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„Poti ridica şcoli cu ziduri de cetate şi trimite mii de dulapuri de cărţi, ele vor fi numai
simulatoare de cultură dacă nu vine Omul care să pună zidurile în slujba vieţii şi să facă să se
ridice din foile uscate ale cărţilor forţa străbătătoare şi duhul viu.“ (VASILE VOICULESCU)

I. ARGUMENT
Prezentul raport urmăreşte să prezinte acţiunile derulate în cadrul Liceului Tehnologic
Dorna Candrenilor aşa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul şcolar
2018 – 2019, din Planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019 şi din obiectivele strategice
cuprinse în Planul de Acțiune al Școlii, valabil pentru perioada 2018 – 2021. De asemenea, acest
raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor întocmite de responsabilii diferitelor
comisii metodice şi tematice, precum şi pe baza datelor statistice furnizate de serviciul
Secretariat și Contabilitate. Concluziile obţinute constituie premisa optimizării viitorului Plan de
Acțiune al Școlii, aferent perioadei 2019-2022.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este situat în comuna Dorna Candrenilor, la 8 km
de municipiul Vatra Dornei, oferind instruire tinerilor din localitate şi zonele limitrofe.
Şcoala a fost înfiinţată în anul 1852, sub denumirea de Şcoala Trivialae. În 1940 se
construieşte localul actual al şcolii, transformată în iunie 1990 în Grup Şcolar Agricol iar în
septembrie 2012 in Liceu Tehnologic.
Școala noastră oferă educație și formare profesională pentru toate nivelurile de
învățământ, de la învățământul preșcolar până la învățământul liceal și profesional.
Domeniile pentru care şcoala noastră asigură certificarea calificării profesionale sunt:
agricultură, servicii şi mecanică, prin liceu tehnologic cursuri de zi și școală profesională cu
durata de 3 ani.
În anul şcolar 2018 - 2019 cursurile şcolii noastre au fost urmate de un număr total de
598 elevi, din care 65 în învăţământul preşcolar normal, 30 în învăţământul preşcolar prelungit ,
154 elevi în învățământul primar, 97 elevi în învățământul gimnazial, 179 elevi în învăţământul
liceal și 73 elevi în învățământul profesional. În anul şcolar 2018-2019, liceul a funcționat cu un
număr de 29 de clase, dintre care 4 grupe de grădiniță ( 3 grupe cu program normal și 1 grupă cu
program prelungit), 9 clase de învățământ primar, 5 clase de gimnaziu, 8 de clase de liceu și 3
clase de învățământ profesional.
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Elevii au fost coordonaţi de un colectiv format din 45 cadre didactice (38 titulari, 6
suplinitori calificaţi şi 1 suplinitor necalificat), 7 personal didactic auxiliare şi 13 – personal
nedidactic. Cabinetul psiho-pedagogic al şcolii s-a dovedit un sprijin real pentru activitatea de
consiliere a profesorilor diriginţi.
Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile
dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educaţie interculturală,
egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul
pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de
afirmare. Nu lipsesc nici cazurile de elitism profesional, individualism, competiţie,
intelectualism, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar excepţii de la regulă.
Climatul organizaţiei şcolare este deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de
angajare a membrilor instituţiei şcolare, un climat stimulativ, ofertant de satisfacţii şi de
stabilirea unor relaţii deschise, colegiale între cadrele didactice, de respect şi sprijin reciproc.
Şi activitatea colectivelor auxiliare poate fi caracterizată prin calitate şi interes faţă de
lucrul bine făcut.
Prezentul Raport este în acord cu misiunea și viziunea școlii, cu cerințele legislației
privind asigurarea calității în educație, cu recomandările Uniunii Europene privind competențele
cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și are ca deziderat atingerea idealului
educațional.
MISIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
Şcoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională în domeniul
agriculturii montane din judeţul Suceava. 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.
Pentru aceasta urmărim:
o creşterea calităţii procesului educativ şi a contribuţiei acestuia la dezvoltarea
personală a elevilor şi a comunităţii;
o promovarea valorilor naţionale şi a celor europene;
o asigurarea unui management raţional care să faciliteze performanţa cadrelor
didactice şi elevilor;
o existenţa unui parteneriat real între şcoală şi comunităţile educaţionale locale.
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VIZIUNEA UNITĂŢII ŞCOLARE
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează cultura unei şcoli adaptabile evoluţiei
economice şi sociale regionale, naţionale şi europene, fiind create premisele educaţiei de
calitate.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este o şcoală deschisă, primitoare şi prietenoasă,
care asigură educaţie formală şi informală, care este preocupată de promovarea valorilor
naţionale şi europene dar şi de conservarea tradiţiilor locale, care este un punct de referinţă pe
harta comunei Dorna Candrenilor şi a zonei de munte a judeţului Suceava.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă educaţie şi instruire la un înalt standard de
calitate, vizand dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor, contribuind la
procesul de dezvoltare durabilă a spaţiului rural montan.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de
dezvoltare pentru toţi şi pentru fiecare; se bazează pe angajare şi performanţă, dialog dechis şi
permanent cu partenerii educaţionali şi sociali.
Urmărim armonizarea intereselor comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor,
comunităţii locale spre finalităţile propuse prin standardele educaţionale şi profesionale specifice
fiecărei calificări profesionale pentru care se realizează formarea iniţială.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează o serie de valori – cheie în educaţia
elevilor săi:
CURAJUL – de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă;
JUDECATA ÎNŢELEAPTĂ – pentru a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi pentru a
stabili priorităţile;
INTEGRITATEA – a avea puterea de a spune întotdeauna adevărul;
COLEGIALITATEA – a arăta în permanenţă disponibilitate de a-şi ajuta aproapele;
PERSEVERENŢA - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe, în ciuda tuturor
greutăţilor sau eşecurilor;
RESPECTUL – faţă de autorităţi, ceilalţi membri ai societăţii şi faţă de principiile democratice;
RESPONSABILITATEA – a duce la bun sfârşit obligaţiile care revin fiecăruia;
AUTODISCIPLINA – a avea control asupra propriilor acţiuni, dorinţe sau impulsuri şi a avea
un comportament adecvat oricărei situaţii.
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II. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
2.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE UNITĂŢII ŞCOLARE
DENUMIREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC DORNA
CANDRENILOR
UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: DIN SISTEMUL DE STAT
JUDEŢ/LOCALITATE: SUCEAVA/DORNA CANDRENILOR
ADRESA: Str. Principală nr. 88; telefon: 0230575171; fax: 0230575171;
email: gsa_dornacandreni@yahoo.com
SIGLA LICEULUI:
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LOCALIZAREA PE HARTĂ:

În perioada 25-26 octombrie 2018, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost obiectiv al
evaluării externe periodice realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar (ARACIP) prin intermediul unei echipe formată din 5 experți evaluatori (un
reprezentant CNDIPT, un inspector școlar și 3 directori de licee).
Rezultatul a fost obținerea inițială a 41 de calificative ”Foarte bine”, 1 calificativ ”Bine” și 1
calificativ ”Nesatisfăcător”. În perioada septembrie-octombrie 2019 s-a obținut Autorizația ISU
pentru Internat și Cantină școlară, fapt pentru care calificativul ”NS” a fost actualizat în ”FB”.

2.2 ORGANIGRAMA LICEULUI TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
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2.3. STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE
1. DIRECTOR : Prof. Pîrvu Valentina
2. DIRECTOR ADJ. : Prof. Pavel Felicia
3. COORDONATOR PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE: Prof. Nedelcu Cristina
4. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE:
Prof. Pîrvu Valentina – director - presedinte
Prof. Pavel Felicia - director adjunct - membru
Prof. Sănduleanu Petrolina - membru
Prof. Vasiluț Gheorghe - membru
Reprezentant Consiliul Local - Candrea Bozga Gheorghe
Reprezentant Primar – Ianoș Paraschiva
Reprezentant operator economic – Donisă Lăcrămioara
Reprezentant operator economic – Apetri Gheorghe
Reprezentant Consiliul Reprezentativ al Părinţilor - Negru Mihaela
Reprezentant elevi – Florea Petronela
Lider sindicat – Nastase Loredana
Secretar prof. Popescu Broștescu Gina

COMISII - AN ŞCOLAR 2018 - 2019
COMISII PERMANENTE
1. COMISIA PENTRU CURRICULUM
Președinte: prof. Pîrvu Valentina - director
Membri: prof. Pavel Felicia - dir.adj., prof. pt înv. preșcolar Velniciuc Maria, prof. pt înv. primar Pușcașu Manuela, prof. Sănduleanu
Petrolina, prof. Obadă Ingeborg, prof. Costea Viorica, prof. Ciobanu Zamfira, prof. Dolineanu Alina, prof. Magherca Cristian, prof. ing.
Pavel Dănuț, prof. ing. Găină Petronela
2. COMISIA PENRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Președinte: prof. Pîrvu Valentina - director
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3.

4.

5.

6.

Coordonator : prof. ing. Pavel Dănuț
Membri prof.: Pușcașu Manuela, Cojocaru Daniela, Popescu Broștescu Gina, Nastase Loredana - lider sindicat, Mitrofan Ana reprezentantul părinților, Candrea Iosif -- elev clasa a XII-a A - reprezentantul elevilor, Candrea Nadia Alina - reprezentantul Consiliului
local
COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
Coordonator : prof. Nastase Loredana
Membri: prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara, prof. Sănduleanu Petrolina
COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Președinte: prof. Pîrvu Valentina - director
Responsabil: prof. ing. Ciupercovici Dan
Secretar: prof. Piticariu Simona
Membri: prof. Pavel Dănuț, prof. Paicu Cristina, prof. Magherca Cristian, prof. Ciobanu Zamfira, laborant Candrea Marcela,
administrator de patrimoniu Mitrofan Grigore
COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINATORII ÎN
MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
Președinte: prof. Nedelcu Cristina – consilier educativ
Responsabil : prof. Macovei Florica
Membri: prof. Țăran Cristina, prof. Ungurean Alina, prof. Țuțuianu Mihai, Colț Liviu - Poliția de proximitate, Boghean Petru –
reprezentant Consiliul Local, Niculiță Liviu - reprezentantul părinților, Ursuț Gheorghe - reprezentantul elevilor
COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
Președinte: prof. Pîrvu Valentina - director
Secretar: prof. Obadă Ingeborg, prof. Piticariu Simona
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena – secretar șef, Mitrofan Grigore - administrator de
patrimoniu, prof. Țăran Cristina
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COMISII TEMPORARE
1. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE
Coordonator: prof. Nedelcu Cristina
2. COMISII METODICE
Responsabili:
- prof. pt înv. preșcolar Velniciuc Maria – înv. preșcolar
- prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela – înv. primar
- prof. Sănduleanu Petrolina – Limba și literatura română
- prof. Obadă Ingeborg – Limbi moderne
- prof. Costea Viorica – Matematică
- prof. Ciobanu Zamfira – Fizică, chimie, biologie și TIC
- prof. Dolineanu Alina – Om și societate
- prof. Magherca Cristian – Educație fizică și sport
- prof. Pavel Dănuț – Tehnologii înv. liceal
- prof. Găină Petronela – Tehnologii înv. profesional
3. COMISIA PENTRU ORGANIZAREA CONCURSURILOR ȘCOLARE ȘI COMPETIȚIILOR SPORTIVE
Responsabil: prof. Sănduleanu Petrolina
Membri: prof. Costea Viorica, prof. Jbanca Daniela, prof. Piticariu Simona, prof. Magerca Cristian
4. COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ ȘI CONSILIERE PRIVIND ABATERILE DISCIPLINARE ALE
ELEVILOR/PERSONALLUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Membri: prof. pt. înv. primar Nastase Loredana, prof. Pavel Dănuț, consilier CJRAE Șincari Mihaela, Mitrofan Grigore - administrator
de patrimoniu, Niculiță Cristina – reprezentant Comitetul de părinți, Circo Daniela – reprezentant Consiliul Elevilor
5. COMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENȚEI ELEVILOR
Președinte: prof. Pavel Felicia – director adjunct
Membri: prof. Obadă Ingeborg, prof. Jbanca Daniela, prof. pt. înv. primar Ungurean Alina, prof. Ruscan Silvia, secretar Cobeli Nadia
6. COMISIA PENTRU ELABORAREA ORARULUI
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
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Membri: prof. Costea Viorica, prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela
7. COMISIA PENTRU COMUNICARE ȘI PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
Coordonator: prof. Pavel Felicia – director adjunct
Membri: prof. Pavel Dănuț, prof. Cojocaru Daniela, prof. Obadă Ingeborg, prof. Mitric Natalia, prof. Magherca Mariana, prof. Pușcașu
Florin
8. COMISIA PENTRU PROTECȚIE CIVILĂ ȘI APĂRARE ÎN CAZ DE DEZASTRE
Președinte: prof. Ciupercovici Dan
Secretar: prof. Magherca Cristian
Membri: prof. Magherca Mariana, prof. pt. înv. preșcolar Lăcătuș Ioana, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu, Țăran Vasile –
personal nedidactic, Georgiță Cătălina – îngrijitor GPP
9. COMISIA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Responsabil: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Membri: laborant Cobeli Nadia, laborant Candrea Marcela, prof. Paicu Cristina, prof. Ciobanu Zamfira, prof. Găină Petronela, prof.
Prâsneac Cristian, Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena – secretar șef, Mitrofan Onisim – bucătar, Țăran
Vasile – personal nedidactic
10. COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Secretar: Cobeli Nadia
Membri: prof. pt. înv. preșcolar Velniciuc Maria, prof. pt. înv. preșcolar Lăcătuș Ioana,
prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara, prof. pt. înv. primar Țîcșa Arsenie
11. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI NOTAREA RITMICĂ A ELEVILOR
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Membri: Boghean Elena – secretar șef, prof. Broștescu Lucian, , prof. pt. înv. primar Proboteanu Aurora, prof. pt. înv. primar Țăran
Cristina
12. COMISIA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE ȘCOALĂ
Responsabil: prof. Magherca Mariana
Membri: prof. Costea Viorica, prof. Candrea Bozga Gabriela, , prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara
13. COMISIA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN CADRUL PNPS „BANI DE LICEU”
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
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Responsabil: prof. Magherca Mariana
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Ciobanu Zamfira, diriginții claselor IX-XII
14. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Responsabil: prof. Magherca Mariana
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Jbanca Daniela, prof. pt. înv. primar Proboteanu Aurora
15. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR PROFESIONALE
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Responsabil: prof. Magherca Mariana
Secretar: Boghean Elena
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Găină Petronela, prof. Paicu Cristina
16. COMISIA DE PRIMIRE, GESTIONARE ȘI DISTRIBUIRE A RECHIZITELOR ȘCOLARE
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Responsabil: Boghean Elena – secretar șef
Membri: învățătorii și diriginții claselor CP-VIII
17. COMISIA DE EVIDENȚĂ ȘI GESTIONARE A MANUALELOR ȘCOLARE
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Responsabil: prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela
Membri: prof. Candrea Bozga Gabriela, prof. Broștescu Lucian, prof. Pușcașu Florin, Pentelescu Daniela - bibliotecar
18. COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI DIRIGINȚILOR
Președinte: prof. Nedelcu Cristina – consilier educativ
Responsabili: prof. Țuțuianu Mihai, prof. Piticariu Simona
Membri: educatorii, învățătorii și diriginții
19. COMISIA PENTRU EDUCAȚIE SANITARĂ
Responsabil: prof. Paicu Cristina
Membri: prof. pt. înv. preșcolar Candrea Laura, prof. pt. înv. primar Ungurean Alina, prof. Mitric Natalia, prof. Pavel Dănuț, prof. pt.
înv. primar Țăran Cristina
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20. COMISIA PENTRU EDUCAȚIE RUTIERĂ
Responsabil: prof. Ciupercovici Dan
Membri: prof. Magherca Cristian, prof. Prâsneac Cristian, prof. Pavel Dănuț, prof. pt. înv. preșcolar Velniciuc Maria
21. COMISIA PENTRU CARTEA DE ONOARE
Membri: prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela, prof. Sănduleanu Petrolina
22. COMISIA PENTRU ACTIVITATEA CU FAMILIA
Responsabil: prof. pt. înv. primar Ungurean Alina
Membri: prof. Țuțuianu Mihai, prof. Jbanca Daniela, Niculiță Cristina – reprezentant Comitetul de părinți, Candrea Nadia Alina reprezentantul Consiliului local
23. COMISIA PARITARĂ ȘI DE DIALOG SOCIAL
Membri: Nastase Loredana – lider sindicat, prof. Piticariu Simona, prof. Dolineanu Alina, prof. Pavel Felicia – director adjunct, prof.
Sănduleanu Petrolina, prof. Vasiluț Gheorghe
24. COMISIA DE ECHIVALARE FORMARE CONTINUĂ
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Membri: prof. pt. înv. primar Nastase Loredana, prof. Guzu Maria (CCD Suceava)
25. COMISIA DE ETICĂ
Președinte: prof. Ruscan Silvia
Secretar: Cojocariu Amalia
Membri: prof. Dolineanu Alina, Candrea Ometiță Elena – personal nedidactic, Circo Daniela – reprezentant Consiliul Elevilor
26. COMISIA DE ADMINISTRARE A APLICAȚIEI SIIIR
Președinte: prof. Pîrvu Valentina – director
Coordonator: prof. Ciobanu Zamfira
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena – secretar șef, Cobeli Nadia – secretar, Mitrofan Grigore administrator de patrimoniu
27. COMISIA DE RECEPȚIE A VALORILOR MATERIALE
Președinte: prof. Pavel Felicia – director adjunct
Membri: prof. Macovei Florica, prof. Găină Petronela
28. COMISIA SELECTARE OFERTE SICAP
Președinte: prof. Pavel Felicia – director adjunct
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Responsabil: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Membri: Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef, prof. Vasiluț Gheorghe
ALTE RESPONSABILITĂȚI
Coordonator structură GPP Dorna Candrenilor: prof. pt. înv. primar Donisă Lăcrămioara
Coordonator structură Școala Gimnazială Poiana Negri: prof. pt. înv. primar Țăran Cristina
Coordonator structură GPN Poiana Negri: prof. pt. înv. primar Țăran Cristina
Responsabil proiecte și programe de cooperare europeană: prof. Cojocaru Daniela
Consilier de etică: prof. Cojocaru Daniela
Responsabil CDI: prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela
Responsabil platforma ARACIP: prof. pt. înv. primar Pușcașu Manuela
Responsabil pagina web: prof. Cojocaru Daniela
Responsabil mentenanța calculatoarelor: prof. Ciobanu Zamfira
Responsabili integrare profesională debutanți: prof. pt. înv. primar Țăran Cristina, prof. Pavel Felicia – director adjunct
Responsabil internat școlar: prof. Găină Petronela
Responsabili de caz CES: prof. Magherca Mariana, prof. pt. înv. preșcolar Velniciuc Maria
Responsabili OȘP: prof. Obadă Ingeborg, prof. Piticariu Simona
Responsabil ferma didactică: prof. Pavel Dănuț
Responsabili confidențialitate parola electronică: prof. Pîrvu Valentina – director, prof. Pavel Felicia – director adjunct, Candrea
Bozga Maria - administrator financiar şef, Boghean Elena – secretar șef, Cobeli Nadia – secretar, Mitrofan Grigore - administrator de
patrimoniu
Responsabil gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii și documentelor școlare: Cobeli Nadia – secretar
Responsabil cu sigiliul unității: Boghean Elena – secretar șef
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Responsabil cu întocmirea foilor colective de prezență pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic: Boghean Elena –
secretar șef, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Responsabil cu arhiva unității: Boghean Elena – secretar șef
Responsabil cu gestionarea și actualizarea dosarelor personale ale angajaților: Boghean Elena – secretar șef
Responsabil cu gestionarea, întocmirea și completarea registrului de intrări-ieșiri: Cobeli Nadia – secretar
Responsabil cu păstrarea substanțelor toxice și documentelor din laboratorul de chimie: Candrea Marcela – laborant
Responsabili cu gestionarea condicii de prezență: prof. Macovei Florica, Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Responsabil achiziții publice: Mitrofan Grigore - administrator de patrimoniu
Responsabil cu primirea, gestionarea și distribuirea produselor ”Corn și lapte”: Candrea Marcela, prof. pt. înv. preșcolar Pașcan
Floarea (Poiana Negri), prof. pt. înv. primar Proboteanu Aurora (GPP Dorna Candrenilor)
Responsabil gestionarea magaziei de alimente la cantinna școlară: Candrea Marcela
Responsabil efectuarea operațiunilor de casă: Candrea Marcela
Împuterniciri ALOP: Candrea Bozga Maria - administrator

