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Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

Dorna Candrenilor , Judeţul Suceava 

Tel./ fax.0230575171  

Adresa email: gsa_dornacandreni@yahoo.com 

 

 

 

Informare activitate educativă-Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor 

 în semestrul I  anul şcolar 2018– 2019 

 

 

 

  În semestrului I al anului 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 și 2 iunie 2016, 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. În semestrul I al 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; 

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

 Existența unui psiholog școlar ; 

 Coeziunea si buna comunicare in cadrul colectivului didactic ; 

 Internat și cantină școlară nouă; 

 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;  

 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; 

 Pierderea traditiilor locale (port national, obiceiuri de iarna, mestesuguri traditionale) ; 

 Fonduri insuficiente pentru invatamant ; 
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 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.40 din  

9.09.2018 

 

22 ani 

 

13 ani 

 

Geografie 

Gradul  I 

 

Prof. 

metodist, 

domeniul 

Educația 

permanentă 

 

cristina_nedelcu2002@ 

yahoo.co.uk 

0740261497 
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Comisia metodică a prof. diriginţi: 

 

 

 

Unitatea 

școlară 

Numele și 

prenumele 

responsabilului 

comisiei metodice 

Număr 

membri 

Vechime în 

învățământ 

Vechime 

în funcție 

Specialitate 

Grad didactic 

Date de 

contact 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna 

Candrenilor 

Țuțuianu Mihai 

Cristian, prof. 

responsabil pentru 

gimnaziu 

 

5 

 

18 

 

6 ani 

Religie 

Ortodoxă 

Grad I 

nehliudov 

@yahoo.com 

0745209664 

Liceul 

Tehnologic 

Dorna 

Candrenilor 

Piticariu Simona 

Nicoleta, prof. 

responsabil pentru 

liceu 

 

 

11 

 

12 

 

6 ani 

Limba și 

literatura 

română/ 

Limba și 

literatura 

engleză 

Grad I 

piticariusimon

a@yahoo.com 

0757643836 

 
 

 

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. Cele mai importante 

evenimente extraşcolare desfăşurate în cadrul şcolii au fost : 

- 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 

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

- 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. 

mailto:piticariusimona@yahoo.com
mailto:piticariusimona@yahoo.com
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- 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. 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. 
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- 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. 

- O alta 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 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). 
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- 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 ) 

- Desfăşurarea unei game variate de activităţi cu şcoli partenere 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., 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. 
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- 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. 

 Toată activitatea educativă a școlii din ultimii 3 ani a fost supusă evaluarii externe 

de tip ARACIP desfășurate pe parcursul lunii octombrie la noi în școală calificativul 

acordat a fost FOARTE BINE ilustrând calitatea și bogăția activităților educative 

realizate în școala noastră. 

 

 

Participarea la concursuri din CAE 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului/festivalului 

( Conform CAEN/2013) 

Premii obținute 

 

I II III M P

S 

- - - - - - - 

 

 

 

Raportul comisiei metodice a profesorilor diriginţi (realizat de coordonatorul  

prof. Pticariu Simina Nicoleta) subliniază faptul că activitatea s-a desfăşurat în 

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

de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. 

În anul şcolar 2018-2019 activitatea Comisiei diriginţilor si-a propus drept 

priorităţi o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanță, modului în 

care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, 

colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii 

capacitaţii de socializare în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, 
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promovarea educației media, evitarea actelor de violenţă, promovarea tradiţiei dar şi a 

spiritului civic şi patriotic în contextul Centenarului Marii Uniri. 

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

diverse prin care diriginții dar și elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, 

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

ci şi ca un mijloc de formare a personalităţii lor, de pregătire multilaterală pentru viaţă, 

pentru integrarea în societate. 

 Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere şi 

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

calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului faţă de cultură şi tradiţii, educaţie globală 

etc. 

