, Turcia) 

Christmas Cards -proiect realizat în colaborare cu scoli din Spania, Bulgaria, 

Polonia. 

Proiectul LeAF  

Şcoala de vară 

Proiectul Discover 

Young reporters for the environment 

 

Concursuri şcolare, premii, distincţii: 

 

1.Premiul I la Concursul International ,,Prolectura” elevei Ionela Ivan, cl. a IX-a, 

prof. coord. Piticariu S. 

2. Premiul al III-lea, Concursul International ,,Prolectura”, elevei Morosan Alexandra, cl. 

a VIII-a, prof. coord. Piticariu Simona 

 

 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul 

liceal I.P.T si teoretic, de către toţi diriginţii; 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de 

consiliere şi orientare  

- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar 

al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi 

şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele 

de interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul 

întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la 

parametri calitativi înalţi ora de dirigenţie; 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, 

activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor 

educative stabilite: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 
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- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o 

manageriază; majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate 

extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe 

care îi coordonează. 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de 

machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate; 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

- diriginţii claselor a IX-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor 

cu părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a 

stabili un parteneriat eficient şcoală-familie.  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în 

baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea 

activităţilor metodice: 

- au fost realizate activităţi diverse, au fost diseminate ca exemple de bune practici; 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a 

temelor stabilite 

- numar mic de referate, materiale sustinute in cadrul activitatilor cu caracter 

metodic 

- lipsa cursurilor de perfecţionare pentru diriginţi, organizate la nivelul şcolii, 

ISJ,CCD 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare 

şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activităţi derulate în 

scopul interrelaţionării, dezvoltării culturii grupale) 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative 

de coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de 

naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul 

informativ a unui set de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, 

mini-excursii de coeziune socială etc. 

- insuficientă personalizare a claselor; 

- unii diriginţi sunt mai degraba interesati de îndeplinirea sarcinilor atribuite la 

nivel de conducere sau comisie metodică şi mai puţin de implicarea în activităţi 

de coeziune a elevilor clasei; 

La clasa a X-a A, d-na prof. Costea Viorica, în cadrul orei de dirigenţie, a susţinut 

o lecţie demonstrativă  privind implicarea socială în activităţile de voluntariat, 

urmărind să arate rolul şi beneficiile activităţilor de voluntariat asupra 

voluntarilor dar şi a beneficiarilor. 

 La clasele a IX-a, d-na prof. Magherca Mariana a desfăşurat o lecţie de tip masa 

rotunda, cu tema ,,Drogurile-real pericol”, lecţie care a urmărit constientizarea 

pericolului consumului de droguri, consecintele consumului de droguri dar si 
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creşterea calitatăţii relaţiilor şi a comunicării între persoanele angrenate în actul 

educaţional. 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor 

şi de management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al liceului la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de 

risc şcolar, la nivel de clasă; 

- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale 

colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui 

sursă de conflict. 

 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar; la solicitarea elevului 

/ dirigintelui, aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică; 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii 

cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară; 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de 

comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor 

educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu; 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune; 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

- derularea de activităţi consiliere şi orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa a VIII-a și  a XII-a) privind programa şi calendarul examenului de 

bacalaureat, traseul socio-profesional al absolvenţilor.  

- consilierea elevilor cu rezultate slabe în vederea continuării studiilor în învăţământul 

profesional  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de bacalaureat şi 

certificare a competenţelor profesionale; 

- derularea simulărilor la obiectele de examen de bacalaureat. 

  La clasa a VIII-a, d-na prof. Obada Ingeborg a sustinut o lectie demonstrativa . Lecţia 

s-a intitulat ,,Ce doresc şi ce nu doresc să schimb”, si a urmarit să identifice 

comportamentul asertiv, pasiv sau agresiv al elevilor, să construiască dialog respectând 

tipul de comportament dat şi să intuiască, în funcţie de caracter, ce domeniu/cale ar putea 

fi prielnică pentru carieră. 
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 

-Diriginţii au consultat în format electronic 

programele Consiliere şi orientare, conform nivelului 

şcolar al claselor,  programe aranjate într-o formă 

adaptată machetelor planificărilor anuale şi 

semestriale la dirigenţie. 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la 

clasă; 

 

- Dificultăţi de stopare a fenomenului de 

absenteism şcolar la anumiţi elevi din 

învăţământul obligatoriu. 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, 

accentul fiind pus pe discutarea situaţiei şcolare şi 

mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. 

planificării. 