financiar şef, Boghean Elena – secretar șef, Mitrofan Grigore -

administrator de patrimoniu
Împuternicire CFP; Candrea Bozga Maria - administrator financiar şef
2.4 STRUCTURI ADMINISTRATIVE ȘI DIDACTICE
Rețeaua școlară în anul școlar 2018-2019 a avut următoarea structură:
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor – unitate de învățământ cu personalitate juridică
Grădinița cu Program Prelungit Dorna Candrenilor – structură arondată
Școala Gimnazială Poiana Negri – structură arondată
Grădinița cu Program Normal Poiana Negri – structură arondată
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2.5. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
În anul școlar 2018-2019 cuprinderea elevilor în sistemul de învăţământ din comună se prezintă astfel :
Nivel de învățământ

Învăţământ de zi

- înv. preşcolar
- înv. primar
- înv. gimnazial
- înv. liceal
-şcoala profesională

Nr. formațiuni Nr. elevi început Nr. elevi sfârșit Nr. elevi Nr. elevi
de studiu
an școlar
an școlar
repetenți exmatriculați
4
9
5
8
3

29
Total pe niveluri de învățământ
Structura pe ani de studiu pentru învăţământul liceal și profesional:

95
154
97
179
73

95
153
96
169
70

4
3

5
-

Nr. elevi
plecați
retrași
1
1
1
-

598

583

7

5

3

An de studiu

Profilul

Calificarea

Număr clase

Număr elevi

IX

Servicii
Agricultură

Tehnician în activități economice
Tehnician in agroturism

1

22
19
31
16
21

X

XI

XII

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 3 ani)
Servicii
Agricultură

Mecanic auto
Tehnician în activități economice
Tehnician in agroturism

1
1
1
1

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 3 ani)

Mecanic auto

1

23

Servicii
Agricultură

Tehnician în activități economice
Tehnician in agroturism

1
1

24
25

Mecanică (Şc.prof.cu durata de 3 ani)

Mecanic auto

1

19

Servicii
Agricultură

Tehn.activ. economice
Tehnician in agroturism

1
1

22
30
252

TOTAL învăţământul liceal și profesional
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2.6. RESURSE UMANE
2.6.1 Personalul didactic de conducere

Numele
şi prenumele

Calificarea

Grad
didactic

Pîrvu Valentina

Univ.”Al.I.Cuza”Iași
Facultatea de Fizică

I

Pavel Felicia

UBB Cluj Napoca
FSEGA

I

Vechime
Document de
la catedră numire în funcţie
Director
29 ani
Dec. ISJ
Director adjunct
23 ani
Dec. ISJ

Modalitatea
numirii pe funcţie

Unitatea de înv. la care
este titular

Concurs

Liceul Tehnologic
Dorna Candrenilor

Concurs

Liceul Tehnologic
Dorna Candrenilor

2.6.2. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Titulari

Supl. calificata

Supl. necalif.

Total

30

8

5

2

37

7

1

45

Profesor pt. înv. preșcolar

Profesor pt. înv. primar

Învățător

Profesori

Maistru instructor

Total

5

7

1

30

2

45

S-au înscris şi au fost admişi la Concursul pentru obținerea gradației de merit un număr de 1 cadru didactic (Pîrvu Valentina).
Dețin certificat de formator un număr de 6 cadre didactice (Pavel Felicia, Pușcașu Manuela, Pavel Dănuț, Nastase Loredana, Nedelcu
Cristina, Obadă Ingeborg).
Au obținut definitivatul în învățământ un număr de 1 cadru didactic (Cojocariu Amalia).
Au obținut gradul II în învățământ un număr de 1 cadru didactic (Doroftiese Gabriel Gheorghiță)
Au obținut gradul I în învățământ un număr de 2 cadre didactice (Pavel Felicia, Macovei Florica)
Au calitate de metodiști un număr de 2 cadre didactice (Nastase Loredana, Magherca Cristian).
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2.6.3. Personal didactic auxiliar - număr pe categorii:
Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Secretar șef

1

Secretar

1

Contabil șef

1

Administrator patrimoniu

1

Bibliotecar

1

Laborant

1

Supraveghetor de noapte

1

Total

7

2.6.4. Personal nedidactic

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Bucătar

1

Fochist

5

Îngrijitor

6

Muncitor necalificat

1

Total

13
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2.7 BAZA MATERIALĂ
2.7.1 Spaţiile şcolare, auxiliare şi administrative
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor dispune de următoarea structură:
3 corpuri de clădire A,B,C; 1 teren în aer liber amenajat la standarde europene; 1 sală de sport;
12 săli de clasă, 2 laboratoare, 6 cabinete și 2 ateliere – 2 laboratoare de informatică conectate la Internet, 1 laborator de fizică, 1 laborator de
chimie, 1 laborator de biologie, 1 cabinet tehnologic, 1 cabinet de geografie, 1 cabinet de limbi moderne, 1 cabinet de religie, bibliotecă, CDI;
cabinet director – director adjunct, cancelarie, 2 compartimente pentru serviciile secretariat, contabilitate, administraţie; spaţiu pentru arhiva
contabilităţii şi a secretariatului; spaţiu pentru materialele consumabile şi de curăţenie; grupuri sanitare.
Grădinița cu Program Prelungit Dorna Candrenilor dispune de următoarea structură:
5 săli de clasă, 1 amfiteatru, 2 cancelarii, 1 sală pentru servirea mesei, 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogică, 1 spațiu pentru corn și lapte,
grupuri sanitare.
Școala Gimnazială Poiana Negri dispune de următoarea structură:
6 săli de clasă, 1 cabinet informatică, 1 cancelarie, 2 birouri pentru director și secretar, 1 sală de sport, 1 teren de sport dotat la standarde europene,
1 spațiu pentru corn și lapte, grupuri sanitare
Grădinița cu Program Normal Poiana Negri dispune de următoarea structură: 2 săli de clasă, grupuri sanitare.
2.7.2. Dotări
Unitatea de învăţământ și structurile arondate beneficiază de sistem de încălzire, energie electrică, apă potabilă, canalizare, asigurându-se
astfel un confort optim desfăşurării activităţilor de învăţământ.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor are personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi a
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform reglementărilor în vigoare. Este un liceu tehnologic cu mai multe niveluri de
învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profesional), forma de învăţământ: zi. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor dispune de internat
și cantină școlară. Atât Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor cât și structurile arondate sunt autorizate ISU şi DSP, sunt conectate la internet și au
în dotare camere de supraveghere video.
Baza materială este suficientă cantitativ şi calitativ învăţământului actual şi se află în plin proces de adaptare la cerinţele politicii
educaţionale cuprinse în programul de reformă din învăţământ.
Instituţia şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a
cadrelor didactice, didactice-auxiliare şi nedidactice.
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III. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
3.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare
3.1.1. Oferta curriculară
Curriculum la decizia şcolii se prezintă ca un dispozitiv reglementat şi ca un proces etapizat. Pentru proiectarea acesuia s-au parcurs
următorii paşi:
1. Analiza de nevoi prezente şi viitoare
2. Identificarea aşteptărilor comunităţii locale faţă de unitatea şcolară
3. Informarea şi implicarea elevilor
4. Consultarea cu părinţii
5. Realizarea proiectului de CDŞ
6. Discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice / catedre
7. Supunerea aprobării Consiliului profesoral şi avizarea de către acesta a pachetelor CDŞ din oferta educaţională a şcolii
8. Aprobarea ofertei educaţionale în Consiliul de administraţie
9. Difuzarea ofertei de opţionale a şcolii printre elevii interesaţi
10. Centralizarea opţiunilor elevilor şi depunerea la responsabilul comisiei de curriculum
11. Aprobarea pachetului de CDŞ în Consiliul de administraţie, concomitent cu programele disciplinelor opţionale (programa însoţită
obligatoriu de fişa de avizare din anexa 1)
12. Înaintarea spre aprobare a documentaţiei complete a CDŞ-ului inspectorului şcolar de specialitate.
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SITUATIA DISCIPLINELOR OPŢIONALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018/2019

Nr.

Nivelul de

crt.

învățământ

1

Învățământ

2

preșcolar

Disciplina/denumirea opționalului

Natura, prietena mea!
Cum să creștem sănătoși!

3

Magia culorilor

4

Albinuțe vesele

5

Limba engleză
Muzică vocală

6

Tip opțional

La nivelul mai multor
domenii experențiale
La nivelul mai multor
domenii experențiale
La nivelul mai multor
domenii experențiale
La nivelul mai multor
domenii experențiale
La nivelul disciplinei

La nivelul disciplinei

Clasa

Cine răspunde

Grupa mare

Velniciuc Maria

Grupa mare

Velniciuc Maria

Grupa mică

Pașcan Floarea

Grupa mare

Lăcătuș Ioana

Grupa mare

Candrea Laura

GPP

Alexandra

Grupa mare

Lostun Elena

GPP
1

Învățământ
gimnazial

2

Rădăcini latine în cultura și
civilizația românească
Matematică și științe în societatea
cunoașterii

3

Educație pentru sănătate

4

Eco-Educație pentru școli verzi

Integrat la nivelul mai multor
arii curriculare

aVa

Dumitrescu Alina

Integrat la nivelul mai multor
arii curriculare

a VI a

Pîrvu Valentina

Integrat la nivelul mai multor
arii curriculare
Integrat la nivelul mai multor
arii curriculare

a VIII a

Paicu Maria Cristina

a VIII a

Nedelcu Cristina
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3.1.2.1. Situația la învățătură și a promovabilității
La sfârşitul anului şcolar situaţia statistică pe cicluri de învăţământ, profile sau domenii/ specializări/ calificări se prezintă astfel :
Învăţământ preşcolar : 4 grupe – 95 preșcolari la sfârşitul anului şcolar
Învăţământ primar : 9 clase – 153 elevi la sfârşitul anului şcolar
Clasa

Prof. pentru învăţământul primar
Proboteanu Aurora

Nr. elevi înscrişi la
începutul anului şcolar
25

Nr.elevi existenţi la
sfârşitul anului şcolar
24

Procent
promovabilitate
100%

CP-DC
I-DC

Ungurean Alina

23

23

100%

II-DC

Nastase Loredana

14

14

100%

III-DC

Puşcaşu Manuela

19

19

100%

IV-DC

Donisă Lăcrămioara

21

21

100%

CP-PN

Cojocariu Amalia

12

12

100%

I-PN

Todașcă Oltea

12

12

100%

II-PN

Ţăran Cristina

15

15

100%

IV-PN

Ţîcşa Arsenie

13

13

100%

154

153

100%

TOTAL înv. primar
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Învățământ gimnazial: 5 clase – 96 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls
.
V
VI
VII
VII
I
VII
PN

Diriginte
Sănduleanu
Petrolina
Ţuţuianu
Mihai
Nedelcu
Cristina
Obadă
Ingeborg
Jbanca
Daniela
TOTAL

Nr. elevi înscrişi la
început an şcolar
24

Nr.elevi existenţi
la sfârşit an şcolar
24

Procent
promov.
100%

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8.99

9-9,99

10

Media clasei

-

-

6

8

10

-

8,69

22

22

100%

-

-

8

6

7

1

8,57

15

15

100%

-

1

1

5

7

1

8,79

19

18

100%

-

1

4

9

4

-

8,25

18

17

100%

-

1

5

6

5

-

8,31

98

96

-

3

24

34

33

2

Situaţia la nivel gimnazial în comuna Dorna Candrenilor
Nr.elevi existenţi la
sfârşit an şcolar
96

MEDIA

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

Nr. elevi

-

3

24

34

33

2

% din total

-

3,12 %

25 %

35,41 %

34,37 %

2,08 %

35
30
25
20
15

Nr elevi

2

10
5
0

24
5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

10

Învăţământ liceal - Agricultură; Tehnician în agroturism - 86 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls.

Diriginte

IX A
XA
XI A

Pavel Dănuţ
Costea Viorica
Cojocaru
Daniela
Popescu
Broştescu Gina
TOTAL

XII A

Nr. elevi înscrişi la
început an şcolar
19
21
25

Nr.elevi existenţi
la sfârşit an şcolar
19
17
23

Procent
promov.
100%
100%
100%

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8.99

9-9,99

10

-

2
3
10

7
11
8

5
3
3

5
2

-

Media
clasei
8,15
7,45
7,39

30

27

100%

-

2

7

11

6

1

8,36

95

86

-

17

33

22

13

1

Situaţia la nivel liceal – Agricultură - în comuna Dorna Candrenilor
Nr.elevi existenţi la sfârşit an
şcolar
86

MEDIA

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

Nr. Elevi
% din total

-

17
19,76 %

33
38,37 %

22
25,58 %

13
15,11 %

1
1,16 %

35
30
25
20
Nr elevi

15
10
5
0
5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

25

10

Învăţământ liceal - Servicii; Tehnician în activităţi economice - 83 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls.
IX B

Diriginte

Magherca
Mariana
XB
Ruscan Silvia
XI B
Ciobanu
Zamfira
XII B
Piticariu
Simona
TOTAL

Nr. elevi înscrişi la
început an şcolar
22

Nr.elevi existenţi
la sfârşit an şcolar
21

Proc.
prom
100%

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8.99

9-9,99

10

-

2

1

4

12

2

Media
clasei
8,96

16
24

16
24

100%
100%

-

2
2

1
7

7
9

6
6

-

8,52
8,35

22

22

100%

-

5

5

7

5

-

8,13

84

83

-

11

14

27

29

2

Situaţia la nivel liceal – Servicii - în comuna Dorna Candrenilor
Nr.elevi existenţi la sfârşit an
şcolar
83

MEDIA

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

Nr. Elevi
% din total

-

11
13,25 %

14
16,86 %

27
32,53 %

29
34,93 %

2
2,40 %

30
25
20
15

Nr elevi

10
5
0
5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

26

10

Înv. profesional - Tehnic; Mecanică;Mecanic auto – Scoala profesionala cu durata de 3 ani - 70 elevi la sfârşitul anului şcolar
Cls.

Diriginte

IX M

Magherca
Cristian
Găină Petronela
Paicu Cristina
TOTAL

XM
XI M

Nr. elevi înscrişi la
început an şcolar
32

Nr.elevi existenţi
la sfârşit an şcolar
28

Proc.
prom
100%

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8.99

9-9,99

10

3

14

6

4

1

-

23
19
74

23
19
70

100%
100%

1
-

12
12
38

9
6
21

1
5

1
2

-

Media
clasei
6,99
6,94
6,94

Situaţia la nivel înv. profesional în comuna Dorna Candrenilor
Nr.elevi existenţi la sfârşit an
şcolar
70

MEDIA
Nr. Elevi
% din total

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

-

38
54,28 %

21
30 %

5
7,14 %

2
2,85 %

-

40
30
20

Nr elevi

10
0
5-5.99 6-6.99 7-7,99 8-8,99 9-9,99

27

10

TOTAL învăţământ liceal la sfârşitul anului şcolar

Nr. elevi

MEDIA

5 – 5,99

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

169

Nr. Elevi

-

28

47

49

42

3

% din total

-

16,56 %

27,81 %

28,99 %

24,85 %

1,77 %

50
40
30
Nr elevi

20
10
0
5-5.99

6-6.99 7-7.99

8-8.99 9-9,99

28

10

3.1.2.2. Frecvența – situația absențelor
Învățământ primar
Clasa

Nr. elevi

TOTAL absenţe

Absenţe MOTIVATE

Absenţe NEMOTIVATE

Nr. absenţe nemotivate/elev

C.P. D.C.