În primul semestru al anului şcolar 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

activitatea Comisiei Metodice a profesorilor diriginţi s-a concretizat în: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor; 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform 

programelor în vigoare; 

 Distribuirea, completarea şi semnarea acordului cadru de parteneriat pentru 

educaţie între şcoala, elev si părinte; 

 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea şi interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor şi propunerea unor măsuri de remediere a 

punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop 

eficientizarea activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei 

specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte; 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

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

vederea evitării 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, 
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educaţie si dezvoltarea simţului civic, juridic, ecologic, artistic: invitarea la 

orele de dirigenţie a elevilor din clasele mai mari, profesorilor din şcoală, 

consilierului psihopedagogic, activităţi diverse derulate în scopul educației 

juridice, educaţiei globale, excursii tematice şi de relaxare, vizite la muzee, 

case memoriale, vizionarea de filme, acțiuni de voluntariat și întrajutorare etc. 

Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor 

derulate în liceu:  

 Ziua Educaţiei; 

 Balul Bobocilor 

 Săptămâna Educației Media 

 Sărbătorirea Centenarului; 

 Serbare de Crăciun 

 Manifestări prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu 

 Mica Unire 

 Ziua Antiviolență 

 ZICI 2019 (Ziua Internațională a Cititului Împreună). 

Concursuri şcolare, premii, distincţii: 

 Pro Lectura; 

 Formidabilii; 

Activitatea desfăşurată 

                 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de 

curs (la ciclul liceal), pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevi 

(conform programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi. 

Puncte tari: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi 
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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, a orei de dirigenţie; 

Puncte slabe: 

- Majoritatea elevilor sunt navetişti şi părăsesc ultima oră mai devreme de aceea, 

uneori, ora de dirigenţie nu se poate desfăşura în condiţii optime. 

               Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere 

dirigenţie, activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea 

activităţilor educative stabilite: 

Puncte tari: 

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

planificărilor anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul 

şcolii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor 

educative specifice statutului de diriginte; 

-  diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o 

manageriază;  

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

elevilor pe care îi coordonează. 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării. 
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              Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte tari: 

- 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. 

Puncte slabe: 

- 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; 

- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului (uneori total) fiind 

lipsa interesului, îndatoririle casnice, munca; 

            Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei 

diriginţilor (în baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi 

desfăşurarea activităţilor metodice: 

Puncte tari: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea 

activităţii educative; 

-susţinerea unor activităţi model în cadrul comisiei metodice a profesorilor 

diriginţi (Cât de bine mă cunosc?- lecție demonstrativă la clasa a IX-a B (19 elevi) 

susţinută de d-na prof. Magherca Mariana. A fost invitat şi psihopedagogul şcolii.  

-la clasa a V-a, d-na prof. Sănduleanu Petrolina, a susţinut o lecţie demonstrativă 

,,Mâncăm sănătos” în care a urmărit formarea unor deprinderi practice (cum se 
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întocmeşte o lista de cumpărături), dar şi formarea de competenţe de comunicare şi 

civice, subliniind importanţa unui stil de viaţă sănătos. 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a 

temelor stabilite. 

             Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de 

elevi (elaborare şi promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de 

obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru 

clasă). 

Puncte tari: 

- 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. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a laboratorului de informatică; 

-slaba conexiune la internet-suprasolicitarea reţelei: 

                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 

Puncte tari: 

- toţi diriginţii au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al liceului la 

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

situaţia de risc şcolar, la nivel de clasă; 

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

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

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de 

învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă, 

- există un parteneriat interinstituţional stabil care permite consilierea psiho-

pedagogică a elevilor. 

Puncte slabe: 

- 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 a clasei: 

Puncte tari: 

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) noua procedură 

de sancţionare/corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, 

absenteism şcolar, telefoanele mobile, comportament agresiv etc.) 

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

combaterii cazurilor de indisciplină sau de deviere 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.) 

Puncte slabe: 

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

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de 
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comunicare, în managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor 

educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar; 

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

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

bune; 

-dificultăţi de stopare a fenomenului de migrare spre bar/cafenea în timpul 

programului şcolar. 

-dificultăţi de stopare a folosirii telefonului mobil în timpul orelor; 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte tari:- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de 

dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa  a XII-a) privind programa şi calendarul 

examenului de bacalaureat, traseul socio-profesional al absolvenţilor.  

-susţinerea unor activităţi model în cadrul întâlnirilor comisiei metodice. 