 

- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi 

implicat în creşterea coeziunii clasei şi 

rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev 

sau elev – profesor. 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu 

activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare; 

 

-Existenţa personalului didactic calificat în 

proporţie de 100% permite realizarea unui 

învăţământ de calitate; 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea 

de educare a copiilor; 

 

-Au fost prezentate prin referate teme 

inovative şi de interes pentru perfecţionarea 

activităţii educative. 

-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 

- Derularea de activităţi consiliere si orientare, 

în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa a XII-a)privind programa si 

calendarul examenului de bacalaureat. 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor este 

destul de mare 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesoripărinţi, 

profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

-Rata abandonului şcolar; 

 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat 

eficient situaţiile de indisciplină sau de 

absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu 

părţile implicate, implicarea şi consilierea 

părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform RI 

- Există la nivelul anumitor clase, situaţii 

tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, 

care nu se manifestă vizibil în plan 

comportamental, dar pot constitui sursă de 

conflict. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Nr.crt. Semestrul I Semestrul al II-lea 

1. Balul Bobocilor Dragobete in bilete 

2. Ziua Educaţiei Ziua Mamei 

3. PE URMELE CREATIEI 

EMINESCIENE 

Activităţi Şcoala ALTFEL 

4. Ziua Internaţională a cititului 

împreună 

Ziua Eroilor 

  Ziua Copilului 
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Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor 

; 

 

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de societate, 

mass media etc.; 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul 

şcolii 

(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,); 

Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 

Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

elevilor, care pot veni în sprijinul tututror 

diriginţilor; 

Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza diferenţierilor, neţinându-se cont de 

prestaţia fiecăruia; 

 

Cursuri de formare pe teme educative; 

 

 

 

 

 

Proiecte și programe desfășurate pe teme de : 

 

a) Educația rutieră - activităţile derulate au fost multiple, fiind organizată și o Săptămâna  

Educației Rutiere în școala noastră. Între obiectivele principale urmărite s-au aflat și 

însuşirea noţiunilor elementare referitoare la indicatoarele rutiere şi conştientizarea de către 

elevi,  a importanţei respectării semnificaţiei acestora. În urma desfăşurării activităţilor cu 

specific de educaţie rutieră integrate în campanii locale de prevenire a  accidentelor rutiere, 

la clasele de mecanici auto de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor s-au desfășurat  

activităţi organizate și coordonate de prof. Ciupercovici Dan cu teme cum ar fi: 

- Orașul, comuna, satul; 

- Categorii de pietoni; 

- Reguli de circulație asociate diferitelor semne de circulație; 

-         Tipuri de indicatoare (indicatoarele de avertizare, de reglementare şi de orientare şi 

informare) etc. 

Un alt proiect important desfășurat a fost Permisul de conducere- responsabilități 

( prof. coordonator Găină Petronela ), a avut ca scop cunoașterea regulilor de circulație pe 

care atât pietonii cât și conducatorii auto trebuie să le respecte în calitate de participanți la 

trafic. 

- Derurarea permanentă în şcoală a campaniilor de prevenire şi educare a elevilor şi 

părinţilor pe temele: traficul de persoane, consumul de droguri sau alcool, abandonul 

şcolar, violenta, siguranţa rutieră, alimentaţia corectă, educaţia pentru sănătate etc. La toate 

aceste activităţi au fost prezentate subiecte de mare actualitate precum: impactul şi 

consecinţele consumului de droguri în viaţa socio-profesională; filme despre traficul de 

persoane; dezbateri pe această temă; importanţa unei alimentaţii sănătoase şi a consumului 

zilnic de apă pentru menţinerea sănătăţii organismului; rolul drumeţiilor în natură şi al 

practicării diverselor sporturi în aer liber pentru dezvoltarea armonioasă a organismului şi 

psihicului indivizilor.  