24

-

-

-

-

I D.C.

23

28

28

-

-

II D.C.

14

108

33

75

5,35

III D.C.

19

-

-

-

-

IV D.C.

21

-

-

-

-

C.P. P.N.

12

23

23

-

-

I P.N.

12

-

-

-

-

II P.N.

15

52

52

-

-

IV P.N.

13

8

8

-

-

TOTAL

154

219

144

75

0,48

TOTAL absenţe
123
62
91
589
185
1050

Absenţe MOTIVATE
98
60
36
273
138
605

Absenţe NEMOTIVATE
25
2
55
316
47
445

Nr. absenţe nemotivate/elev
1,04
0,09
3,66
16,63
2,61
4,54

Învățământ gimnazial
Clasa
V D.C.
VI D.C.
VII D.C.
VIII D.C
VII P.N.
TOTAL

Nr. elevi
24
22
15
19
18
98
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Învățământ liceal - AGRICULTURĂ
Clasa
IX A
XA
XI A
XII A
TOTAL

Nr. elevi
19
21
25
30
95

TOTAL absenţe
299
1494
1685
990
4468

Absenţe MOTIVATE
241
546
1370
710
2867

Absenţe NEMOTIVATE
58
948
315
280
1601

Nr. absenţe nemotivate/elev
3,05
45,14
12,6
9,33
16,85

Absenţe MOTIVATE
102
499
885
327
1813

Absenţe NEMOTIVATE
49
25
42
66
182

Nr. absenţe nemotivate/elev
2,22
1,56
1,75
3
2,16

Absenţe
NEMOTIVATE
915
141
355
1411

Nr. absenţe
nemotivate/elev
28,59
6,13
18,68
19,06

Învățământ liceal – SERVICII
Clasa
IX B
XB
XI B
XII B
TOTAL

Nr. elevi
22
16
24
22
84

TOTAL absenţe
151
524
927
393
1995

Învățământ profesional – MECANICA
Clasa

Nr. elevi

TOTAL absenţe

Absenţe MOTIVATE

IX M
XM
XI M
TOTAL

32
23
19
74

2465
835
1734
5034

1550
694
1379
3623
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SITUAŢIE CENTRALIZATOARE - ABSENŢE
Nr. crt.

CLASA

Nr. absenţe nemotivate/elev

1.

CP – IV

0,48

2.

V - VIII

4,54

3.

IX A - XII A

16,85

4.

IX B - XII B

2,16

5.

IX M – XI M

19,06

Nr. elevi
589

TOTAL absenţe
12766

Nr. absenţe/ elev
21,67

Absenţe motivate
9052

Absenţe nemotivate
3714

Nr. absenţe nemotivate/elev
6,30

În urma analizei frecvenţei elevilor la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 putem evidenţia următoarele aspecte :
1) comparativ cu anul şcolar precedent numarul total de absenţe a crescut cu 1633, numărul de absenţe nemotivate a crecut cu 607, in timp ce
numărul de absențe motivate a crescut cu 1026;
2) Numărul total al absenţelor creşte odată cu vârsta elevilor; elevii de clasa a XII-a au absentat un procent de 10,83% din numărul total de
absențe;
3) Ordinea descrescătoare a claselor în funcţie de numărul de absenţe:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Clasa

Total absențe

Absențe motivate

Absențe nemotivate

IX M
XI M

2465
1734

1550
1379

915
355

XI A
XA

1685
1494

1370
546

315
948

XII A
XI B

990
927

710
885

280
42

31

835
589
524
393
299
185
151
123
108

694
273
499
327
241
138
102
98
33

141
316
25
66
58
47
49
25
75

36
60
52
28

55
2

I D.C.

91
62
52
28

20

C.P. P.N.

23

23

-

21
22

IV P.N.
IV D.C.

8
-

8
-

-

23

III D.C.

-

-

-

24
25

I P.N.

-

-

-

7
8
9
10
11
12
13
14
15

XM
VIII D.C.
XB
XII B
IX A
VII P.N.
IX B
V D.C.

16
17
18
19

VII D.C.
VI D.C.
II P.N.

II D.C.

C.P. D.C.

-

4) Numărul mediu de absențe/elev este 21,67, iar numărul de absenţe nemotivate/elev este de 6,30
5) Este necesar să fie diagnosticate cauzele absenteismului (cazuri de elevi care au fost spitalizaţi, elevi navetişti , elevi cu probleme de sănătate
ce au necesitat îngrijirea la domiciliu, elevi sportivi, alte cazuri care au determinat absenţa elevilor de la cursuri)
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3.1.2.4. Analiza rezultatelor la examenele naţionale – evaluare naţională, bacalaureat
EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a - iunie 2019
Limba și literatura română
Clasa

VIII DC

Înscriși

9

Prezenți

Promovați

9

7

Procent

Media

promov.

EN

77,78%

6,14

Număr note/Pondere
Profesor
Sănduleanu

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

-

-

2

2

2

3

-

-

-

22,22

22,22

22,22

33,33

2

2

2

3

-

-

-

22,22

22,22

22,22

33,33

Petrolina
TOTAL

9

9

7

77,78%

6,14

-

-

-

3
2.5
2
1.5

Nr elevi

1
0.5
0
1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10
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10

Matematică
Clasa

VIII DC

Înscriși

9

Prezenți

Promovați

9

4

Procent

Media

promov.

EN

44,44%

4,74

Număr note/Pondere
Profesor

Costea

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

1

1

3

3

1

-

-

-

-

11,11

11,11

33,33

33,33

11,11

1

1

3

3

1

-

-

-

-

11,11

11,11

33,33

33,33

11,11

Viorica
TOTAL

9

9

4

44,44%

4,74

-

3
2.5
2
1.5

Nr elevi

1
0.5
0
1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10
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10

Media EN 2019
Clasa

VIII DC

Înscriși

9

Prezenți

Promovați

9

6

Procent

Media

promov.

EN

66,67%

5,44

Număr note/Pondere
Diriginte
Obadă

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

-

1

2

3

3

-

-

-

-

11,11

22,22

33,33

33,33

1

2

3

3

-

-

-

-

11,11

22,22

33,33

33,33

Ingeborg
TOTAL

9

9

6

66,67%

5,44

-

-

3
2,5
2
1,5

Nr elevi

1
0,5
0
1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10
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10

BACALAUREAT: iunie – iulie 2018
Limba și literatura română

Clasa

XII A

Înscriși

18

Prezenți

18

Promovați

13

Procent
promov.
72,22%

Număr note/Pondere
Profesor

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

-

3

2

6

3

1

2

1

16,66

11,11

42,85

16,66

5,55

11,11

5,55

-

2

6

5

2

2

1

11,11

33,33

27,77

11,11

11,11

5,55

Piticariu
Simona

XII B

18

18

16

88,88%

Piticariu

-

-

Simona

10

-

-

Matematică

Clasa

XII A

XII B

Înscriși

18

18

Prezenți

18

18

Promovați

5

15

Procent
promov.
27,77%

83,33%

Număr note/Pondere
Profesor

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

Costea

7

2

3

1

4

-

-

1

-

-

Viorica

38,88

11,11

16,66

5,55

22,22

Candrea

-

-

2

1

6

4

2

3

-

-

11,11

5,55

33,33

22,22

11,11

16,66

Bozga
Gheorghe

36

10

5,55

Biologie/Geografie/Fizică
Clasa

XII A

Înscriși

18

Prezenți

18

Promovați

9

Procent
promov.
50,00%

Biologie
XII B

Număr note/Pondere
Profesor

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

3

3

3

3

2

2

-

1

1

16,66

16,66

16,66

16,66

11,11

11,11

5,55

5,55

-

-

-

2

2

5

3

5

-

11,11

11,11

27,77

16,66

27,77

Paicu
Cristina

18

18

Geografie

17

94,44%

1 eliminat

Nedelcu

-

Cristina

10

Bacalaureat – Media finală
Clasa

XII A

Înscriși

18

Prezenți

18

Promovați

4

Procent
promov.
22,22%

Număr note/Pondere
Diriginte

Popescu

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

-

-

-

-

-

1

2

-

1

25

50

6

4

3

46,15

30,77

23,07

7

6

41,17

35,29

Broștescu

10

-

25

Gina
XII B

18

18

13

72,22%

Piticariu

-

-

-

-

-

Simona
Total

36

36

17

47,22%

-

-

-

-

-

-

-

3

1

-

17,64

5,88

În sesiunea august-septembrie 2019 s-au înscris 11 elevi din cei respinși în sesiunea iunie-iulie și au promovat 3 elevi. Astfel
procentul de promovabilitate la nivelul liceului în anul școlar 2018-2019 a crescut la 55,55%.
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Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 4

Nr.
crt.
1.
2.

Unitatea de
Calificarea
învățământ
Liceul Tehnologic
Tehnician în
Dorna Candrenilor
agroturism
Liceul Tehnologic
Tehnician în activități
Dorna Candrenilor
economice
TOTAL

Nr. elevi înscriși

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi admiși

26

25

25

21

21

21

47

45

46

Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 3

Nr.
crt.
1.

Unitatea de învățământ

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
TOTAL

Nr. elevi înscriși
Calificarea:
Mecanic auto
19
19

Nr. elevi prezenți

Nr. elevi admiși

19
19

19
19

În organizarea și desfășurarea examenului s-au respectat prevederile Metodologiei aprobate prin OMEN nr. 4434/29.08.2014 și ale tuturor
actelor normative în vigoare.
S-a remarcat un deosebit interes al elevilor pentru elaborarea proiectelor de specialitate, în conformitate cu Standardele de pregătire
profesională specifice fiecărei meserii şi vizând aplicabilitatea practică a acestora. În elaborarea proiectelor de specialitate precum şi în
organizarea şi desfăşurarea examenului, agenţii economici parteneri au demonstrat deschidere, implicare şi interes pentru identificarea
potenţialilor angajaţi.
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RAPORT PRIVIND EXAMENUL DE EVALUARE A COMPETENȚELOR
LINGVISTICE ȘI DIGITALE ÎN CADRUL
LICEULUI TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
În vederea organizării și desfășurării probelor de evaluare a competențelor lingvistice și
digitale de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor,sesiunea Iunie-Iulie 2019, s-a constituit
Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, conform Deciziei nr.
903 din 02.06.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, în următoarea componență :
Preşedinte: Director, prof. Pîrvu Valentina
Secretar:
Prof. Popescu Broștescu Gina
Persoană de contact: Boghean Elena
Membri:
Prof. Magherca Cristian
Prof. Dolineanu Alina
Profesori examinatori pentru evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română
Prof. Piticariu Simona
Prof. Macovei Florica
Profesori examinatori pentru evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie
internaţională
Prof. Piticariu Simona
Prof. Macovei Florica
Profesori examinatori pentru evaluarea competenţelor digitale
Prof. Ciobanu Zamfira
Prof. Candrea Dorin
Au fost asigurați profesorii asistenți pentru buna desfășurare a probelor de evaluare a
competențelor lingvistice și digitale, respectiv:
Prof. Broștescu Lucian
Prof. Găină Petronela
Prof. Hunea Ioana
Prof. Țuțuianu Mihai
Prof. Paicu Cristina
S-a realizat verificarea funcționalității sistemului de supraveghere audio-video în
conformitate cu Procedura MEN nr.32620/27.05.2019 ,cu cel puțin 12 ore înainte de
desfășurarea fiecărei probe,fapt consemnat în procesele verbale nr.125 din 02.06.2019,132 din
06.06.2019,142 din 11.06.2019.
Sistemul de supraveghere audio-video a fost funcțional pe toată perioada desfășurării
probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale ,în sălile destinate activităților
specifice și nu au fost înregistrate incidente.
Au fost respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea probelor de
examen,s-a procedat la instruirea membrilor comisiei , a profesorilor asistenți și a profesorilor
examinatori,conform proceselor verbale consemnate în registrul destinat examenelor naționale.
S-au înscris la examen un număr de 36 elevi din promoția curentă, obținând următoarele
rezultate :
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1. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română :

Total elevi
înscriși
36

Mediu Avansat Experimentat Eliminați Neprezentați Neevaluați
6

9

21

0

0

0

2. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională Limba engleză:
Înțelegerea unui text auditat :
Total
elevi
înscriși
36

Fără
calificativ
0

Calificativ
A1

Calificativ
A2

Calificativ
B1

Calificativ
B2

Neevaluați

4

18

12

2

0

40

Scris - înțelegere text citit :
Total
elevi
înscriși
36

Fără
calificativ
0

Calificativ
A1

Calificativ
A2

Calificativ
B1

Calificativ
B2

Neevaluați

7

22

7

0

0

Calificativ
A1

Calificativ
A2

Calificativ
B1

Calificativ
B2

Neevaluați

15

7

2

3

0

Scris - producerea de mesaje scrise :
Total
elevi
înscriși
36

Fără
calificativ
9

41

Oral - producerea de mesaje orale :
Total
elevi
înscriși
36

Fără
calificativ

Calificativ
A1

Calificativ
A2

Calificativ
B1

Calificativ
B2

Neevaluați

7

6

13

10

0

Calificativ
A1

Calificativ
A2

Calificativ
B1

Calificativ
B2

Neevaluați

7

11

12

6

0

0

Oral - interacțiune orală :
Total
elevi
înscriși
36

Fără
calificativ
0
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3. Proba de evaluare a competenţelor digitale :
Pentru proba de evaluare a competențelor digitale s-au înscris un număr de 15 absolvenți
de liceu, obținând următoarele rezultate:
Total elevi
15

Fără
calificativ
0

Începător Mediu Avansat Experimentat Neevaluați
2

10

43

3

0

0

3.2. Managementul carierei de perfecţionare continuă, training şi autodezvoltare
RAPORT AL COMISIEI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN
CARIERĂ
Activitatea de perfecţionare şi formare continuă în anul şcolar 2018– 2019 s-a desfăşurat
în baza prevederilor Planului managerial şi a obiectivelor propuse.
La începutul anului școlar, s-a constituit Comisia pentru dezvoltare profesională și
evoluție în cariera didactică având următoatea componență:
1. Prof. Nastase Loredana, coordonator
2. Prof. Donisă Lăcrămioara-membru
3. Prof. Sănduleanu Petrolina, membru
4. Prof. Piticariu Simona, membru
În vederea realizării dosarelor de echivalare, s-au dezbătut prevederile legale privind
echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue cf.
OUG 5561 din 07.10.2011. De asemenea, cadrele didactice au fost informate asupra
Metodologiei de înscriere la definitivat şi gradele didactice şi a Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în vederea întocmirii dosarelor.
Pentru realizarea bazei de date cuprinzând cursurile de formare şi perfecţionare urmate
de cadrele didactice în ultimii 5 ani consecutivi datei promovării examenului de definitivat, s-au
colectat copii după cursurile acreditate și s-au actualizat fișele individuale de formare continuă
din dosarele personale.
A fost diseminată oferta cursurilor acreditate și avizate .
În vederea atingerii acestor obiective propuse, cadrele didactice au participat la :
înscrierea pentru susținerea gradelor didactice, cursuri postuniversitare de masterat, cursuri de
perfectionare şi formare continuă, simpozioane, activităţi metodice la nivelul comisiilor şi
cercurilor metodice.
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I. Evoluţia în carieră:
Înscrieri la grade didactice:

Nr. crt.

Numele

Numele
avut
înainte de
căsătorie

1

Macovei

Sas

2.

Doroftiese

-

3.

Mitric

Chinan

4.

Pavel

Pușcașu

5.

Pavel

-

Gradul Specializarea Seria
Centrul de
didactic
la care
în
perfecționare unde
la care
solicită
care
va susține
Prenumele
este
susținerea
este
examenul
înscris
examenului înscris
Univeristatea
Limba și
Florica
2017“BabeșI
literatura
Ileana
2019
Bolyai”Cluj
română
Napoca
Univeristatea
Gabriel
Religie
“BabeșII
2019
Gheorghiță
ortodoxă
Bolyai”Cluj
Napoca
Univeristatea
Natalia
Limba
“BabeșI
2019
Valentina
engleză
Bolyai”Cluj
Napoca
Univeristatea
2016“BabeșFelicia
I
Contabilitate
2018
Bolyai”Cluj
Napoca
Universitatea de
științe agricole și
2018Dănuț
I
Zootehnie
medicină
2020
veterinară Cluj
Napoca
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Observații
Amânare/seria în
care va finaliza
examenul după
amânare
Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

6.

7.

8.

Ciupercovici

Magherca

Găină

9.

Jbanca

10.

Cojocariu

-

Dan
Cristian

Doroftiese

Mariana

Nica

PetronelaMihaela

Tărâță

Mecanică

I

I

Contabilitate

20192021

Universitatea
tehnică Petroșani

Nu este cazul

20182020

Univeristatea
“BabeșBolyai”Cluj
Napoca

Nu este cazul

2019

Univeristatea
Tehnică“Gheorghe
Asachi”Iași

Nu este cazul

Univeristatea
“Ștefan cel
Mare”Suceava

Nu este cazul

I

Mecanică

Daniela

I

Limba și
literatura
română

2019

Amalia

DEF.

Prof. înv.
primar

2019

Inspecții susținute în anul școlar 2018-2019 pentru obținerea gradelor didactice:
Nr.
crt.
1.

Numele și prenumele
cadrului didactic inspectat
PAVEL DĂNUȚ

Disciplina de examen

2.