- informarea claselor a XI A/ B, XII-a A/B,  cu privire la metodologia examenului 

de certificare a competenţelor profesionale, dar şi a simulărilor pentru Examenul de 

Bacalaureat. 

Activităţile extracurriculare şi activităţile extraşcolare care se desfăşoară sub 

forme variate, au un caracter educativ puternic şi contribuie la ȋnsuşirea şi dobȃndirea de 

bune practici, care pot fi valorificate ulterior. Prin intermediul educaţiei, individual uman 

îşi extinde existenţa dincolo de limitele biologice, devenind personalitate. Personalitatea 

este individualitatea confirmată de comunitatea socială în interiorul căreia trăieşte pentru 

a-i sluji sau îmbogăţi valorile. 

În semestrul I din anul şcolar 2018-2019, în cadrul comisiei metodice a 

diriginților s-au desfășurat activități lunare atât la nivel gimnazial cât și la nivel liceal.  
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Activitățile comisiei la nivel de gimnaziu/liceu s-au concretizat sub formă de 

întâlniri de lucru, dezbateri, referate, pliante, activități literare, lecții deschise, prezentări 

ppt, colaje, afișe, montaj muzical, etc.  

Nr.crt. Activitate Detalii Coordonator 

1. Balul Bobocilor 

 

 

Balul Bobocilor reprezintă activitatea cea mai 

aşteptată a elevilor noştri. În fiecare an balul se 

realizează după o anumită temă, anul acesta tema 

aleasă a fost ,,Mare Bal în An Centenar” .         

               Balul a surprins prin originalitate, 

vesimentația de epocă, probe unice, decor, jocul de 

rol, provocări. Bobocii selectaţi în urma preselecţiilor 

realizate de către organizatori sunt supuşi o 

perioadă  unei experienţe de viaţă inedite, care işi 

propune să formeze sau să modeleze caracterul şi 

personalitatea tinerilor proaspăt înscrişi la liceu. 

           Competiţia se încheie într-un adevărat 

spectacol în care sunt prezentate  momente speciale 

pregătite de boboci, dar şi momente de coregrafie. 

Elevii au demostrat originalitate, creativitate în 

realizarea provocărilor lansate de către organizatori. 

  Proba de talent a constat în prezentarea 

candidaţilor pe ritmuri muzicale sau în versuri, probă 

la care şi-au demonstral spiritul ludic şi 

ingeniozitatea. 

Diriginţii 

claselor a 

XII-a  

2. 5 

Octombrie Ziua 

Educației 

Ziua Profesorilor subliniază importanța și 

rolulul jucat de dascăli în întreaga lume, dar și 

responsabilitatea pe care o poartă în educarea 

generațiilor viitoare. 

Diriginţii 

claselor de 

liceu şi 
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 Ziua Mondială a Profesorilor sau Ziua 

Educației se desfășoară sub tema " Educaţie este 

întotdeauna un orizont nu o destinaţie”." Conform 

structurii anului şcolar, „unităţile de învăţământ vor 

marca această zi prin manifestări specifice, conform 

planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli. 

În şcoala noastră, la nivel de liceu, s-a realizat 

o competiţie a claselor, fiind desemnat cel mai creativ 

proiect care încununează ideea de educaţie. De 

asemenea s-au realizat eseuri, desene, compuneri, 

poezii pe tema educaţiei. 

În realizarea proiectului am pornit de la ideea 

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.  

gimnaziu 

    

4. Săptămâna 

Educaţiei Media 

          Prin educația media, sprijinim tinerii să crească 

și să se adapteze, să își dezvolte aptitudinile, 

motivația și gândirea critică, să își extindă 

orizonturile, să transmită și să aplice cunoștințe în 

situații noi. Formăm abilitățile tinerilor de a acționa 

ca cetățeni activi în comunitățile lor, pentru a proteja 

drepturile omului, egalitatea de gen, dezvoltarea 

durabilă, pacea și justiția socială. 

        În societatea contemporană trebuie reconsiderat 

rolul media din perspectiva deschiderii actului 

educaţional spre nonformal şi informal. Formarea 

unui comportament media de receptare a valorii şi de 

Prof.Piticariu 

Simona 

Nicoleta 

 

 

Prof. 