 

 

b) Apărarea şi protecţia civilă 



21 
 

 

 

Nr.crt Titlul 

programului/p

roiectului/cam

paniei 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr.de 

beneficii 

Parteneri 

1. Reguli şi 

măsuri de 

protecţie civilă 

pentru dezastre 

naturale 

Proiectul are ca obiectiv 

cooperarea şi 

dezvoltarea spiritului de 

echipă, dezvoltarea 

compenţelor şi 

tehnicilor specifice 

pentru supraveţuirea în 

caz de calamitate 

L.T.Dorna 

Candrenilor, 

prof. 

Ciupercovici 

Dan 

Sept. 2018-

mai 2019 

90 elevi 

gimnaziu, 

80 elevi 

liceu 

ISU 

Suceava 

2. Acordarea 

primului ajutor 

şi intervenţia 

SMURD-ului 

în situaţii de 

urgenţă 

Educarea pentru 

acordarea primului 

ajutor şi solicitarea 

rapidă a ajutorului 

SMURD-ului în situaţii 

de urgenţă 

L.T.Dorna 

Candrenilor, 

prof. 

Ciupercovici 

Dan 

Ian.- Mai 2019 70 elevi 

gimnaziu, 

70 elevi 

liceu 

SMURD 

Vatra 

Dornei 

 

 

c) Voluntariat, sănătate şi igienă, protecția consumatorului 

 

Obiective urmărite: 

 

1. Informarea sistematică şi îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor în vederea înţelegerii 

ştiinţifice a fenomenelor legate de sănătate şi boală; 

2. Consolidarea şi dezvoltarea atitudinilor şi comportamentului igienic, în scopul de 

a-i determina pe tineri să acţioneze conştient şi cu convingere în folosul sănătăţii proprii şi 

a colectivităţii; 

3. Dezvoltarea unui comportament ecologic în rândul elevilor şi al părinţilor; 

4. Prevenirea otrăvirilor accidentale cu ciuperci toxice în rândul populaţiei; 

5. Cultivarea unei concepţii ştiinţifice şi a unei orientări profilactice pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor, pentru o creştere armonioasă şi pentru promovarea sănătăţii fizice şi 

mentale; 

6. Dezvoltarea competenţelor de acordare a primului ajutor în caz de accidentări; 

7. Prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun şi produse 

etnobotanice în rândul elevilor; 

8. Informarea ştiinţifică, cultivarea şi dezvoltarea unei concepţii şi a unui 

comportament corect privind relaţiile dintre sexe şi viaţa de familie; 
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9. Prevenirea infecţiilor cu virusul HIV şi alte boli cu transmitere sexuală în rândul 

tinerilor. 

 

Activităţi: 

 

 În cursul anului şcolar 2018-2019, Comisia de educaţie sanitară a Liceului 

Tehnologic Dorna Candrenilor a coordonat şi monitorizat desfăşurarea următoarelor 

activităţi: 

 

• Realizarea instructajului de protecţia muncii, PSI şi circulaţie rutieră a elevilor de 

către toţi educatorii, învăţătorii şi diriginţii claselor de elevi. De asemenea, au fost 

prezentate măsurile de protecţia muncii în laboratoare, ateliere, cantină şi internatul de 

elevi. 

 

• Triajul semestrial al elevilor şi preşcolarilor de către medicul şcolar şi personalul 

mediu sanitar. 

 

• Reorganizarea  grupelor sanitare la fiecare clasă, pentru  realizarea  controlului 

igienic al elevilor. 

 

• Prezentarea la preşcolari, elevi şi părinţi, de către toţi educatorii, învăţătorii şi 

diriginţii claselor de elevi a normelor de igienă individuală şi colectivă, precum şi a 

normelor de prevenire a îmbolnăvirilor de gripă sau alte boli respiratorii.  

 

• Observarea stării de sănătate a elevilor şi a frecvenţei la toate orele de curs. 

 

• Vaccinarea elevilor de către medicul şcolar. 

 

• Menţinerea curăţeniei în şcoală, grupuri sanitare, cantină, internat şi curtea şcolii. 

 

• Organizarea riguroasă a vieţii elevilor în internat şi asigurarea confortului necesar 

pentru studiu şi petrecerea timpului liber. 

 

•  Concurs ,, Cea mai curată cameră de internat”. 