COJOCARIU AMALIA

Profesor înv.primar

Zootehnie

Inspecție
pt.obț.gradului….
Inspecția curentă
2 pt.obț.
gradului I
Inspecția de sp. I
46

Sesiunea

Data efectuarii inspecției

20182020

13.12.2018

Nota/
Calificativ
F.bine

2019

22.01.2019

9, 81

def
Inspecția de sp.2
def
Inspecția curentă
1 pt.obț.
gradului I
4.
MACOVEI FLORICA
Limba română
Inspecția specială
pt.gr.I
5.
ȚÎCȘA ARSENIE
Profesor înv.primar
Inspecția curentă
1 pt.obț.
gradului II
6.
JBANCA DANIELA
Limba română
Inspecția curentă
1 pt.obț.
gradului I
7.
GĂINĂ PETRONELA
Mecanică fină
Inspecția curentă
1 pt.obț.
gradului I
8. MAGHERCA MARIANA Contabilitate și inf.de gestiune Inspecția curentă
2 pt.obț.
gradului I
9.
HUNEA IOANA
Chimie
Inspecția specială
pt.gr.II
10. DOROFTIESE GABRIEL
Religie ortodoxă
Inspecția specială
pt.gr.II
11.
PAVEL FELICIA
Dsp Economic
Inspecția specială
pt.gr.I
3.

MITRIC NATALIA

Limba engleză
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14.05.2019

10

2022

29.03.2019

F.bine

2019

12.04.2019

10

2021

18.04.2019

F.bine

2022

13.05.2019

F.bine

2022

14.05.2019

F.bine

2020

15.05.2019

F.bine

2019

15.05.2019

F.bine

2019

16.05.2019

10

2019

24.05.2019

10

Cadrele didactice care au solicitat preinspecții în anul școlar 2018-2019 în vederea
înscrierii la grade:
Numele și prenumele

Specializarea

Sesiunea

Gradul

1.

Găină Petronela

Mecanică

2022

I

2.

Jbanca Daniela

Limba română

2022

I

3.

Mitric Natalia

Limba engleză

2022

I

4.

Țîcșa Arsenie

Prof.înv.primar

2021

II

Nr.
crt.

II. Dezvoltarea profesională
Înscrierea la cursuri de formare:
În semestrul I, s-au depus 21 de dosare pentru înscrierea la următoarele cursuri:
Managementul carierei și dezvoltării personale, Managementul programelor educaționale,
Managementul organizației școlare, Pedagog de recuperare, Formator, Comunicare în limba
engleză
Un număr de 17 persoane au solicitat înscrierea la aceste cursuri: Boghean Elena
Georgeta, Buletic Mariana, Candrea-Bozga Maria, Candrea Marcela, Cobeli Nadia, Costea
Viorica, Donisă Lăcrămioara, Gherman Elena, Magherca Cristian, Nastase Loredana, Nedelcu
Cristina, Paicu Maria Cristina, Pentelescu Daniela-Liliana, Piticariu Simona Nicoleta, Pușcașu
Florin, Țuțuianu Mihai Cristian, Ungurean Alina Lăcrămioara, Velniciuc Maria, Țaran Cristina,
Țîcșa Arsenie, Todașcă Oltea.
În anul școlar 2018-2019, au participat la cursurile de formare profesională creditate:
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Nr.
crt.

Numele și prenumele

1

Boghean Elena
Georgeta
Buletic Mariana
Candrea-Bozga Maria
Candrea Marcela
Cobeli Nadia
Costea Viorica
Donisă Lăcrămioara
Gherman Elena
Magherca Cristian
Nastase Loredana
Nedelcu Cristina
Paicu Maria Cristina
Pentelescu DanielaLiliana
Piticariu Simona
Nicoleta
Pușcașu Florin
Țuțuianu Mihai
Cristian
Ungurean Alina
Lăcrămioara
Velniciuc Maria
Țaran Cristina
Țîcșa Arsenie
Todașcă Oltea

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Managementul
carierei și
dezvoltării
personale

Managementul
programelor
educaționale

Managementul
organizației
școlare

Pedagog de
recuperare

Formator

Comunicare
în limba
engleză

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

III. Activităţi din cadrul comisiilor şi cercurilor metodice:
Activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor şi cercurilor metodice au un rol important în
formarea continuă a cadrelor didactice prin varietatea şi complexitatea temelor abordate, care au
vizat:
- realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial;
- colaborarea în realizarea planificărilor, proiectelor de lecţii şi a testelor de evaluare;
- analiza rezultatelor obţinute de elevi, realizarea progresului şcolar;
- schimbul de bune practici pentru asigurarea calităţii în educaţie;
- abordarea crosscurriculară a disciplinelor;
- colaborarea între învăţători şi profesori în vederea creşterii calităţii actului educațional.
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În anul școlar 2018-2019, în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor s-au
desfășurat activități de cerc pedagogic, după cum urmează:
Nr. crt. Disciplina

Data

Profesor coordonator

1

Biologie

23.09.2018

Paicu Maria Cristina

2

Chimie

01.11.2018

Hunea Ioana

3

GPP Dorna Candrenilor

13.12.2018

Candrea Laura

4

Proiecte europene

22.02.2019

Cojocaru Daniela

5

Limba Română

18.04.2019

Macovei Florica

6

Bibliotecă, CDI

10.05.2019

Pentelescu Daniela, Pușcașu Manuela

7

Matematică

10.05.2019

Ruscan Silvia

8

Mecanică

28.05.2019

Găină Petronela

9

Religie

06.06.2019

Doroftiese Gabriel Gheorghiță

3.3. Managementul educaţiei nonformale. Activităţi extraşcolare
RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 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.
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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) ;
 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;
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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 ;
 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
Decizia de
prenumele
numire
consilierului
proiecte şi
programe

Liceul
Nedelcu
Tehnologic Cristina
Dorna
Candrenilor

Vechimea Vechimea Specialitatea Date de contact
în
în funcţie Grad
e-mail şi telefon
învăţământ
didactic

Nr.78 din
23 ani
04.09.2019

14 ani
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Geografie
Gradul I
Prof.
metodist,
domeniul
Educația
permanentă

cristina_nedelcu2002@
yahoo.co.uk
0740261497

Comisia metodică a prof. diriginţi:
Unitatea
școlară

Numele și prenumele
responsabilului
comisiei metodice

Liceul
Tehnologic
Dorna
Candrenilor

Nedelcu Cristiana,
prof. responsabil
pentru
gimnaziu

Număr Vechime în
membr învățământ
i
17

23

Specialitate
Grad didactic

Date de
contact

Geografie
Gradul I

cristina_nedelc
u2002@
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 Nastase 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 cadre 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:

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;
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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.
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.
Elevii și părinții au fost informați despre cursurile Școlii de vară prin intermediul
profesorilor diriginți și a rețelelor de socializare.
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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
Alte activități extraşcolare consacrate, desfăşurate în cadrul Liceului Tehnologic Dorna
Candrenilor pe tot parcursul anului școlar:
 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:
 Expoziția temporară 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 sa 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
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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 la 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
stagiu de documentare – practică, în care 15 elevi parcurg lanțul valoric producțieprocesare-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 în 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.
Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor au reușit să organizeze un
eveniment demn de apreciere, vineri, 9 noiembrie, când 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 desfășurare a
balului si-au 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 FranțaRomânia 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.
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 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 cursul anului s-au desfășurat activități
de pregătire suplimentară pentru bacalaureat, respectiv învățare remedială la limba
română, matematică, biologie, geografie. De asemenea au avut loc activități extrașcolare.
 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 machete ale fostelor provincii istorice sau în susținerea unor scurte
momente artistice - scenete istorice. Între obiectivele urmărite prin proiect enumerăm:
cultivarea în rândul elevilor a respectului 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-ra Spînu Anghelina - fostă prof. de istorie
a școlii (actualmente pensionară), d-na supravghetoare de noapte la Internatul Școlar –
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.
 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", coordonat de prof. Obadă Ingeborg,
colaborator prof. Boancheș Adriana de la Școala Gimnazială Nr. 4 din Vatra Dornei;
dezbaterea pe tematică motivațională susținută de invitatul special-prof. Cioată Mihai de
la Liceul Teoretic I.Luca Vatra Dornei, coordonator prof. Nedelcu Cristina; Proiectul
Necenzurat coordonat de d-na psiholog Șincariu Mihaela având ca invitat pe doamna
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 realizat acțiuni caritabile pentru copiii 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)
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 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., O.N.G.
Tăşuleasa Social , Biserica din comună, 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 că 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, Broștescu 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. Nastase Loredana, 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 Concursul 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.
 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
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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 la Concursul Regional “ Tradiții și Obiceiuri de
Crăciun” - ediția I, desfășurat la Școala Gimnazială Dorna Arini/ 10/12/2018, unde au
obținut Premiul 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 AgriculturăParis 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 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
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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.
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
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
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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.
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 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
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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.
 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.
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IV.

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
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 VIIIa, 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 degrabă 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 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.
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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.

Nr.crt.
Semestrul I
1.
Balul Bobocilor
2.
Ziua Educaţiei
3.
PE URMELE CREATIEI
EMINESCIENE
4.
Ziua Internaţională a cititului împreună

Semestrul al II-lea
Dragobete in bilete
Ziua Mamei
Activităţi Şcoala ALTFEL
Ziua Eroilor
Ziua Copilului

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

- 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.
65

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la
clasă şi promovarea acestora în rândul
profesorilor de la clasă;
- Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi
implicat în creşterea coeziunii clasei şi
rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev
sau elev – profesor.
-Existenţa personalului didactic calificat în
proporţie de 100% permite realizarea unui
învăţământ de calitate;
-Au fost prezentate prin referate teme
inovative şi de interes pentru perfecţionarea
activităţii educative.
- 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.
-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori,
profesoripărinţi,
profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;
- 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
OPORTUNITĂŢI

planificării.

Tratarea diferenţiată până la individualizare a
elevilor

Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor, deruta morală determinată de societate,
mass media etc.;
Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu
activităţi şcolare împiedică desfăşurarea unor
activităţi extraşcolare;
-Familia nu este implicată suficient în activitatea
de educare a copiilor;
-Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
părinţilor;
-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor este
destul de mare
-Rata abandonului şcolar;

- 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.
AMENINŢĂRI

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii importante de a veni în sprijinul
şcolii
(Primăria,Biserica,Poliţia,Jandarmeria,);
Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai
multor teme privind consilierea şi orientarea
elevilor, care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor;
Cursuri de formare pe teme educative;

Motivarea scăzută a cadrelor didactice din
cauza diferenţierilor, neţinându-se cont de
prestaţia fiecăruia;

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
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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
Nr.
crt

1.

2.

Titlul
programului/pr
oiectului/camp
aniei
Reguli
şi
măsuri
de
protecţie civilă
pentru dezastre
naturale

Scurtă descriere

Proiectul
are
ca
obiectiv cooperarea şi
dezvoltarea spiritului
de echipă, dezvoltarea
compenţelor
şi
tehnicilor
specifice
pentru supraveţuirea în
caz de calamitate
Acordarea
Educarea
pentru
primului ajutor acordarea
primului
şi intervenţia ajutor şi solicitarea
SMURD-ului
rapidă a ajutorului
în situaţii de SMURD-ului
în
urgenţă
situaţii de urgenţă

Organizator

Perioada
de Nr.de
implementare
beneficii

L.T.Dorna
Candrenilor,
prof.
Ciupercovici
Dan

Sept. 2018-mai 90
elevi ISU
2019
gimnaziu,
Sucea
80
elevi va
liceu

L.T.Dorna
Candrenilor,
prof.
Ciupercovici
Dan

Ian.- Mai 2019

70
elevi
gimnaziu,
70
elevi
liceu

Parten
eri

SMU
RD
Vatra
Dorne
i

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;
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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;
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.
•
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
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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 şi powerpoint, 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%3AAdxNyFZsqNsekpuQWEYiwwKRDKAILxwJF6IFbtH9fREPg , gestionată de prof. 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:
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
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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.
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.
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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 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
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Perioada de
implementare

Nr. de
beneficiari

Parteneri

1

Conflictul-cauze

2

Imi place/ nu-mi
place

3

4

5

6

Prietenie fără
prejudecățiParteneriat
Școala
Gimnazială
Poiana Stampei

Întinde-i mâna!

Curcubeul
prieteniei!

Chestionar
aplicat
elevilor
privind
conflictul și
cauzele
acestuia.

Comisia
profesorilor
diriginți

Stabilirea
unor reguli
interne
privind
combaterea
violenței

Comisia
profesorilor

Concursuri
și expoziții
tematice

Macovei
Florica
Petrolina
Sănduleanu
Piticariu
Simona
Tutuianu
Mihai

Vizionarea
unor filme
privind
medierea
conflictelor

septembrie
2018

400 de elevi Profesorul
de
de
gimnaziu si psihologie
liceu

octombrie
2018

Elevi de
gimnaziu si
liceu,
părinți,
profesori

Părinții,
cadrele
didactice

Elevi ,
profesori

Elevi și
cadre
didactice
din altă
unitate
școlară

noiembrie
2018

Elevi,
profesori

Profesorii
decembrie
2018

Dezbatere,
creații
plastice.

Cadrele
didactice

ianuarie 2019

Desene,
colaje.

Cadrele
didactice

Prietenii mei
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Elevi,
profesori
februarie
2019

Elevi,
profesori

7

8

9

10

Asa da, asa nu!

martie 2019
Discutii.

Profesorii
diriginti

Dezbatere.

Cadrele
didactice

Elevi,
profesori

Scara valorilor.

Conflictul-un
dusman
periculos.

aprilie 2019
Elevi,
profesori

Parinti

Elevi,
profesori

Profesorul
de
psihologie

mai 2019
Prezentarea
unor
experiente
de viata si
analiza lor.

Cadrele
didactice

Copacul
multumirilor.

Iunie 2019
Dezbatere.

Prof.
Macovei
Florica

Elevi,
profesori

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.
4.5. Strategii educaţionale. Dezvoltare, coordonare şi colaborare prin parteneriate
Nivelurile, durata şi efectele colaborării Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor cu
reprezentanţii comunităţii locale au fost în general rezultatul existenţei unor necesităţi localizate
preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în care se
încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt:
1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul
membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează
educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la
muzee, excursii etc.
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2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută
de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât şi către
diverşi alţi parteneri.
3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul şcolii noastre, spiritului umanitar
format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse la îndeplinire prin
iniţiativa concretă a elevilor. Elevii au întreprins multe campanii de strângere de fonduri şi de
obiecte cu care au venit în ajutor familiilor nevoiaşe.
4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de
evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse
probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente.
Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar
parteneriatul în identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură transpunerea în
practică a priorităţilor dezvoltării instituţiei.
Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei
relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică locală (Primărie, Consiliul Local), agenţii
economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale,
biserici, părinţi etc.
Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor
astfel încât să devină mai târziu obiectul unei integrări optime în societate. În acest sens,
actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar şi să li se asigure
posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei. În esenţă, finalităţile educaţiei – idealuri, scopuri, obiective, ş.a. – nu privesc
doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale. De aceea
comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi
extracurriculare desfăşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în descoperirea
de noi resurse financiare şi materiale menite a dărui actului didactic un plus de calitate. Această
din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări ale unor activităţi (conceperea de reviste
şi/sau publicaţii şcolare, excursii tematice, vizite, vizionări de spectacole, dotarea cu echipament
sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale deosebite
sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.).
Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu
părinţii elevilor, element relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Din această
perspectivă, menţionăm eforturile întreprinse pentru înfiinţarea Asociaţiei de Părinţi care
funcţionează în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor. Ne dorim ca această organizaţie
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să-şi aducă un aport deosebit în susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare, să se
implice în soluţionarea unor probleme sau situaţii specifice mediului şcolar, să sprijine
colectivul profesoral în demersurile sale educaţionale. În acest sens au fost depuse și aprobate
două proiecte finanțate de World Vision - primul proiect, pentru promovarea imaginii școlii, cu
o finanțare de 8000 lei, s-a desfășurat începând cu luna mai 2019 și se va încheia în luna
noiembrie 2019; al doilea proiect, pentru efectuarea unui stagiu de practică cu un număr de 15
elevi, cu o finanțare de 12000 lei se va desfășura în luna octombrie 2019.
Un management eficient trebuie să anticipeze evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă la
nivel local şi naţional pentru a răspunde în mod eficient prin politicile şcolii în domeniul
curriculum-ului, dezvoltării personalului, finanţării, etc., provocărilor următorilor ani.
Anticipând în mod corect aceste evoluţii, credem că se va putea acţiona astfel încât
instituţia noastră să fie pregătită: să menţină un standard înalt de pregătire a actualilor elevi,
oferindu-le acestora un set de competenţe, cunoştinţe şi abilităţi necesare în societatea actuală;
să atragă prin programele sale noi categorii de beneficiari ai unei educaţii şi instruiri moderne şi
eficiente;

să îndeplinească, pe termen lung, cerinţele comunităţii pe care doreşte să o

deservească, prin oferirea de absolvenţi valoroşi care ajung să profeseze cu succes în domenii
importante. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a desfăşurat numeroase activităţi în
parteneriat, aşa cum reiese din prezentarea de mai sus.

V.

MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE DISCIPLINE
COMISIA METODICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

3

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

2

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

5
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Suplinire necalificată

2.Activitatea didactică
2.1. Managementul ariei curriculare:
Proiectarea activității la nivelul învățământului preșcolar s-a reaalzat prin dezvoltarea de
competențe, prin însușirea de cunoștințe pe baza abordării transdisciplinare și transurriculare a
conținuturilor programelor școlare. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic și integral,
aplicându-se metode și procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învățământ, conform
planificărilor calendaristice.
Fiecare cadru didactic a elaborat teste de evaluare inițială, formativă și sumativă. În urma
evaluărilor s-a constatat că preșcolarii dețin cunoștințele prevăzute de programa preșcolară și
dau dovadă de receptivitate.
2.2. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare :

Nr

Nume și prenume

crt

elev

Concurs

Etapa

Rezultat

Profesor

obținut

1

Buzilă Mădălina

Zonală

2

Pardău Andrei

3

Buzilă Mădălina

Penelul

4

Pardău Andrei

Fermecat

5

Buzilă Emanuela

Zonală

6

Buzilă Emanuela

Județeană

Mențiune

7

Candrea Simona

Primăvara ca

Națională

I

8

Donisă Giuliana

o poveste

9

Chiuariu David

10

Moldovan Daria

Împărtășim

II

11

Candrea Pralea David

Minunea

II

12

Iurten Raul

Paștelui

13

Ianovici Eunicia

14

Andriescu Alexandru

I
I

Județeană

III

Lăcătuș Ioana

Mențiune
I

Pașcan Floarea

II
III

Județeană

III
Mențiune

C.E.S.

Buftea

Premiu
special

15

Candrea Ioana

Premiu
special

16

Maxim Miriam

Tradiții și

I

17

Ianovici Eunicia

sărbători

II
76

Velniciuc
Maria

18

Drebitca Ionuț

populare la

19

Hojda Andreia

români

20

Ilișoi Teodora

21

Iurten Raul

Sărbătoarea

22

Ghinaci Sofia

Paștelui prin

23

Ianoș Leonard

ochi de copil

24

Iurea Teodora

25

Donisă Ancuța

26

Ilișoi Teodora

27

Ianovici Eunicia

28

Ianoș Leonard

29

Iurten Raul

30

Candrea Simona

31

Ghinaci Sofia

32

Donisă Ancuța

33

Maxim Miriam

34

Candrea Pralea David

35

Candrea Naomi

36

Chiuariu David

37

Șetriuc Emilia

38

Iurten Raul

Tradiții

39

Donisă Ancuța

Pascale

40

Moldovan Daria

românești

41

Ianovici Eunicia

42

Candrea Simona

43

Donisă Ancuța

Penelul

44

Drebitca Ionuț

Fermecat

45

Ilișoi Teodora

46

Iurten Raul

47

Donisă Ancuța

48

Ilișoi Teodora

Penelul

49

Ianovici Eunicia

Fermecat

50

Drebitca Ionuț

Județeană

III
Mențiune

Națională

I
II

III

Formidabilii

Internațională

I

III
Județeană

I

Velniciuc
Zonală

Maria
I

II
Județeană

III
Mențiune
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51

Candrea Simona

52

Donisă Ancuța

53

Candrea Pralea David

54

Donisă Ancuța

55

Dediu Nora

Primăvara ca

56

Mitrofan Ștefan

o poveste

57

Pentelescu Denis

58

Culiuc Larisa

Împărtășim

59

Candrea Alexandru

Minunea

Ioan

Paștelui

Zonală

I

Voinicelul

II
Județeană

I

Națională

I
II
Candrea Laura

III
Județeană

II
III

2.3. Activităţi desfăşurate în cadrul catedrei/ISJ/CCD: lecție demonstrativă susținută de d-na
Candrea Laura în luna decembrie 2018, referat susținut de d-na Gherman Elena; activitate
demonstrativă de tip outdoor susținută de d-na Velniciuc Maria în luna aprilie 2019.
3. Activitatea de formare continuă:
3.1. Cursuri de perfecționare:
Nr
crt
1

Numele și prenumele
Velniciuc Maria

Denumire curs
Managementul
organizației școlare

Nr credite

Nr ore

Furnizor

Atestat de
formare
continuă

3.2. Simpozioane, sesiuni de comunicări:
Numele și prenumele
Pașcan Floarea
Velniciuc Maria

Titlul lucrării
Argumente pentru educația
timpurie de calitate
Crăciunul, sărbătoarea
bucuriei

Sesiunea de comunicări
Simpozion Național
Sesiune de comunicări
științifice

3.3. Articole publicate in reviste de specialitate sau altele (de exemplu in cartile cu ISBN ale
simpozioanelor )
Numele și prenumele
Velniciuc Maria

Titlul
Crăciunul,
sărbătoarea
bucuriei

Revista/publicația
Tradiții păstrate și uitate

3.4. Numărul cadrelor didactice din catedră care au calitate de formatori: -
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ISBN/ISSN
ISSN 2668358X

3.5. Numărul cadrelor didactice din catedră care sunt autori / coautori de manuale şcolare sau
auxiliare didactice cu ISBN / ISSN: 4. Alte activităţi (curriculare şi extracurriculare):
În cadrul activităților curricculare, extracurriculare și extrașcolare acțiunea pedagogică
s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităților inteleectuale de bază, a atitudinilor și
comportamentelor la preșcolari.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi:
- Serbările de Crăciun și de sfârșit de an școlar;
- Acțiuni cu tematică specifică zilelor de 1 Decembrie, Moș Nicolae, Marea Unire, Eminescupoet național, 1 martie, 8 martie, Ziua porților deschise;
- Lansări de carte;
- Vizite, excursii;
- Participarea la concursuri județene, interjudețene, naționale și internaționale
Responsabil Comisie metodică,
Prof. pt. înv. preprimar Velniciuc Maria
COMISIA METODICĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

6

1

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

1

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

1

-

TOTAL

Suplinire necalificată

9

2. Activitatea didactică
În anul şcolar 2018-2019, structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 9 cadre
didactice: 7 cadre titulare şi 2 cadre suplinitoare calificate – toate s-au dovedit a fi, prin modul
în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul
dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.
Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale, cât şi
colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi
responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice.
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1. CURRICULUM
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor
prevăzute pentru acest an de minister.
In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activităţii ciclului
primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe,
prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Ca punct de plecare s-au organizat evaluările iniţiale, rezultatele fiind cuprinse în
centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.
Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut conform programelor şcolare.
Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă cu
programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive,
participative.
În luna septembrie a fost prezentat raportul privind activitatea desfăşurată de comisia
metodica a învăţătorilor în anul şcolar 2017-2018 de către prof. înv. primar Pușcașu Manuela.
În luna octombrie s-a realizat selectarea tematicii şi împărțirea ei membrilor comisiei în
vederea întocmirii referatelor, precum şi monitorizarea, controlarea şi îndrumarea demersului
didactic şi analiza testelor iniţiale.
În luna noiembrie 2018, p.i.p. Pușcașu Manuela a susținut o lecție demonstrativă – 1
Decembrie - Marea Unire la clasa a III-a iar p.i.p. Țîcșa Arsenie a prezentat referatul cu tema
Predarea integrată a cunoştinţelor în învăţământul primar.
În luna decembrie, în săptămâna Școala Altfel la clasele primare s-au desfașurat
activități specifice.
Tot în luna decembrie toți elevii din învățământul primar, îndrumați de învățători au
pregătit și prezentat momente artistice cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.
În luna ianuarie 2019, s-au organizat etapele locale ale concursurilor şcolare ( Concursul
Naţional Comper, Concursul Formidabilii, Gazeta Matematică Junior), unde elevii au obţinut
rezultate bune şi foarte bune. Stimularea participării copiilor la concursurile şi olimpiadele pe
discipline de învăţământ reprezintă un indicator al calităţii actului didactic.
La finalul lunii ianuarie doamna p.i.p. Ungurean Alina a susținut o activitate
demonstrativă la clasa I – Carnaval, iar doamna Donisă Lăcrămioara a prezentat referatul cu
tema Rolul formativ al disciplinei abilități practice.
În luna februarie 2019, în cadrul Şcolii Gimnaziale Poiana Negri, doamna p.i.p.
Cojocariu Amalia a susţinut lecţie demonstrativă la clasa pregătitoare iar doamna p.i.p. Nastase
Loredana a prezentat referatul cu tema Importanța studierii matematicii în dezvoltarea
gândirii elevilor în ciclul primar.
În luna martie 2019, doamna p.i.p. Țăran Cristina a desfăşurat activitatea metodică în
cadrul comisiei, cu tema Modalităţi de interpretare a textelor literare în învățământul primar.
În luna aprilie, elevii de la clasele a II-a au susţinut Evaluarea Naţională la comunicare în
limba română( scris, citit) şi matematică şi explorarea mediului. Aceştia au obţinut rezultate
bune şi foarte bune.
În luna mai 2019, elevii claselor a IV-a au susţinut Evaluarea Naţională la limba şi
literatura română şi matematică. Majoritatea copiilor au obţinut rezultate bune şi foarte bune.
În luna iunie, în cadrul comisiei s-a făcut analiza activității desfășurate.
2. COMUNICARE
Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi,
învăţătorii au reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora.
Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi
personalităţii fiecărui elev.
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Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă,
liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui
climat deschis şi în acelaşi timp responsabil fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria
persoană.
În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau
lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile
grupului de învăţare.
Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu
caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii.
De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă
şi temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc.
Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi
transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.
3. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat
prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii
care au solicitat. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont
de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni
de gospodărire sau autofinanţare.
Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul
colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost
îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au
reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale
colectivului de elevi.
4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE
Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic,
rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor.
S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială
care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale
ale elevilor, notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile
ameliorative propuse.
5. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în
direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a
tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
6. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE
În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, acţiunea pedagogică s-a centrat în
egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
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Activități cultural – artistice: 1 Decembrie – zi de importanță națională, Uite vine Moș
Crăciun!, Ziua Educației, Ziua Unirii – 24 Ianuarie, Eminescu și prietenii săi, E ziua ta mămico,
Ziua copilului, Martie în sărbătoare, Ziua Uniunii Europene, Serbarea de sfârșit de an școlar.
Alte activităţi: Vizite, excursii, drumeții, Săptămâna „Școala altfel”, Activitate cu părinții
”Atelierul lui Moș Crăciun” , Excursie școlară – Cheile Bicazului, ”Ziua verde a eco-școlilor din
România”, voluntariat în cadrul proiectului ”Școala după școală” – Pușcașu M., Ungurean A.
Aceste activități au fost organizate sub diferite teme la toate clasele de învățământ primar
de către toți învățătorii
7. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an şcolar de formarea profesională, de
folosirea unei metodologii activ-participative. Se documentează asupra noutăţilor, cele mai
interesante fiind puse în practică. Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la
nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu
aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.
I.
Formare profesională
1. Managementul organizației școlare - (Nastase L.)
2. Pedagog de recuperare - (Nastase L.)
3. Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”
- (Nastase L.)
4. Referat lectorat: ”Arta de a fi părinte” - (Nastase L.)
5. Informare de specialitate Cerc Pedagogic - 16 noiembrie 2018- (Nastase L.)
6. ” Evaluarea în învățământul preuniversitar-esențial în educație”-revistă școlară
națională ISSN 2458-0511/ISSN-L2067-2675- (Nastase L.)
7. ”Influența factorilor psihosociali asupra obținerii performanțe școlare ” ISBN
978-606-625-357-4, lucrare științifică de cercetare în domeniul educational(Nastase L.)
8. Participare la Expoziția județeană, secțiunea ”Promovarea tradițiilor” Școala
Gimnazială Liteni- (Nastase L.)
Parteneriate şi proiecte
 Proiectul internaţional LeAF „Să învăţăm despre pădure” (Pușcașu M., Nastase
L)
 Proiectul internaţional ”O țară independentă” (Nastase L.)
 Proiectul ”Ziua Internațională a Educației” (Pușcașu M.)
 Proiect educațional ”Roadele toamnei” clasele CP – IV Poiana Negri.
 Parteneriat ROMCONCEPT INTERNATIONAL SOLUTIONS – Desfășurarea
concursului Formidabilii.
 Parteneriat Salvamont Vatra Dornei - întâlnire cu elevii claselor a II-a și a III-a
de la LT D. Candrenilor.
 Parteneriat cu SC RAIO PRESS SRL – desfășurarea concursului Discovery
(Nastase L.)
 Parteneriat Școala Gimnazială Liteni Iași - (Nastase L.)
 Parteneriat SC ESENȚIAL MEDIA PRESS SRL - (Nastase L.)
 Parteneriat Editura Arabela - (Nastase L.)
 Parteneriat Teatru de păpuși și marionete București – toți învățătorii
 Parteneriat Școala Gimnazială nr. 7 Reșița - (Nastase L.)
 Proiect educațional ”File de tradiție multiculturală în spațiul românesc, ediția a IIa, Iași” (Nastase L.)
 Proiect educațional național ”Promovarea imaginii școlii” (Nastase L.)
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Proiect educațional extracurricular ”Excursia-o experiență de o viață” (Nastase
L.)
 Proiect educațional național ” Evaluarea în învățământul preuniversitar” (Nastase
L.)
Au fost derulate o serie de parteneriate, în plan local cu I.S.U. Bucovina – Detaşamentul
Vatra Dornei, Poliția Vatra Dornei, dispensarul uman, biblioteca comunală, Primăria
D.Candrenilor , Biserica și Școala Șaru Dornei (Țîcșa A.). (toți învățătorii)
Analiza SWOT
Puncte tari:
- planificări corect întocmite;
- obiectivele propuse au fost realizate;
- activităţi de remediere a lacunelor;
- implicarea părinţilor în activităţi extraşcolare;
- multe cadre didactice înscrise la diferite cursuri de perfecţionare;
- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare;
- participarea la concursuri judeţene, naţionale şi internaţionale;
- parteneriate realizate cu alte şcoli din zonă sau din ţară;
- realizarea de materiale didactice variate;
- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul;
Puncte slabe:
- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de
şcoală;
- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative
extracurriculare si extrascolare;
- elevi care nu sunt preocupaţi de învăţare, nu-şi pregătesc lecţiile;
Oportunităţi:
- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs
favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună;
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.;
- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite;
- parteneriatele cu comunitatea locală, Fundaţia World Vision;
- posibila participare a părinţilor la activităţile de întreţinere a şcolii;
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii
(Poliţie, Biserică, Primărie, instituţii culturale);
- crearea de parteneriate cu şcoli din ţară.
Ameninţări:
- copii cu tulburări de comportament;
- instabilitate la nivel social, economic;
- resurse materiale şi financiare insuficiente;
- folosirea elevilor la diferite munci;
- lipsa unor investitori în zonă;
- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de muncă;
- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;
- scăderea numărului de elevi;
- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice.
Responsabil comisie metodică,
p.i.p. Pușcașu Manuela
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COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

3

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

1

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

4

Componenţa comisiei,,limba și literatura română”:
1. prof. Sănduleanu Petrolina
2. prof. Piticariu Simona Nicoleta
3. prof. Macovei Florica Ileana
4. prof. Jbancă Daniela
2. Activitatea didactică
În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul
educaţional, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situaţiei reale şi a
măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot
apărea în procesul instructiv-educativ.
În anul şcolar 2018-2019, Comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română
şi-a desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a planificărilor calendaristice
individuale, documente vizate şi aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul
comisiei metodice.
Pentru anul şcolar 2018-2019, Catedra de Limba şi literatura română are în centrul
activităţii obiective precum :
- discutarea programei şi a bibliografiei;
- selectarea manualelor ;
- asigurarea unui bogat material documentar;
- evaluarea permanentă şi pregătirea suplimentară a elevilor care au
susţinut examene la disciplina limba şi literatura română.
-participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor Comisiei metodice ;
- ameliorarea calităţii bazei materiale ;
- participarea la competiţii care să permită valorificarea creativităţii elevilor şi cadrelor didactice
şi valorizarea acestora (parteneriate, expoziţii de proiecte ale elevilor, sesiuni de comunicări
ştiinţifice);
- asigurarea fluxului informației.
La începutul anului şcolar s-au aplicat evaluări iniţiale, semnalându-se greșelile frecvente,
s-au propus şi urmărit măsuri de ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluări formative
şi sumative, s-au organizat şi desfăşurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor
V-XII, precum şi un program de pregătire a elevilor claselor a VIII-a şi a XII-a pentru
recuperarea/consolidarea noţiunilor, în vederea susţinerii Evaluării Naţionale şi Examenului de
Bacalaureat.
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Conform documentelor de proiectare didactică, întreaga activitate la catedră pe parcursul
anului şcolar 2018-2019 s-a axat pe realizarea obiectivelor şi competențelor propuse. Activităţile
au fost realizate ritmic, conform planificării, adaptate la particularităţile claselor de elevi,
valorificând experienţa şi achiziţiile anterioare ale acestora, urmărind stimularea motivaţiei
învăţării, asigurarea caracterului aplicativ al acesteia pentru o viitoare integrare pe piaţa muncii.
S-a urmărit respectarea principiilor didactice fundamentale: egalitatea de şanse, drepturile
copilului, parcursul diferenţiat etc.
În cadrul activităţilor metodice şi educative derulate de Catedra de Limba şi literatura
română, amintim următoarele activităţi :
1. “Sărbătorile de iarnă în literatură” (activitate literară );
2. “Cine a fost Mihail Sadoveanu?”(vizionare Power Point pe tema activi- tăţii literare ;
prezentarea temelor operei marelui scriitor);
3.
Lecţie demonstrativă la clasa a XII-a : “Moromeţii”, de Marin Preda;
4. “Textul literar – deschideri interdisciplinare” (susţinere referat);
5. “Eminescu, voievod stelar” ( sesiune de comunicări, recital poetic,
expoziţie de
carte, activitate în parteneriat cu Biblioteca Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor) ;
6. “Basmul toamnei” - Concurs județean , înscris în CAEJ Neamț ;
7. Ziua Internațională a Educației-proiect de activitate extracurriculară ;
8. Proiect Educațional „ 100 ROMÂNIA-1918/2018 ”
9.
Proiectul național Agribusiness in School, INNOVATION DAY, Junior
Achievement, premiul al III- lea (coord. prof. Sănduleanu Petrolina, prof. Piticariu Simonadiplomă de participare);
10. Concursul Internațional Formidabilii (premii I, II, III, mențiuni, prof. Sănduleanu
Petrolina - elevii claselor V-VIII);
11.
Concursul „ Jurnalul exploratorului isteț”, activitate inclusă în proiectul
interdisciplinar Discovery, desfășurat în parteneriat cu SC Raio Press SRL ;
12. Concursul Internațional de Lectură și Creație „ Pro Lectura”- premiul I, Ivan Ionela (
coord. prof. Piticariu Simona ), premiul al II-lea / Candrea Ancuța (coord. prof. Sănduleanu
Petrolina ), premiul al III-lea / Moroșan Alexandra (coord. prof. Sănduleanu Petrolina );
13. Proiect Național „ Promovarea Imaginii Școlii”, în parteneriat cu S.C. MEDIA
PRESS S.R.L. Pitești, jud. Argeș;
14. Olimpiada de limba și literatura română, secțiunea B, MENȚIUNE- Moroșan
Alexandra, clasa a VII-a
15. Proiectul Internațional WORD VISION ;
16. Programul Mondial Leaf, CCDG. Împreună cu clasa a VIII-a și clasa a XI-a B am
realizat Proiectul intitulat „ Pădurea - labirintul literar” (coord. prof. Sănduleanu Petrolina și
Piticariu Simona )
17. Participare la Tabăra de Vară, 2018, Dorna Candrenilor;
18. Susținerea gradului didactic I- prof. Macovei Florica;
19.
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR ROMANIAN
SECONDARY EDUCATION PROJECT ROSE - proiect care își propune să contribuie la
reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a
examenului de bacalaureat (au participat toate cadrele didactice ale Comisiei noastre metodice).
Pe tot parcursul anului școlar 2018/2019, s-a realizat evaluarea elevilor prin teste elaborate
conform programei şcolare şi a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de
evaluare diferenţiate şi fişe de lucru individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se
fiecăruia şansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare.
Membrii comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de
predare-învăţare-evaluare,în scopul săvârşirii unui învăţământ de calitate şi a unui demers
didactic de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor.
85