Magherca 

Mariana 
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respingere a kitsch-ului apare ca o necesitate evidentă 

a zilelor noastre, când dezechilibrele valorice impuse 

de modă, tendinţe, nu mai sunt cazuri izolate, 

disparate, particulare, ci provocări universale. 

Nu e drept să rămânem indiferenţi faţă de progresul 

tehnologiei. Trebuie să încercăm să educăm media în 

beneficiul nostru, folosindu-ne de receptivitatea, 

viziunea şi creativitatea copiilor şi tinerilor. Cu 

siguranţă că un public educat va genera o media de 

calitate. Depinde numai de noi să ne alegem viitorul! 

Media trebuie valorificată pentru a informa individul 

şi nu pentru a-l manipula. Activitățile desfășurate au 

avut scopul de a-I face pe elevi să conștientizeze 

importanța media, să decodifice mesaje, să 

recunoască fake news ș.a.  

 

 

Prof. 

Țuțuianu 

Mihai 

5. 1 decembrie  

Centenarul Marii 

Uniri 

Educaţia patriotică trebuie să fie un aspect de 

bază al formării caracterelor cetăţenilor României. 

Procesul educării patriotice se desfăşoară neîntrerupt 

în familie, în instituţiile de învăţământ, în societate 

(oriunde), insul fiind supus neîncetat, de-a lungul 

întregii sale vieţi, tuturor influenţelor. Cultivarea 

sentimentului patriotic în sufletele copiilor şi 

tineretului şcolar, în condiţiile timpului istoric 

prezent, nu este o chestiune uşor de rezolvat, 

deoarece societatea românească de azi este cuprinsă 

de o periculoasă stare de dezorientare, bulversare. 

Şcoala este singurul loc instituţional în care educaţia, 

în general, şi educaţia patriotică, în special, constituie 

o obligaţie de serviciu permanentă şi de mare 

împortanţă, cu atât mai mult într-o perioadă atât de 

Diriginţii 

claselor de 

liceu şi 

gimnaziu 
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încărcată emoțional cum este apropierea momentului 

împlinirii a 100 de ani de la realizarea dezideratului 

de secole ale poporului român, MAREA UNIRE 

Primul obiectiv al proiectului ”Centenarul 

Marii Uniri” a fost acela de a cultiva în rândul 

elevilor respectul pentru istorie și pentru țară, 

dragostea de muncă, spiritul de echipă, implicarea și 

creativitatea.  

S-a muncit ore multe în sala de clasă sau acasă iar 

rezultatul a fost pe măsura eforturilor depuse.  

6. 15 

Ianuarie – Ziua 

Culturii, Ziua 

Eminescu 

 15 ianuarie 2019 a fost prilej  de a ne  

exprima gândurile  şi a lăsa versul să curgă liber în 

râul  emoţiilor şi a sentimentele de admiraţie pe care 

le purtăm, an de an, în suflete.  

Ziua Culturii Naţionale şi a poetului Mihai 

Eminescu a fost celebrată  la Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor. Elevii au păşit ,,Pe urmele 

creaţiei eminesciene” purtând cu mândrie ia 

tradiţională. 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. 

 Activitatea a fost dedicată împlinirii a 169 de 

ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi a fost 

întâmpinată cu aplauze, bucurie şi curiozitate. 

Prof. 

Piticariu 

Simona 

Nicoleta 

Prof. 

Sănduleanu 

Petrolina 

Prof. 

Macovei 

Florica 
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6. ZICI 2019 

 

 

 

 Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI) 2019 

cu Citim Împreună România ... ZICI ca să ȘTIM: 

Citim și meșterim împreună! 

 Citim împreună cu copiii în această zi ca să trimitem 

un mesaj puternic și clar despre importanța cititului 

pentru copii. 

Cititul împreună, în special între adulți și copii, este 

una dintre cele mai frumoase activități din lume, mai 

ales dacă e făcută cu drag și cât mai des. Dragostea 

de lectură și de cărți este unul dintre cele mai mari 

daruri pe care orice adult le poate oferi unui copil, de 

aceea încercăm să cititm împreună cu elevii noștri 

pentru a aduce o schimbare în viața noastră! 