 

• Dotarea truselor sanitare cu materiale de strictă necesitate. 

 

• Demonstraţii de acordare a primului ajutor în diverse situaţii, realizate de un echipaj 

SMURD din cadrul ISU Bucovina pentru elevii interni. 
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• Iniţierea şi derularea unui proiect în parteneriat cu Crucea Roşie Română Filiala 

Suceava, intitulat ,,Primul ajutor salvează vieţi”. 

În cadrul acestuia au participat la cursuri de pregătire trei profesori, care, ulterior au 

desfăşurat activităţi de demonstrare a acordării primului ajutor la un număr de 75 de elevi 

din învăţământul gimnazial şi liceal. 

 

• Pregătirea echipajelor de elevi de gimnaziu şi de liceu în vederea participării la 

concursul ,, Sanitarii pricepuţi”. 

 

• Realizarea controlului medical obligatoriu al personalului din unitatea şcolară.  

 

• Drumeţii în natură şi ecologizarea zonelor împădurite din comuna Dorna 

Candrenilor cu elevii, în parteneriat cu Primăria şi Ocolul Silvic Dorna Candrenilor. 

 

• Participarea la proiectul de ecologizare ,,Letʾs do it”. 

 

• Concursuri sportive (volei, fotbal, tenis de masă, şah) în aer liber pentru dezvoltarea 

armonioasă a organismului şi psihicului indivizilor. 

 

• Asigurarea unui meniu consistent şi pregătirea igienică a hranei la cantina şcolii în 

vederea protecţiei consumatorilor. 

 

• Organizarea unei campanii de informare a populaţiei privind consumul de ciuperci, 

pentru prevenirea otrăvirilor accidentale destul de numeroase în ultima vreme. 

În acest scop, am organizat împreună cu Societatea Micologică din România o expoziţie 

de ciuperci toxice şi comestible. Au fost expuse pe holul şcolii noastre 276 de specii de 

ciuperci colectate din comunele Dorna Candrenilor, Coşna şi Poiana Stampei şi 

determinate de profesori universitari în cadrul celei de-a III-a ediţii a Taberei Naţionale de 

Micologie. 

În urma explicaţiilor primite de la preşedintele Societăţii Micologice din România, d-nul 

prof. Tănase Cătălin, elevii şi părinţii au recunoscut ciupercile comestibile în stare naturală, 

deosebindu-le de cele toxice. Au înţeles totodată că şi ciupercile toxice au un rol important 

în ecosistem şi nu trebuie distruse. 

 

• Prezentarea la elevele din clasele V-VI a produselor de igienă intimă la pubertate şi 

a modului de utilizare al acestora pentru o viaţă sănătoasă, de către reprezentanţi ai 

Procter& Gamble Marketing SRL, în cadrul Programului educaţional despre pubertate. 

 

• În orele de consiliere şi orientare a elevilor  şi părinţilor au avut  loc expuneri, , 

întâlniri cu medici, cu psihologul şcolii, mese rotunde, studii de caz, prezentare de referate 
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şi power-point, dezbateri  pe teme de educaţie sanitară , igienă şi ecologie, protecţia 

consumatorului, cum sunt:               

               - alimentaţia raţională a tinerilor; 

    - ce înseamnă alimentaţie sănătoasă; 

    - ştii ce mănânci? 

               - igiena individuală şi colectivă; 

               - pevenirea consumului de droguri; 

    - boli digestive, circulatorii, respiratorii ( cauze, simptomatologie,prevenire); 

               - regimul zilnic al elevului; 

               - bolile sezonului rece şi prevenirea lor; 

               - bolile cu transmitere sexuală şi prevenirea lor; 

    - metode contraceptive; 

               - prevenirea tulburărilor de pubertate; 

               - poluarea mediului şi efectele ei asupra sănătăţii umane; protecţia mediului. 

 

• În cadrul proiectului ,,Discovery”, elevii de liceu au putut face schimburi de 

experienţă şi exerciţii de comunicare cu elevi şi studenţi din alte colţuri ale lumii: Hong 

Kong, Finlanda, Japonia, SUA, Congo, Danemarca, Marea Britanie etc. 