De asemenea membrii catedrei au participat la activităţile cercurilor pedagogice de
specialitate, în încercarea continuă de a se perfecţiona şi de a se alinia la exigenţele societăţii
actuale.
Doamnele profesoare urmăresc abordarea textelor din perspectivă transcurriculară prin
utilizarea metodelor interactive specifice dezvoltării gândirii critice, astfel încât textul să fie
pretext pentru înţelegerea sinelui şi a lumii.
Dezvoltarea competenţei digitale se realizează prin activităţi de învăţare ce au ca scop
formarea la elevi a deprinderii de a folosi internetul şi softurile educaţionale ca sursă de
documentare şi de a utiliza critic şi creativ mijloacele media electronice.
Am participat la activităţile de marketing educaţional organizate în şcoală.
Activităţile derulate în parteneriat cu alte şcoli/biserică/bibliotecă, dar şi proiectele
internaţionale desfăşurate la nivelul instituţiei constituie modalităţi de promovare a imaginii
şcolii.
Participarea elevilor şcolii la activităţi şi concursuri extracurriculare a permis valorificarea
creativităţii elevilor, ca profesor dovedindu-ne şi acordându-ne sprijinul şi încurajarea
dezvoltării personale a elevilor. Aceste activităţi au avut un impact pozitiv în rândul elevilor,
atât pentru cei care s-au implicat, au participat, cât şi pentru cei care au asistat pe post de public.
Elevii participanţi s-au dovedit a fi entuziaşti, complăcându-se în rolul de mici „artişti”,
descoperindu-şi şi dezvoltându-şi gustul pentru recitare dar şi pentru creaţie. Prin intermediul
activităţilor desfăşurate relaţiile de comunicare între elevi s-au îmbunătăţit, a fost creat un
ambient educațional care să motiveze elevii în cadrul procesului instructiv - educativ. De
asemenea, elevii prezenţi la activitate au avut posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe, informaţii şi abilităţi. Prin participarea părinţilor la aceste activităţi a fost implicată comunitatea
locală în activităţile şi în viata şcolii, crescând astfel şi prestigiul şcolii în comunitate.
Comisiei noastră metodică a avut o bună colaborare inter și transdisciplinară și a realizat
integral și la timp atribuțiile din fișa postului.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc
conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate
pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea
stilurilor de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi
înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi
formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor;
- aplicarea metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la concursurile şcolare;
PUNCTE SLABE:
- număr mic de elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare;
- slaba implicare a părinţilor în activităţile extracurriculare desfăşurate în cadrul comisiei
metodice;
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- medii semestriale mici;
- iniţierea, participarea şi derularea unui număr mic de proiecte educative;
- lipsa unui cabinet de literatură.
AMENINŢĂRI:
- volum imens de muncă pentru cadrele didactice: situaţii, raportări, analize etc.
- la unele clase, datorită efectivului mare de elevi, se îngreunează aplicarea metodelor
interactive, lucrul pe grupe;
- numărul destul de mare al unor elevi lipsiţi de motivaţia învăţării;
- dezinteresul unor familii pentru educaţia copiilor, dezinteresul faţă de eşecul şcolar al
propriilor copii;
- scăderea interesului pentru studiu, în general;
- resurse bugetare insuficiente pentru realizarea cabinetului de limba și literatura română şi a
cabinetelor de limbi străine.
- atenția tot mai mare a elevilor îndreptată spre calculator, internet;
OPORTUNITĂȚI:
- o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă;
- colaborarea cu alte școli;
- utilizarea cabinetului TIC;
- motivația unor elevi pentru competiție.
EVALUAREA:
- utilizarea unor metode alternative de evaluare;
- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: iniţială, continuă, sumativă;
-analiza la nivel de catedră a rezultatelor evaluării iniţiale şi identificarea problemelor specifice;
Responsabil Comisie metodică,
Prof. Sănduleanu Petrolina
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE LIMBI MODERNE
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

2

1

-

Număr cadre didactice cu gradul II

1

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

4

2. Activitatea didactică
În contextul actual când are loc un proces intens de înnoiri substanţiale în sistemul
educaţional, analizele periodice pe care le stabilim au drept scop stabilirea situaţiei reale si a
măsurilor ce se impun pentru depăşirea disfuncţionalităţilor ce pot apărea in procesul instructiveducativ.
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În anul şcolar 2018/2019 Comisia profesorilor de limbi moderne a desfăşurat activitatea
conform programelor de specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente
vizate si aprobate de către directorul instituţiei si de către responsabilul comisiei metodice.
În anul scolar 2018/2019 Comisia profesorilor de limbi străine a avut in centrul activităţii
obiective precum:
evaluarea permanentă si pregătirea suplimentara a elevilor de clasa a VI a si a XII a care
au susţinut examene naţionale la limba modernă.
La începutul anului şcolar s-au aplicat evaluări iniţiale, semnalându-se greşelile
frecvente, s-au propus si urmărit măsuri de ameliorare, s-au aplicat frecvent elevilor evaluări
formative și sumative. S-a insistat asupra receptării, a producerii, a interacţiunii si a medierii
chiar în enunţul competenţelor generale atestă orientarea spre praxis a actualului curriculum,
induce un comportament dinamic atât la profesor cât si la elev ( rezolvarea sarcinilor de
comunicare prin activitati concrete si variate dezvoltă competența de comunicare.)
În tot procesul didactic accentul s-a pus pe comportamen justificand astfel evidențierea
VALORILOR si a ATITUDINILOR si de asemenea, evidenţierea legăturii cu finalităţile şi
profilul de formare în învătământul obligatoriu din România.
- În elaborarea programelor s-au avut în vedere competenţele si nivelurile de perfomanţă
prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă.
- Fiecare profesor a avut posibilitatea de a alege manualul adecvat nivelului clasei. Toate
manualele abordează teme de larg interes precum familia, şcoala, prietenii, activităţile în timpul
liber, alegerea profesiei, călătoriile, cultură şi civilizaţie. Aceste teme, adaptate vârstei, permit
introducerea elementelor de morfologie si sintaxă, a actelor de vorbire, dezvoltarea celor patru
competenţe, asigură progresul şcolar pentru fiecare an de studiu. În funcţie de nivelul de
cunoştinţe al colectivului de elevi si de interesul manifestat de aceştia pentru un anumit aspect al
limbii, profesorii au intervenit completând cu structuri lingvistice si elemente de construcţie a
comunicării pe care le-au considerat necesare.
Planificarea calendaristică a materiei a fost adaptată la nivelul real al clasei si având în
vedere progresul şcolar a fost realizată de catre toţi profesorii. Profesorul a avut posibilitatea de
a evalua demersul didactic atât cu instrumentele tradiţionale de evaluare cât şi prin metode şi
instrumente complementare de evaluare precum: observarea sistematică (pe baza unei fişe de
observare), tema de lucru, proiectul, portofoliul.
Utilizarea de către elevi a proiectului şi a portofoliului îi stimulează să-şi pună în valoare
achizţtiile lingvistice, îi determină să ia parte activ la propriul proces de învăţare. S-au organizat
activităţi de pregătire pentru recuperarea/consolidarea materiei pentru elevii din clasa aVI a si a
XII a in vederea susţinerii evaluării naţionale şi a examenului de bacalaureat. Rezultatele
obţinute de elevi la evaluare şi bacalaureat au fost bune.
În cadrul activităţilor metodice şi educative din cadrul Comisiei profesorilor de limbi
moderne amintim următoarele activităţi:
- Diseminarea activităţii din cadrul proiectului Engleza pentru comunitate iniţiat de Consiliul
Britanic si Fundaţia Româno-Americană. Pe tot parcursul anului şcolar s-a realizat evaluarea
elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi a standardelor de performanţă propuse,
s-au realizat teste de evaluare diferenţiate si fişe de lucru individuale in funcţie de nivelul real
elevilor dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica in actul de predare-invăţare.
- Membrii comisiei s-au străduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne in procesul de
predare-învătare-evaluare, în scopul savârşirii unui învăţământ de calitate şi a unui demers
didactic de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite in viitor.
-Profesorii de limba engleză participă lunar la activităţi in cadrul TAG din proiectul Engleza
pentru comunitate, proiect realizat de British Council Romania si RAF. În cadrul acestui proiect
doamna profesoară Obadă Ingeborg este facilitator local având rolul de a organiza si intermedia
acesteTAG-uri lunare.
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- Pentru acest an școlar s-a încheiat un parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei
“Limba germană - un liant între două școli”. Doamna profesoară Piticariu Simona a diseminat
proiectul Media literacy.
- Membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice de specialitate în încercarea continuă de
a se perfecționa și de a se alinia la exigențele actuale.
Responsabil comisie,
prof. Obadă Ingeborg
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ
RAPORT DE ACTIVITATE- ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

3

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

1

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

4

2. Activitatea didactică
Comisia metodică a profesorilor de matematică a susţinut in această perioadă următoarele
activităţi:
 Întocmirea planificărilor anuale si calendaristice;
 Analiza testelor ințiale si măsurile luate pentru ameliorarea rezultatelor
obţinute ;
 Selecţia manualelor alternative-conform metodologiei;
 Pregătirea elevilor in vederea evaluării naționale si a bacalaureatului;
 Organizarea de activități suplimentare cu elevii capabili de performanță în
vederea olimpiadelor și concursurilor școlare;
 Parcurgerea integrală a materiei conform programei .
Printre directiile prioritare de actiune s-au numărat:
- Studierea si aprofundarea noilor programe școlare;
- Predarea matematicii respectând programele școlare;
- Cunoașterea si aplicarea metodologiei de organizare si desfășurare a evaluării
naționale si a examenului de bacalaureat;
- Diversificarea formelor si tipurilor de evaluare in cadrul orelor de matematică(teste
initiale ,progresive, sumative, referat, investigație, portofoliu, autoevaluare, etc);
- Cresterea nivelului de performanță a pregătirii curriculare a elevilor;
- Asigurarea învățării diferențiate prin evaluarea performanței generale a majorității
elevilor supradotaţi;
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Îmbunătățirea comunicării organizaționale;
Pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională și examenul de
bacalaureat;
Puncte tari:

Parcurgerea integrală a materiei conform programei;

Centrarea examenelor pe evaluarea competențelor ;

Responsabilizarea factorilor implicați ;

Deplasarea accentului pe creativitate ;

Esalonarea echilibrată a conținuturilor de evaluat ;
 Participarea elevilor la unele concursuri: ,,Olimpiada satelor"-25 elevi; Cangurul - 45 de
participanți, "Olimpiadele Cunoasterii", Olimpiada de Matematică faza locală -50 elevi
participanți si județeană-15 elevi;
 Premii obținute la ,,Olimpiada satelor” unde etapa locală a avut loc la școala noastră,iar
la etapa județeană eleva Moroșan Alexandra a obținut premiul al doilea;
 Relații de colaborare intre membrii comisiei si elevi;
 Rezultate bune obținute la examenul de bacalaureat si evaluare națională,clasa a XII –
B,prof.Candrea Bozga Gabriela;
 Participare la Concursul de matematică ,,Memorialul Ștefan Dârțu’’,elevii claselor a VIIa și a VIII-a;
 Premiul al doilea la Concursul Taberei de matematică de
 la Liceul Teoretic ,, Ion Luca” Vatra Dornei-eleva Moroșan Alexandra;
 Participarea membrilor comisiei metodice la cercurile de matematică de gimnaziu si
liceu din zona Vatra Dornei;
 Lecție deschisă la Cercul profesorilor de matematică –liceu,prof. Ruscan Silvia;
 Premii obţinute de elevii claselor V-VIII la Concursul Judetean ,,Rebusuri matematice”;
 Premii obtinute la Concursul Regional „De-a cu joaca cu...matematica;
 Premii obținute la Concursul Interjudetean „Si totusi ...ne place matematica’’;
 La Concursul,, Profu de Mate” ,au participat 15 elevi din clasele V-VIII, care au obținut
3 diplome de merit;
 ,Două mențiuni la Concursul Național de Matematică ,, Lumina Math’’-etapa
județeană,unde au participat 11elevi din clasele V-VIII;
 Elevii claselor V-VIII au participat la cele trei ediții ale ,,Concursul Internațional
Formidabilii’’-50 elevi,unde au obținut premii și mențiuni;
 ,,Jurnalul exploratorului isteț”-20 elevi din clasa a V-a;
 Membrii comisiei metodice au efectuat ore de pregătire suplimentară în cadrul
,,Proiectului Rose -Acțiuni concrete pentru tinerii interesați de propriul viitor (Activ)’’,
cu elevii din clasele IX-XII în vederea pregătirii pentru examenul de bacalaureat;
-

Puncte slabe

Dezinteresul elevilor pentru învățătură;

Numeroși elevi provin din familii dezinteresate de educație;
Propuneri pentru remedierea deficientelor
 Activități de atragere a elevilor pentru invățarea matematicii;
 Stimularea dorinței elevilor de a rezolva exerciții si probleme cu un grad mai mare de
dificultate în vederea obținerii unor rezultate mai bune la examenul de evaluare națională,
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examenul de bacalaureat,la concursuri si olimpiade;
 Activități diferențiate in funcție de nivelul fiecărui elev;
 Ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor V-XII.
Responsabil Comisie Metodica
prof. Costea Viorica
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE ȘI TIC
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

5

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

1

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

6

2. Activitatea didactică
1. Organizare. Proiectarea activităţii
Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial
stabilit la începutul anului școlar.
Pe baza diagnozei realizate la nivelul comisiei au fost stabilite, pentru anul şcolar 2018–
2019, următoarele priorităţi:
 îmbunătăţirea ofertei curriculare pentru disciplinele fizică-chimie, biologie,
informatică şi TIC;
 dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de practicare a unei învăţări centrate pe
elev, în scopul formării la aceştia a competenţelor specifice;
 monitorizarea procesului de predare-învăţare-evaluare centrat pe competenţe, în
scopul optimizării învăţării.
Comisia metodică a fost formată din următorii membrii: Ciobanu Zamfira (informatică)responsabil comisie, Pirvu Valentina-fizică, Candrea Bozga Gabriela – fizică, Hunea Ioana chimie), Pipirigeanu Emilia – chimie, Paicu Cristina-biologie.
Activitatea metodică a membrilor comisiei a avut în vedere organizarea, planificarea şi
desfăşurarea activităţilor în concordanţă cu criteriile de performanţă prevăzute în documentele
normative privind evaluarea cadrelor didactice:
 respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei;
 folosirea TIC în activitatea de proiectare;
 proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, cu nevoile
şi interesele educabililor și cu planul managerial al unităţii şcolare;
 utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
competenţelor specifice;
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diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate;
aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor;
promovarea autoevaluării şi a interevaluării;
cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor;
valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea
la programele de formare continuă/perfecţionare;
implicarea tuturor membrilor în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei;
dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu
elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii –
familiile elevilor;
manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament),
respectarea şi promovarea deontologiei profesionale;
dezvoltarea de proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale;
respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitatea muncii şi de PSI şi SU
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a
sarcinilor suplimentare.