Prof.Piticariu 

Simona 

Nicoleta, 

Macovei 

Florica, 

Prof. 

Sanduleanu 

Petrolina 

 

 

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este 

relativ mic; 

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale 

elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de 

elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul rural;  

 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă 

permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către 

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor 

cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea 

unor activităţi extraşcolare; 

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare 

la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă 

puţine alternative diriginţilor pentru 

îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi 

specificul claselor, pentru alegerea unor teme 

dorite de elevi spre dezbatere; 
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profesori şi dirigintele clasei; 

 Existenţa personalului didactic calificat şi, în 

majoritate cu gradul didactic I, permite 

realizarea unui învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile 

de formare continuă  “Consiliere şi orientare “ 

  Respectarea principiului continuităţii cadrelor 

didactice la clasă ; 

 Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul, 

Căminul cultural, Biserica. 

 Programa pentru liceu nu are inclusă ora de 

dirigenţie ceea ce îngreunează stabilirea ei în 

afara intervalului 8-14. 

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se 

manifestă încă reticenţă în susţinerea unor 

lecţii deschise; 

 Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa 

clasei în afara orelor predate la disciplina 

respectivă; 

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa 

comunităţii locale; 

 Familia nu este implicată suficient în 

activitatea de educare a copiilor; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 

 Starea materială precară a unor familii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor favorizată de numărul mic de elevi; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, 

Căminul cultural); 

 Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă 

educaţională ridicată; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de 

prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente 
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 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de 

experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Infiinţarea CDI (Centrului de documentare şi 

informare) în şcoală. 

salariale; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii; 

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relaţii de cooperare. 

 

 

Voluntariat, sănătate şi igienă, protecția consumatorului 

 

 În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, în cadrul Comisiei pentru educaţie 

sanitară de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

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

mediu sanitar 

 Realizarea instructajului elevilor referitor la Regulamentul şcolar, normele de 

protecţia muncii, PSI şi circulaţie rutieră.  

 Reorganizarea  grupelor sanitare la fiecare clasă, pentru  realizarea  controlului 

igienic al elevilor. 

 Dotarea truselor sanitare cu materiale de strictă necesitate. 

 Realizarea controlului medical obligatoriu al personalului din unitatea şcolară de 

către medicul de medicina muncii. 

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

 Pregătirea elevilor în cadrul orelor de biologie  în vederea acordării primului 

ajutor în caz de accidentări. 

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

 Concurs ,, Cea mai curată clasă” 

 Vaccinarea elevilor de către medicul şcolar. 

 Ecologizare pe suprafaţa comunei Dorna Candrenilor, în cadrul programului ,, 

Let’s do it!”, în parteneriat cu Primăria Comunei Dorna Candrenilor.  

 Organizarea riguroasă a vieţii elevilor în internat. Asigurarea confortului necesar 

pentru studiu şi petrecerea timpului liber. 

 Asigurarea unui meniu consistent şi pregătirea igienică a hranei la cantina şcolii. 
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 Pregătirea echipajelor de elevi de gimnaziu şi de liceu în vederea participării la 

concursul ,, Sanitarii pricepuţi”. 

 Realizarea de drumeţii în natură şi concursuri sportive în aer liber (volei, fotbal, 

ski, săniuş)  pentru dezvoltarea armonioasă a organismului şi psihicului 

indivizilor. 

 Asigurarea dezvoltării armonioase a organismului elevilor prin impunerea unei 

poziţii corecte în bancă şi acordarea unei atenţii deosebite orelor de educaţie fizică 

şi activităţilor cultural – sportive. 

 Prezentarea de către reprezentanţi ai firmelor Allways a produselor de igienă 

personală şi modul de utilizare al acestora pentru o viaţă sănătoasă. 