 

• Reprezentanţi ai Băncii Comerciale Române i-au informat în cadrul unei dezbateri, 

pe elevii de liceu şi şcoală profesională, despre modalităţile gestionare sănătoasă a 

bugetului familiei, eşecurile în această privinţă putând avea repercursiuni grave asupra 

sănătăţii psihice a membrilor ei. 

  

 

• Psihologul şcolar a consiliat pe tot parcursul anului şcolar elevii cu deviaţii de 

comportament şi dificultăţi în adaptare şi integrarea în grupul de elevi. 

 

 

Diseminarea activităților desfășurate în școală se face prin mai multe moduri însă 

o modalitate foarte la populară pentru părinți, elevi, partneri ai școlii, fosti elevi, 

colaboratori etc. este pagina de facebook a școlii  

https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftW

TsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-

wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg ,  gestionată de prof. director adjunct Pavel Felicia.  

De asemenea  articolele publicate în presa locală sau reviste, expozițiile pe holurile 

şcolii sau în clase, fotografiile și alte materiale grafice care sunt afișate în școală, pe site-

ul școlii, ne ilustrează activitatea educativă deosebit de bogată și variată. 

 

Consiliul Şcolar al Elevilor a fost constituit repectind metodologia aflată în vigoare 

şi îşi desfăşoară activitatea la nivelul şcolii contribuind la educaţia prin metoda peer to peer 

a tinerilor. Elevii școlii sunt implicați în activități derulate de Consilui Elevilor precum: 

https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
https://www.facebook.com/liceultehnologic.dornacandrenilor?fb_dtsg_ag=AdynKAJftWTsH36eOyVzObVHm9FDRuuSqbHNO62HGevisQ%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiw-wKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg%20
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descoperirea talentului și valorificarea lui cu prilejul serbarilor școlare; derularea de 

activități educative pe teme de actualitate pentru adolescenți; promovarea lecturii prin 

activități sugestiv intitulate O carte pentru fiecare. De asemenea preşedintele consiliului a 

participat, alături de prof. Macovei Florica-coordonator al consililui școlii, la alegerile 

organizate la nivel judetean. În general elevii din consiliul sunt orientaţi către proiectele 

care vizează antreprenoriatul, stilul de viaţă sănătos, protecţia mediului deoarece trăim într-

o zonă în care potenţialul turistic este o resursă importantă pentru economia locală. 

Consiliul elevilor are un reprezentant în Consilui de Administrație al școlii făcînd auzită 

vocea tinerilor. 

 

Consiliul reprezentativ al părinților de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

a urmărit în anul școlar 2018-2019 să-și intensifice sprijinul acordat conducerii școlii în 

activitatea de instruire și educare a elevilor. 

Relația Consiliului reprezentativ al părinților cu conducerea școlii a fost foarte 

bună. De asemenea,apreciem și activitatea Comitetelor de părinți pe clasă. Trebuie să 

subliniem faptul că părinții elevilor școlii noastre participă regulat și activ la aceste 

întâlniri. Au fost organizate ședințe cu părinții la nivel de clasă și de unitate,conform 

planificărilor,consultații pe probleme specifice(evaluări/examene 

naționale,concursuri,admiteri),precum și lectorate pentru părinți pe teme de interes și de 

actualitate. 

În semestrul I,d-na prof. înv. primar Năstase Loredana  a prezentat materialul cu 

tema ”Arta de a fi părinte” . Au fost  prezentate și exemple suficiente din care cei prezenți 

au  avut de învățat. 

 Materialul din semestrul al II-lea”Părinți și dascăli-parteneri în educație”a fost 

prezentat de d-na prof. înv. preșcolar Candrea Laura. Școala și familia urmăresc același 

scop educativ,formarea tinerilor pentru a deveni personalități multilateral dezvoltate care 

să poată face față dinamicii sociale,schimbărilor profunde din societate. Aceste teme au 

avut impact asupra părinților,înțelegând că implicarea lor în activitățile organizate de 

școală au un ecou pozitiv în formarea personalității copilului și ca urmare și copilul va dori 

să-și răsplătească părinții printr-un comportament adecvat. 

  S-a prezentat părinților informații despre două proiecte care au fost în derulare ,în 

acest an școlar, referindu-se  la învățământul liceal ( ERASMUS , ROSE). 