2. Aplicarea curriculum-ului
La nivelul comisiei metodice au fost avute în vedere următoarele obiective:
Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor pe nivele
de şcolaritate, la toate disciplinele comisiei metodice.
Creşterea calităţii în domeniul educaţiei prin fizică-chimie, biologie, informatică şi TIC şi
diversificarea serviciilor educaţionale.
Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale elevilor.
În vederea atingerii acestor obiective au fost vizate acțiunile:
 Planificarea şi organizarea unor activităţi la nivelul comisiei metodice pentru
efícientizarea activităţii în domeniul dezvoltării curriculumului (activităţi metodice,
diseminarea experienţelor valoroase);
 Monitorizarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza
criteriilor de monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi
prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare;
 Intensificarea formării cadrelor didactice în domeniul evaluării rezultatelor şcolare;
 Formarea competenţelor cadrelor didactice de evaluare complementară în vederea
asigurări icalităţii procesului evaluativ;
 Monitorizarea calităţii şi
a obiectivităţii evaluării iniţiale şi continue a
elevilor(asistenţe la ore, interasistenţe).
Analiza tuturor elementelor componente ale procesului educaţional şi îndeosebi a celor
care influenţează tipul de strategie adoptată pentru aplicarea curriculumului, a condus la
identificarea următoarelor aspecte:

Aplicarea corectă a programelor şcolare de către toate cadrele didactice din cadrul
comisiei metodice;
 Elaborarea corectă şi în termen a documentelor şcolare de către toţi membrii comisiei
(planificările anuale, proiectele unităţilor de învăţare, proiectele de lecţii, instrumentele de
evaluare etc.);;
Pentru ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare, s-a valorificat conţinutul educativ
al programelor şi manualelor în vigoare.
S-au întocmit la timp planificările anuale şi semestriale, fiind fundamentate pe achiziţiile
anterioare de învăţare ale elevilor. În acest sens au fost organizate evaluări inițiale la începutul
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anului şcolar, la clasele V-XII. S-au corelat conţinuturile cu obiectivele de referinţă şi
competenţe specifice. S-a asigurat caracterul practic-aplicativ al proiectării curricular
fiindcuprinse în planificarea de activităţi practice aplicative.
 Elaborarea, administrarea şi analiza testelor iniţiale;
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii tezelor;
 Pregătirea elevilor din clasa a XII-a pentru susținerea Examenului de Bacalaureat;
S-au realizat ore de pregătiresuplimentară conform graficului. Înaceste ore de
pregătiresuplimentară au fost urmărite atât aprofundarea materiei cât şi remedierea nivelului de
însuşire a cunoştinţelor de către elevi.
De asemenea s-au desfăşurat ore de pregătire a elevilor pentru participarea la concursurile
școlare. În vederea desfăşurării unor astfel de ore s-a elaborat curriculum complementar conform
programelor concursurilor şcolare.
 Elaborarea şi analiza testelor sumative;
Au fost elaborate teste de evaluare sumativă la toate clasele precizându-se baremul de corectare
și notare pentru a solicita elevii să se autoevalueze. După corectare rezultatele fost discutate cu
elevii și părinții, stabilind măsurile masurile de urmat in vederea îmbunătățirii rezultatelor.
 Utilizarea auxiliarelor didactice în cadrul procesului instructiv-educativ;
Au fost utilizate eficient auxiliarele curriculare în procesul de predare-învăţare de către toţi
membrii comisiei, aceste auxiliare fiind indispensabile la unele discipline din cauza lipsei
manualelor.
 Selectarea elevilor capabili de performanţă şi pregătirea acestora pentru concursuri şcolare;
3. Evaluare
La toate disciplinele ariei curriculare au fost realizate instrumente de evaluare (fişe de
lucru, teste de evaluare iniţiale şi sumative, portofolii, proiecte etc., care se regăsesc în dosarul
comisiei metodice sau în portofoliile personale);
S-a realizat notarea ritmică, elevii fiind evaluaţi atât prin metode de evaluare tradiţionale,
clasice (probe orale și probe scrise), cât şi prin metode moderne: evaluarea prin referate,
investigații, proiecte şi portofolii.
S-a urmarit de asemenea promovarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de
dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative.
Urmărirea permanentă a feed-back-ului activităţilor întreprinse s-a oglindit în
rezultatele elevilor, la sfârşitul anului şcolar, în rezultatele de la evaluările naționale precum și la
concursurile școlare.
La evaluarea prin Teze semestriale la disciplina biologie – clasa a XII-a A subiectele au
fost elaborate în concordanţă cu testele standardizate, iar rezultatele la clase au fost bune.
4. Activitatea metodică, formare continuă şi perfecţionare
Formarea continua și perfecționarea cadrelor didactice a vizat atât activitățile metodicoștiințifice realizate la nivelul comisiei și centrelor metodice cât și stagii de pregătire și informare
științifică.
Activităţi la nivelul comisiei metodice/centrelor metodice:
 activităţile desfăşurate au vizat obiective şi conţinuturi cu impact asupra procesului de
învăţământ, centrat pe: analiza, proiectarea, realizarea, evaluarea şi ameliorarea procesului
educativ;
 activităţile organizate au constat în principal în alegerea, analiza şi evaluarea strategiilor
didactice, a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de predare-învăţare şi aplicarea acestora
la clasă, precum şi construirea şi validarea instrumentelor de evaluare formativă şi sumativă
a elevilor şi de evaluare a rezultatelor procesului de învăţământ;
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modalităţile de organizare a activităţilor metodice au fost variate: dezbateri în grup,
prezentarea de referate cu conţinut de specialitate, realizarea unor proiecte de cercetare,
diseminarea unor proiecte, activităţi practice cu rol demonstrativ, asistarea şi evaluarea
lecţiilor.
Activităţi susţinute la nivelul comisiei metodice:
- activitate demonstrativă chimie – semestrul I;
- activitate demnostrativă informatică – semestrul al II-lea;
- activităţi extracurriculare desfăşurate la nivelul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor:
o Ziua educației;
o activități educative dedicate sărbătorii Crăciunului;
o activități educative dedicate Paștelui
o activități educative în cadrul programului “Școala Altfel”.
- dezbatere pe tema “Modalități de reducere a absenteismului școlar”.
- prezentarea referatului “Metode moderne de predare-învățare”.
Stagii de pregătire/ informare ştiinţifică
Au vizat întâlniri de lucru organizate de Inspectoratul Şcolar, CCD Suceava sau alte
instituţii educaţionale:
- participarea cadrelor didactice la consfătuirile organizate pe discipline;
- participarea membrilor comisiei metodice la activitățile metodice desfășurate la nivel
judeţean.
Profesorii de fizică, chimie, biologie, și informatică din şcoală și-au demonstrat
preocuparea pentru ridicarea calităţii activităţii didactice şi educative participând cursuri de
perfecţionare, precum şi cursuri de formare în domeniul materiei predate/managementului şi a
proiectelor educaţionale.
Toate activităţile proiectate în graficul semestrial al Comisiei metodice au fost realizate
în concordanţă cu obiectivele propuse şi la termenele stabilite.
Prezentul raport a fost realizat pe baza documentelor justificative existente la dosarul
comisiei metodice, a proceselor-verbale încheiate cu ocazia susţinerii unor activităţi, a fişelor de
asistenţă, a rezultatelor oficiale obţinute de elevi la evaluările interne/naționale sau la etapele
concursurilor şcolare, a prezentărilor realizate de membrii comisiei în cadrul întâlnirilor
metodice lunare sau a documentelor justificative din portofoliile personale ale profesorilor.
Responsabil comisie metodică,
Prof. Ciobanu Zamfira
COMISIA METODICA OM ȘI SOCIETATE
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

4

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

1

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

5
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Suplinire necalificată

2. Activitatea didactică
Raport de activitate al Comisiei metodice ,,Om şi societate” pentru anul şcolar 2018-2019
În anul şcolar 2018-2019, Comisia metodică ,,Om şi societate” (formată din următoarele
cadre didactice: Dolineanu Alina, Cojocaru Daniela, Nedelcu Cristina, Ţuţuianu Mihai,
Doroftiese Gabriel), din cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, a desfăşurat o serie de
activităţi educative, conform cu Planul managerial al Comisiei stabilit pentru anul şcolar 20182019, dar şi cu programele de specialitate şi planificările calendaristice individuale, documente
vizate si aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul Comisiei metodice.
Membrii Comisiei metodice ,,Om şi societate” au realizat în anul şcolar 2018-2019
planificări calendaristice şi anuale, dar şi proiecte pe unităţi de învăţare care au respectat toate
prevederile metodologice, asigurând o concordanţă deplină între competenţe, conţinuturi şi
numărul de ore alocat disciplinelor Comisiei (Geografie, Istorie, Ştiinţe socio-umane şi Cultură
civică, Religie).
În anul şcolar 2018-2019, Comisia metodică ,,Om şi societate” a propus şi a realizat mai
multe obiective, precum:
-organizarea activităţii Comisiei;
-desfăşurarea unor lecţii atractive la fiecare dintre disciplinele acestei arii curriculare;
-asigurarea unui bogat material didactic;
-educaţia pentru mediul înconjurător;
-educaţia pentru implicare şi responsabilitate civică;
-creşterea gradului de implicare a elevilor şi părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale;
-formarea continuă a profesorilor Comisiei metodice.
La începutul anului şcolar 2018-2019 s-au aplicat evaluări iniţiale la toate disciplinele
Comisiei metodice ,,Om şi societate”, semnalându-se greşelile frecvente şi propunându-se un
Plan de remediere şcolară, care a urmărit recuperarea cunoştinţelor elementare ale elevilor,
pentru a putea parcurge cel puţin la nivel minimal programele şcolare şi pentru a asigura
totodată o implicare mai amplă a acestora în activităţile desfăşurate la clasă, la fiecare dintre
disciplinele Comisiei, Planul de remediere propunându-şi totodată şi o optimizare a relaţiei
familie-şcoală. De asemenea, s-au aplicat frecvent elevilor evaluări formative şi sumative.
În cadrul procesului didactic, accentul s-a pus pe comportament, justificând astfel
evidenţierea VALORILOR şi a ATITUDINILOR, legătura cu finalităţile şi profilul de formare
în învăţamântul obligatoriu din ţara noastră.
Profesorii au avut posibilitatea de a evalua demersul didactic atât cu instrumentele
tradiţionale de evaluare, cât şi prin metode şi instrumente complementare de evaluare precum:
observarea sistematică (pe baza unei fişe de observare), proiectul, portofoliul, acestea două din
urmă determinându-i pe elevi să ia parte activ la propriul proces de învăţare.
S-au organizat activităţi de pregătire pentru consolidarea materiei, pentru elevii clasei a
XII-a,
în
vederea
susţinerii
bacalaureatului
la
disciplina
Geografie.
Conform planificărilor semestriale ale activităţilor metodice şi educative din cadrul
Comisiei metodice ,,Om şi societate” s-au susţinut pe parcursul anului şcolar 2018-2019
activităţi diverse, precum: lecţii demonstrative (,,Legea morală a Vechiului Testament
(Decalogul)”; ,,Întemeierea statelor medievale româneşti”; ,,Statul democratic şi principiul
separării puterilor în stat”; ,,Puterea credinţei şi a prieteniei.Vindecarea slăbănogului din
Capernaum”; ,,Inteligenţa ca aptitudine generală”; ,,Structura populaţiei României”; ,,Primul
război mondial şi relaţiile internaţionale interbelice”; ,,Creştinismul şi provocările lumii
contemporane. Tineretul şi mass-media”), dar şi un referat pentru marcarea Centenarului Marii
Uniri în istoria românilor (,,1 Decembrie 1918 – 1 decembrie 2018: 100 de ani de la realizarea
Marii Uniri”); s-au desfăşurat o serie de activităţi cu partenerii tradiţionali ai şcolii (Agenţia de
Mediu Suceava, Salvamont Vatra Dornei, Parcul Naţional Călimani, Ocolul Silvic Dorna R.A.,
O.N.G. Tăşuleasa Social, Compania Coca Cola HBC, Poliţia, Jandarmeria, agenţi economici) şi
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au fost marcate evenimentele semnificative pentru istoria noastră, dar şi pentru cea europeană, în
care ne integrăm, precum : Unirea Principatelor Române; Ziua Europei; Ziua Independenţei
României; Ziua Eroilor; Ziua Holocaustului în România; Ziua Armatei Române, o menţiune
specială trebuind făcută în dreptul Zilei naţionale a României, 1 Decembrie, care în anul 2018 a
marcat şi împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire a României din anul 1918. Astfel, la data de
29 noiembrie 2018 s-a desfăşurat în cadrul liceului nostru un proiect educaţional cu titlul
,,Centenarul Marii Uniri”, proiect aflat sub coordonarea responsabilului Comisiei metodice ,,Om
şi societate”, profesor de Istorie Dolineanu Alina, precum şi a doamnelor directoare, profesori
Pârvu Valentina şi Pavel Felicia, a doamnei profesor în învăţământul primar, Puşcaşu Manuela
şi a consilierului educativ, profesor Nedelcu Cristina, membru şi al Comisiei metodice ,,Om şi
societate”, ca profesor de Geografie. Acest proiect educaţional a urmărit să marcheze
aniversarea celor 100 de ani de la realizarea Marii Uniri a României, având ca scop dezvoltarea
sentimentelor patriotice, prin redescoperirea şi valorizarea personalităţilor, a evenimentelor şi a
locurilor Marii Uniri din 1918, printre obiectivele proiectului numărându-se: dezvoltarea
interesului pentru Istorie, a creativităţii, a gândirii critice, flexibile şi a spiritului artistic;
manifestarea comportamentului civic; asumarea multiperspectivităţii şi interdisciplinarităţii în
analiza evenimentelor şi a personalităţilor istorice; utilizarea eficientă a comunicării; formarea
imaginii pozitive despre sine şi ceilalţi şi relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; asumarea toleranţei
etnice, religioase şi culturale; dezvoltarea spiritului de echipă, de coeziune socială, de
apartenenţă la o comunitate (şcolară, locală, naţională). Au participat la acest proiect educaţional
elevii şi profesorii din cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, iar activităţile din cadrul
proiectului au fost variate, cuprinzând: o expoziţie de desene pe rigips, realizate de elevii
claselor V-VIII, expoziţie denumită ,,Unirea prin ochi de copii”; un concurs de machete,
realizate de elevii claselor IX-XII, fiecare machetă reprezentând câte o regiune istorică a
României (Moldova, Ţara Românească, Dobrogea, Cadrilaterul, Basarabia, Bucovina şi
Transilvania), ansamblate ulterior într-un puzzle 3D, ce reprezenta România Mare din anul
1918, concurs denumit de altfel chiar ,,România Mare”; un concurs de Istorie la care au
participat elevii echipelor din clasele liceale, care au realizat machetele României Mari şi care sa numit ,,Marea Unire din 1918”; o şezătoare istorică, la care au participat elevii claselor a VII-a
şi a VIII-a, şezătoare denumită ,,Popas la Alba Iulia”; o vizionare de film despre Marea Unire.
Trebuie menţionat faptul că au participat la desfăşurarea acestui proiect educaţional
reprezentanţi ai comunitătăţii locale şi ai părinţilor, remarcându-se implicarea activă a tuturor
elevilor, cei mai buni fiind premiaţi.
Fiecare dintre lecţiile susţinute de către membrii Comisiei metodice ,,Om şi societate”
pe parcursul anului şcolar 2018-2019 au fost urmate de discuţii şi dezbateri în şedinţele
Comisiei, în care s-au subliniat aspectele legate de buna pregătire a lecţiilor respective; de
atingerea obiectivelor propuse la fiecare lecţie, prin utilizarea unor metode didactice activparticipative şi a unor mijloace de învăţământ care să-i antreneze pe elevi în desfăşurarea
lecţiilor; de instrumentele de evaluare şi fixare a cunoştinţelor, care au urmărit atât
reactualizarea cunoştinţelor anterioare ale elevilor, cât şi reţinerea a cât mai multe cunoştinţe din
noile lecţii, încă din clasă.
Pe tot parcursul anului scolar 2018-2019 s-a realizat evaluarea elevilor prin teste
elaborate conform programelor şcolare şi a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat
teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru individuale, în funcţie de nivelul de cunoştinţe al
elevilor, dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul de predare-învăţare.
Membrii Comisiei s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul
de predare-învăţare-evaluare, în scopul săvârşirii unui învăţământ de calitate şi a unui demers
didactic de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor.
De asemenea, membrii Comisiei au participat la cercurile pedagogice de specialitate, în
încercarea continuă de a se perfecţiona si de a se alinia la exigenţele actuale.
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Profesorii Comisiei metodice ,,Om şi societate” au dat dovadă, în anul şcolar 2018-2019,
de o bună cunoaştere a elevilor, reuşind să se apropie de aceştia, să le înţeleagă problemele cu
care se confruntă, să le facă accesibilă materia, astfel încât elevul să îşi însuşească competenţelecheie specifice fiecărei discipline, în vederea promovării şi a obţinerii unor cunoştinţe adecvate.
Concluzionând, activităţile Comisiei metodice ,,Om şi societate” s-au desfăşurat în anul
şcolar 2018-2019 în conformitate cu planificarea lor, toţi membrii Comisiei implicându-se în
realizarea unor lecţii, dar şi activităţi extracurriculare, care să stimuleze interesul elevilor pentru
fiecare dintre disciplinele acestei Comisii metodice.
Responsabil comisie metodică,
Prof. Dolineanu Alina
COMISIA METODICA A PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019
1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

2

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

-

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

1

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

3

2. Activitatea didactică
1. Proiectarea activităţii
1.1.a. S-au întocmit la termen planificările calendaristice, cu respectarea programelor şcolare şi a
indicaţiilor metodice primite cu ocazia consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice;
1.1.b. Au fost întocmite proiecte pe unităţi de învăţare şi alte documente de proiectare a
activităţii didactice ţinand cont de orar , de programul şcolii, şi de particularităţile clasei de
elevi;
1.1.c. În elaborarea tuturor documentelor de proiectare didactică s-a respectat structura, forma şi
formatul recomandate prin acte normative specifice;
1.1.d. Conform rezultatelor evaluării iniţiale, întreaga proiectare didactică a fost fundamentată
pe nivelul de achiziţii anterioare ale elevilor, cu respectarea obiectivelor şi standardelor
curriculare;
1.1.e. În proiectarea didactică au predominat strategiile şi metodele de lucru activ-participative,
pentru transformarea educabililor în reali parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare.
1.2. În mare parte documentele de proiectare a activităţilor sunt elaborate în format electronic.
Toți membrii comisiei au participat la elaborarea graficului de activităţi la nivelul catedrei de
educație fizică pentru săptămâna S15 (17-21.12) „Școala altfel”;
S-a discutat calendarul competițional în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.
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2. Realizarea activităţilor didactice
2.1. Conform documentelor de proiectare didactică, întreaga activitate la catedră pe parcursul
anului şcolar s-a axat pe realizarea obiectivelor propuse. Activităţile de instruire au fost realizate
conform planificării, adaptate la particularităţile elevilor, valorificand experienţa şi achiziţiile
anterioare ale acestora, urmărind stimularea motivaţiei învăţării. S-a urmărit permanent
respectarea principiilor didactice fundamentale (egalitatea şanselor, drepturile copilului,
parcursul diferenţiat etc.)
2.2. În activităţile didactice s-au utilizat metode atractive si moderne.
3. Evaluarea rezultatelor învăţării
A fost proiectată activitatea de evaluare în conformitate cu obictivele prevăzute şi cu
planificarea generală a activităţii. Au fost utilizate strategii, tehnici şi instrumente de evaluare
diferenţiate, adaptate colectivului de elevi şi formei de evaluare.
Evaluarea şi notarea au fost ritmice şi continue, cu respectarea standardelor de evaluare
şi evitarea erorilor frecvente în evaluare.
Toți membrii comisiei au efectuat testările inițiale ținând cont de experiențele anterioare
și de particularitățile elevilor.
În ceea ce privește Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Sportul de performanță
realizat la nivel de școală și cluburi sportive, prezentăm în tabelul de mai jos rezultatele realizate
de către elevii școlii noastre:

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Activitatea metodica

Responsabili

Data

Participarea cu echipa de fotbal băieți IX-XII la O.N.S.Ș,
etapa pe catedră-locul I Vatra -Dornei
Participarea cu echipa de handbal fete IX-XII la O.N.S.Ș,
etapa pe catedră-locul II- Vatra-Dornei
Participarea cu echipa de fotbal băieți IX-XII la O.N.S.Ș,
etapa pe cerc pedagogic-locul II- Cîmpulung Moldovenesc
Locul III- Șah clasele IX-XII O.N.S.S. elevul Pașcan Marius,
clasa a X B- Vatra-Dornei, etapa pe catedră.