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

întâlniri cu medici, agenţi de poliţie, mese rotunde, studii de caz, prezentare de 

referate, dezbateri  pe teme de educaţie sanitară , igienă, educaţie rutieră şi 

ecologie,cum sunt: 

               - alimentaţia raţională a tinerilor; 

               - 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; 

    - prevenirea accidentelor de circulaţie; 

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

 

Diseminarea activităților desfășurate în școală se face prin mai multe moduri: pe 

pagina de facebook a școlii gestionată de prof. director adjunct Pavel Felicia, prin articole 

publicate în presa locală, pe blogul Educația FnonF, prin expoziții pe holurile şcolii sau în 

clase, fotografii și alte materiale grafice care sunt afișate în școală, pe site-uri de pe 

internet. 

 

În primul semestrul I al anului școlar 2018-2019 la Liceul Tehnologic din Dorna 

Candrenilor s-au organizat o serie de activităţi educative de informare, consiliere şi 

prevenţie a violenței. Responsabilul și coordonatorul acestor activități a fost 

prof.Macovei Florica. 

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 
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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 

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  

 

Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/proiectului/ 
campanie 

Scurtă  
descriere 
(scop) 

Organizator Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cine sunt eu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E.S.P.E.C.T. 
 
La charte „ruban vert 
pour le respect” 
 
 
 
 
 
Cum procedam? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chestionar 
aplicat 
elevilor 
privind 
obiceiurile 
lor, 
înclinarea 
spre 
violență. 
   
 
Stabilirea 
unor reguli 
interne 
privind 
combaterea 
violenței 
 
 
 
Dezbatere 
privind 
cauzele și 
efectele 
violenței 
 

 
 
 
Comisia 
profesorilor 
diriginți 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia 
profesorilor 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorii 
diriginți 
 
 
 
 

 
 
 
Septembrie 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octombrie 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
Noiembrie 
2018 
 
 
 
 

 
 
 
400 de 
elevi de 
gimnaziu si 
liceu 
 
 
 
 
 
 
 
50 elevi de 
gimnaziu si 
liceu,  
profesori 
 
 
 
 
 
 150 elevi, 
părinți, 
profesori 
 
 
 

 
 
 
Profesorul 
de 
psihologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
Poliția 
locală 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prietenie fara 
prejudecati! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teach peace! 
 
Ziua Internațională a 
Nonviolenței 
 
 
 
Copacul mulțumirilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intalnire cu 
profesori si 
elevi din 
alte scoli 
din judet. 
Actiune 
umanitara-
Mos 
Craciun 
pentru 
Seby. 
 
 
Colaj cu 
desene ale 
elevilor. 
Afișe și 
creații 
literare care 
să 
promoveze 
valorile 
unei 
societăți 
dezirabile: 
toleranță, 
respect, 
prietenie, 
responsabili
tate, 
empatie 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
Profesorii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Decembrie 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ianuarie 
 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
250 elevi, 
10 
profesori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 elevi, 5 
profesori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cadrele 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

De asemenea, în cadrul activităților de consiliere și orientare au fost puse în discuție 

următoarele teme:  

-Îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți prin comunicare- clasa a V a 

-Drepturile și îndatoririle copiilor- clasa a VI a 

-Recompense și pedespe 

-Efectele violenței domestice asupra personalității copilului 

-Comunicarea-clasa a VII a 

-Cum să comunic eficient cu copilul meu? 

-Conflictele familiale și efectele acestora asupra copilului- clasa a VIII a 

-Violența și urmările ei 

-Violența-o problemă des întâlnită între tineri-clasa a IX a 

-Responsabilizarea copiilor 

-Combaterea violenței în familie și societate  

-Prevenirea și combaterea violenței în școală-clasa a X a 

-Cei 7 ani de acasă, mai nou 6 

-Regulile unei comunicări civilizate- clasa a XI a 

-Școala antiviolență 
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-Prevenirea riscurilor- clasa a XII a 

-Conviețuirea civilizată cu ceilalți 

-Codul bunelor maniere pentru tinerii adolescenti 

-Combaterea și eliminarea discriminării din școală și societate 

 

Monitorizarea fenomenului de violență se face cu regularitate de către profesorul 

responsabil cu acest domeniu-Macovei Florica prin completarea link-ului trimis de 

inspectorul de specialitate. 

                                                     

Coordonator programe şi proiecte educative,                                                                 

                                                     profesor Cristina Nedelcu 

 
 