Reprezentantul părinților în Consiliul de administrație a fost prezent la toate 

întâlnirile și s-a implicat efectiv în rezolvarea problemelor școlii. 

Pentru obținerea unor rezultate deosebite la activități s-a menținut o relație 

permanentă între părinți și cadre didactice. Dintre absolvenți,majoritatea urmează studii 

superioare la facultăți de prestigiu din țară. 

S-a realizat o comunicare foarte bună cu toate cadrele didactice din școală împreună 

cu care au fost organizate activități extracurriculare. Aceste activități desfășurate sub 

îndrumarea cadrului didactic urmăresc valorificarea și dezvoltarea intereselor și 

aptitudinilor elevilor,organizarea eficientă și atractivă a timpului liber. În calendarul anual 

al activității școlare și extrașcolare,desfășurate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor,s-

au regăsit o gamă foarte variată de activități,toate acestea fiind realizate conform 

programului. 

Conducerea unității de învățământ a asigurat popularizarea acestor activități  pentru 

crearea unui impact pozitiv,atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate. 



26 
 

 În ceea ce privește colaborarea școlii cu autoritățile locale trebuie arătat faptul că 

în anul școlar 2018-2019,ca și în anii precedenți, aceasta a fost bună. 

Cooperarea activă a școlii și a profesorilor cu familia,comunitatea locală ,biserica a 

condus la realizarea unor parteneriate. 

 În anul școlar 2018-2019,Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit,dar și 

când a fost necesară consultarea părinților pentru soluționarea unor probleme de interes 

general. Acesta s-a întrunit în vederea discutării și a organizării diferitelor aspecte de ordin 

intern,încercând rezolvarea problemelor legate de desfășurarea procesului instructiv-

educativ. 

 Consiliul reprezentativ al părinților s-a implicat activ în desfășurarea activităților 

la nivelul școlii,obiectivele propuse fiind atinse cu succes. 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

 

• Puncte tari 

- Întâlniri lunare cu CRP,un număr mare de părinți fiind prezenți; 

- Comunicare foarte bună,relațiile interpersonale educatori – părinți favorizează 

crearea unui climat educațional deschis și stimulativ; 

- Contacte cu diverse instituții pentru realizarea unor activități extrașcolare. 

• Puncte slabe 

- Resurse financiare reduse pentru a oferi elevilor premianți,capabili de 

performanță recompense materiale; 

- Interesul scăzut al unor agenți economici în acordarea de sponsorizări,donații; 

• Oportunități 

- Colaborare eficientă și promptă cu instituțiile administrației publice locale; 

- Comunicare bună cu partenerii școlii; 

- Asociația de părinți ar putea sprijini situațiile de urgență. 

• Amenințări 

- Criza economică; 

- Criza de timp a părinților datorită actualei situații economice poate duce la slaba 

implicare a părinților în viața școlară; 

- Plecarea părinților în străinătate. 

Activităţi educative de informare, consiliere şi prevenţie a violenței și mediere a 

conflictelor în unitățile de învățământ preuniversitar ( septembrie 2018-iunie 2019) 

 

 

În perioada sus menţionată, la Liceul Tehnologic din Dorna Candrenilor s-au 

organizat o serie de activităţi educative de informare, consiliere şi prevenţie a violenței.  

Scopul acestor proiecte a fost asigurarea accesului  tuturor categoriilor interesate 

(elevi, părinţi, cadre didactice) la informaţii pertinente, reale si corecte cu privire la acest 

fenomen. S-a urmărit îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al tinerilor cu privire la acest 

domeniu, fapt ce va contribui la reducerea factorilor de risc care pot determina debutul 

fenomenului. În acelaşi timp, se urmăreşte implicarea celorlalţi factori cu rol determinant 

în educarea tinerilor – părinţii şi cadrele didactice din şcoală - astfel încât printr-o 
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intervenţie concertată să se asigure un climat care să determine, pe termen lung, diminuarea 

procentului de elevi înclinati spre violență. 

 De asemenea, s-a urmărit motivarea elevilor pentru implicarea  lor în proiecte 

concrete de prevenire a violenței şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica în mod 

constructiv timpul liber.  

 

 

Proiecte privind reducerea fenomenului de violență și medierea conflictelor : 

 

 

 

Nr. 
crt. 
 
 

Titlul 

programului, 

proiectului 
 

Scurtă 

descriere 

 
 

Organizator 

 

 
 

Perioada de 

implementare 

 
 

Nr. de 

beneficiari 

 
 

Parteneri 

 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictul-

cauze 

 

 

 

 

 

 

 

Imi place/ nu-

mi place 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietenie fără 

prejudecăți-

Parteneriat 

Școala 

Gimnazială 

Poiana Stampei 

 

 

 

 

 

 

Chestionar 

aplicat 

elevilor 

privind 

conflictul 

și cauzele 

acestuia. 

   

 

Stabilirea 

unor reguli 

interne 

privind 

combaterea 

violenței 

 

 

 

 

Concursuri 

și expoziții 

tematice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

profesorilor 

diriginți 

 

 

 

 

 

 

Comisia 

profesorilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macovei 

Florica 

Petrolina 

Sănduleanu 

Piticariu 

Simona 

Tutuianu 

Mihai 

 

 

 

 

septembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

octombrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

noiembrie 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 de 

elevi de 

gimnaziu 

si liceu 

 

 

 

 

 

 

Elevi de 

gimnaziu 

si liceu, 

părinți, 

profesori 

 

 

 

 

Elevi , 

profesori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesorul 

de 

psihologie 

 

 

 

 

 

 

 

Părinții, 

cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

 

Elevi și 

cadre 

didactice 

din altă 

unitate 

școlară 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 

 

Întinde-i mâna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curcubeul 

prieteniei! 

 

 

Prietenii mei 

 

 

 

 

Asa da, asa nu! 

 

 

 

Scara valorilor. 

 

 

 

 

Conflictul-un 

dusman 

periculos. 

 

 

 

Copacul 

multumirilor. 

 

 
 

Vizionarea 

unor filme 

privind 

medierea 

conflictelor 

 

 

 

 

 

 

Dezbatere, 

creații 

plastice. 

 

 

 

Desene, 

colaje. 

 

 

 

Discutii. 

 

 

 

Dezbatere. 

 

 

 

 

Prezentarea 

unor 

experiente 

de viata si 

analiza lor. 

 

 

Dezbatere. 

 
 

 

 

Profesorii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

Profesorii 

diriginti 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

Cadrele 

didactice 

 

 

 

 

 

Prof. 

Macovei 

Florica 

 

 

 
 

 

 

 

decembrie 

2018 

 

 

 

 

 

ianuarie 

2019 

 

 

 

 

februarie 

2019 

 

 

 

martie 2019 

 

 

 

 

aprilie 2019 

 

 

 

mai 2019 

 

 

 

 

 

Iunie 2019 

 

 

 
 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

 

 

Elevi, 

profesori 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parinti 

 

 

 

Profesorul 

de 

psihologie 
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  Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor beneficiază și de un Cabinet Școlar de 

Asistență Psihopedagogică în care activează în calitate de consilier școlar d-na psiholog 

Şincari Mihaela ce desfășoară o gamă variată de activități specifice: consiliere a elevilor, 

părinților, profesorilor, consiliere de grup, activități desfășurate la orele de dirigenție în 

colaborare cu profesorii, activități de orientare a carierii, proiecte educative în colaborare 

cu instituții partenere. 

 

 

 

 

 

 

În concluzie, la nivelul unităţii noastre de învăţământ, activitatea educativă este 

variată și bogată contribuind la dezvoltarea armonioasă a tinerilor. Diriginţii au dat dovadă 

de o bună cunoaştere a elevilor reusind să se apropie de ei, să le înţeleagă problemele cu 

care se confruntă, să le intuiască planurile de viitor, să scoată la iveală individualitatea celor 

educaţi. Se constată o colaborare bună cu părinţii, care sunt mereu încurajaţi să se implice 

activ în educarea propriilor copii participând frecvent la acţiunile educative organizate de 

şcoală. 
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                                                   prof. Nedelcu Cristina,                                                    

Coordonator programe şi proiecte educative,                                                                 

                                                     Metodist domeniul educația permanentă 

 
 