Magherca Cristian

Locul III- Șah clasele IX-XII O.N.S.Ș, elevul Pașcan Marius,
clasa a X B- Cîmpulung Moldovenesc, etapa pe cerc
pedagogic
Mențiune- Șah clasele IX-XII O.N.S.S, elevul Pașcan Marius,
clasa a X B- Suceava, CT Samoil Isopescu, etapa județeană.

Magherca Cristian

Aprilie
2019

Magherca Cristian

Aprilie
2019

Vasiluț Gheorghe
Magherca Cristian
Vasiluț Gheorghe
Magherca Cristian

Februarie
2019
Februarie
2019
Martie
2019
Martie
2019

Responsabil Comisie metodică,
Prof. Magherca Cristian
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COMISIA METODICA TEHNOLOGII – ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – AGRICULTURĂ
ȘI SERVICII
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

-

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

4

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

1

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

5

2. Activitatea didactică
În anul şcolar 2018-2019, activitatea membrilor comisiei metodice a profesorilor de
specialitate s-a desfăşurat în conformitate cu planul de activitate al acesteia, cu orarul şcolii şi
documentele manageriale.
În întreaga activitate desfăşurată s-a urmărit respectarea prevederilor documentelor
elaborate de către conducerea şcolii, a ordinelor, hotărârilor şi altor documente de lucru emise de
MEN, CNDIPT şi ISJ Suceava, astfel la clasa a IX-a s-a aplicat curriculul reviziut.
La clasele a IX-a și a X-a au fost aplicate programele pentru CDL aprobate de ISJ Suceava,
astfel:
- clasa a IX-a A: Eficiența pajiștilor, prof. Pavel Dan;
- clasa a X-a A: Floricultură, prof. Pușcașu Manuela;
- clasa a IX-a B: Documente justificative, prof. Broștescu Lucian;
- clasa a X-a B: Impozite și taxe, prof. Pavel Felicia.
Şedinţele comisiei metodice s-au desfăşurat conform graficului și tematicii aprobate,
colegii participând cu referate, informări ştiinţifice, împărtăşind din experienţa acumulată la
catedră, prin propria pregătire sau de la colegii din alte şcoli. Ori de câte ori s-a considerat
necesar, şedinţele au fost suplimentate cu întâlniri de lucru, fie cu întreaga catedră fie pe echipe.
Activitatea de instruire practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu orarul şcolii
şi graficul pentru practica comasată, atât în incinta şcolii (ateliere, laboratoare, ferma didactică),
cât şi în cadrul agenţilor economici parteneri:
SC Pensiunea Poiana SRL - Dorna Candrenilor;
SC Clas Decent SRL, Pensiunea Bella Vista - Dorna Candrenilor;
SC Telescaun Negrești SRL, Cabana Telescaun - Vatra Dornei;
SC Dorna-Turism SA, Hotel Călimani - Vatra Dornei;
SC INTUS SRL; Restaurant INTUS - Vatra Dornei;
Pensiunea Dornelor - Vatra Dornei;
SC Edera Resort SRL; Pensiunea Edera - Poiana Stampei;
SC AgriEcoTour SRL; Pensiunea Eliza – Podu Coșnei;
SC Certina Impex SRL; Pensiunea Izvorul Bucovinei - Șaru Dornei;
SC Bianco-Nero Comserv SRL; Restaurant Les Amis - Vatra Dornei;
Federația Agricultorilor de Munte - DORNA - Vatra Dornei;
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SC Gabrilex SRL – Dorna Arini
SC Moldcan SRL - Dorna Candrenilor
Puncte tari
- cunoaşterea documentelor curriculare, a standardelor de pregatire profesională, a actelor
normative în vigoare în conformitate cu modificările ulterioare;
- întocmirea planificărilor calendaristice anuale și semestriale și a proiectelor pe unități de
învățare;
- parcurgerea integrală şi ritmică a materiei;
- participarea la cercurile pedagocice de specialitate;
- mobilizarea şi implicarea tuturor elevilor în activităţi extraşcolare;
- două cadre didactice sunt membri ai Corpului Naţional al experţilor în management
educaţional.
Puncte slabe
- insuficienta dotare materială pentru desfăşurarea instruirii practice în ferma didactică
ateliere și laboratoare;
- reticenţa agenţilor economici în colaborarea cu şcoala cu privire la organizarea stagiilor
de practică;
- insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, sau cazuri de copii sub tutela bunicilor sau
alte rude;
Examene
În perioada noiembrie – decembrie 2018 au fost elaborate listele cu teme pentru
proiectele de specialitate în vederea susţinerii examenului de certificare a calificării
profesionale, sesiunea iunie 2019, de către elevii claselor a XII-a A și B, liceu tehnologic.
Listele cu teme de proiecte au fost avizate de inspectorul de specialitate al ISJ Suceava.
Conform proceselor-verbale, elevii au fost informaţi de către profesorii de specialitate şi
profesorii diriginţi privind Metodologia de desfăşurare a acestor examene.
În luna iunie 2019 s-au desfăşurat examenele de absolvire pentru absolvenţii liceului
tehnologic, astfel:
Nivel 4 de calificare profesionala – liceu tehnologic

Nr.
crt.
1.

Unitatea de
învățământ
Liceul Tehnologic
Dorna Candrenilor

Nr. elevi
Calificarea:
Tehnician în agroturism

Nr. elevi
Calificarea:
Tehnician în
activități economice

Nr. total elevi

26

21

47

În organizarea și desfășurarea examenului s-au respectat prevederile Metodologiei aprobate prin
OMEN nr. 4434/29.08.2014 și ale tuturor actelor normative în vigoare.
Proiecte, parteneriate, activități:
Au fost derulate/inițiate o serie de proiecte educaţionale care au avut ca scop mobilizarea
elevilor pentru dezvoltarea de atitudini şi deprinderi practice dar şi cultivarea spiritului de
voluntariat şi capacitatea de a lucra în echipă:
- participarea d-lui prof. Pavel Dan la Conferința ”Ziua internațională a muntelui”,
desfășurată în luna octombrie 2018 în cadrul Centrului de Studii Economice Montane
CEMONT;
- participarea d-lui prof. Pavel Dan la seminarul tematic ”Învățământul rural în spațiul
montan” desfășurat în cadrul Agenției Zonei Montane în luna noiembrie 2018;
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- participarea voluntară a cadrelor didactice la Ziua curățeniei de toamnă, în cadrul ”Let’s do
it Romania” – octombrie 2018;
- derularea proiectului Erasmus ”Flourishing in Europe”, în parteneriat cu Consultoria e
Estrutura Acolhimento en Projectos du Mobilidade Internacional Portugalia, având ca
obiectiv dobândirea de către elevi competențelor teoretice și practice cu privire la
cultivarea speciilor floricole și integrarea acestora în peisajul local, proiect care a fost
aprobat, având un buget de peste 50.000 euro. Astfel în luna aprilie 2019 un grup de 16
elevi din clasa a X-a A, calificarea Tehnician în agroturism, însoțiți de doi profesori vor
derula un stagiu de instruire practică de trei săptămâni în Portugalia.
- Suntem parte a proiectului ”Licee agricole, Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor
mici și mijlocii”, coordonat de World Vision România, proiect care are ca obiectiv
creșterea atractivității învățământului agricol pentru elevii din mediul rural.
Pentru aceasta au fost elaborate pliante de promovare a ofertei educaționale din
școala noastră dar și realizarea unui videoclip promoțional difuzat pe FB. Pe data de 24
aprilie a fost organizată o întâlnire cu factorii decidenți pentru dezvoltarea spațiului rural
având ca vector învățământul agricol.
- participarea la organizarea evenimentului ”Ziua porților dechise”, desfășurat în cadrul
unității noastre școlare în 25 mai 2018;
- În cadrul săptămânii „Școala altfel” s-a desfășurat ”Târgul local al produselor”
organizat împreună cu Junior Achievement Romania.
Echipa Cufărul jucăriilor s-a clificat la Finala națională JA Romania câștigând
diploma ”Cel mai bun plan de afaceri” și 1000 de dolari.
- participare la organizarea lectoratului cu părinții din data de 23 mai 2018, contribuind la
elaborarea materialelor scrise și audio-video ce au fost prezentate și discutate;
- coordonarea de către prof. Pavel Dan, a echipajului de elevi (Ursuț Alexandru și Pața
Costin cl. a XI-a A) participant la Concursul European de apreciere a taurinelor,
desfășurat în cadrul Salonului Internațional de Agricultură, Paris, februarie 2019.
Elevii au fost însoțiți de prof. Broștescu Lucian.
Asigurarea calităţii
Membri ai catedrei tehnice au participat la actualizarea procedurilor operaţionale specifice
propriei activităţi, la elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității școlare, la
actualizarea PAS 2016-2020, respectiv la procesul de montorizare externă a PAS 2015-2018
derulat în luna noiembrie.
În luna octombrie am avut evaluare ARACIP și am obținut calificativul Foarte Bine.
Alte activități:
- elaborarea subiectelor pentru faza judeţeană a olimpiadei la disciplinele de specialitate și
concursul județean ”O meserie pentru fiecare” prof. Popescu Gina;
- implicarea în organizarea ”Zilei Educației”, 5 octombrie 2018;
- elaborarea temelor pentru proiectul de specialitate în vederea organizării și desfășurării
Examenului de certificare a calificării profesionale nivel 4, sesiunea iunie 2019;
- încheierea convențiilor de instruire practică cu operatorii economici parteneri;
- completarea mapei publicitare de prezentare a şcolii;
- elaborarea documentelor de lucru în cadrul Comisiei de asigurare a calităţii; realizarea
acţiunilor de autoevaluare şi colectare a dovezilor; întocmirea Rapoartelor de autoevaluare;
Toate aceste acţiuni au avut ca scop promovarea imaginii şcolii şi recunoaşterea acesteia
ca centru de pregătire profesională pe plan local şi regional.
Responsabil comisie metodică,
Ing. Dan Pavel
101

COMISIA METODICA TEHNOLOGII-ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL-MECANICĂ
RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL ŞCOLAR 2018-2019

1. Resurse umane
1.1. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, în anul şcolar 2018-2019:
Titulari

Suplinire calificată

Număr cadre didactice cu gradul I

1

-

-

Număr cadre didactice cu gradul II

2

-

-

Număr cadre didactice cu definitivat

-

-

-

Număr cadre didactice debutante

-

-

-

TOTAL

Suplinire necalificată

3

2.Activitatea didactică
Din cadrul catedrei tehnice a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, în anul școlar
2018/2019, au făcut parte cadre didactice având specialitatea mecanică, fiind încadrate conform
calificării înscrise pe diploma de studii.
Cadrele didactice ce au alcătuit catedra tehnică mecanică au fost : Găină Petronela –
inginer mecanic – responsabil comisie metodică ; Ciupercovici Dan – inginer mecanic; Pușcașu
Florin – maistru instructor.
Toate cadrele didactice au fost încadrate conform cu deciziile primite de la ISJ, conform
calificării fiecăruia și domeniilor corespunzătoare, orele fiind repartizate în funcție de
disciplinele înscrise în foaia matricolă.
La începutul anului școlar s-au studiat planurile cadru și planurile de învătământ
corespunzatoare domeniilor de pregătire și anilor de studiu din cadrul școlii noastre, s-au
elaborat CDL-urile domeniului mecanică ținându-se cont de specificul local și de posibilitățile
de realizare a curriculumului.Acestea sunt : Execuție și recondiționare produse metalice clasa a
IX a, Mecanică generală aplicată clasa a X a si Întreținerea și repararea echipamentului electric
al automobilelor clasa a XI a.
Profesorii care au avut în încadrare curriculum în dezvoltare locală, la clasele de școala
profesională , au elaborat programele respective, care au fost avizate de inspectorul de
specialitate.
Planificările didactice au fost elaborate în conformitate cu SPP-urile și curriculum-ul
național.
Planul activităților metodice s-a întocmit ținându-se cont de problemele de actualitate din
învățământul profesional și tehnic și de necesitatea de perfecționare a cadrelor didactice stagiare
din cadrul catedrei.
Dintre activitățile metodice inițiate de catedra menționăm : „Metode de îmbunătățire a
procesului de învățare. Tehnici de învățare.” ;Discutarea metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenelor de certificare a competenţelor profesionale; Oferta de şcolarizare
pentru anul școlar 2019/2020; Investigația (și/sau) proiectul – metoda complementară de
evaluare; Organizarea şi pregătirea examenelor de competenţe profesionale - nivel 3.
Membrii catedrei au participat pe tot parcursul anului școlar la activitățile metodice
inițiate de centrele metodice la care școala noastră a fost arondată prin decizia ISJ.
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In data de 28.05.2019 a avut loc cercul pedagogic cu urmatoarea tematica : Analiza
curriculumului revizuit pentru clasa a XII-a, liceu tehnologic, aprobat cu OMEN nr.
3501/29.03.2018; Dezvoltarea parteneriatelor școală - operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui și a cadrului didactic în evaluarea practicantului, completarea anexelor,
conform OMECTS nr.3539/14.03.2012; Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul
școlar 2018-2019 a etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii și a
concursurilor profesionale.
S-au desfășurat ore de pregătire pentru examenele de absolvire a nivelului 3 .
În luna februarie 2019 profesorii au elaborat tematica pentru examenul de certificare a
competențelor profesionale în vederea obținerii certificatului de calificare profesionala nivel 3,
care au fost avizate în Consiliul de administrație al școlii și de ISJ Suceava.
În luna iulie 2019 s-au susținut examenele de certificare a competențelor profesionale
nivel 3, unde s-a inregistrat o promovabilitate de 100%.
Aceste rezultate au fost obținute prin munca susținută a cadrelor didactice competente,
care și-au dat tot interesul pentru a-și atinge obiectivele propuse la începutul anului școlar,
implicându-se activ în toate activitățile catedrei .
Responsabil comisie metodică
prof. Găină Petronela

VI. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE PE PROBLEME
Raport de activitate al comisiilor de acordare a burselor școlare
An școlar 2018-2019
În anul școlar 2018-2019, în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, au
funcționat următoarele comisii privind acordarea burselor școlare:
Nr.
crt.

Comisia

Nr.

Componența comisiei

deciziei

Rolul în

Bază legală de

cadrul comisiei

acordare
bursă

de
numire
1.

2.

Comisia de
acordare a
burselor
profesionale

Comisia de
acordare a
burselor
școlare

37

Prof. Pîrvu Valentina-director
Prof. Magherca Mariana
Boghean Elena-secretar

38

Președinte
Responsabil
Secretar comisie

Candrea Bozga Maria-contabil șef

Membru

Prof. Magherca Cristian-dirig. IXM

Membru

Prof. Găină Petronela -dirig. XM

Membru

Prof. Paicu Cristina

Membru

-dirig. XIM

Prof. Pîrvu Valentina-director

Președinte

Prof. Magherca Mariana

Responsabil

Boghean Elena-secretar

Secretar comisie

Candrea Bozga Maria-contabil șef

Membru

Prof. Jbanca Daniela

Membru
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Hotărârea
nr.951/2017

Hot.nr.445din 8
aug.1997
Hot.nr.558din 3
sept.1998
pt.modif.anexel
or 1,2 la

Prof. Proboteanu Aurora

Membru

Hot.nr.445din 8
aug.1997
OMECTS
nr.5576/7
oct.2011
OMECTS
nr.3470/2012

3.

Comisia de
acordare a
sprijinului
financiar în
cadrul
Programului
Național de
Protecție
Socială ”Bani
de liceu”,

39

Președinte

Prof. Pîrvu Valentina-director
Prof. Magherca Mariana

Responsabil

Boghean Elena-secretar

Secretar comisie

Candrea Bozga Maria-contabil șef

op. bază date

Prof. Ciobanu Zamfira
Prof. Pavel Dănuț

Membru

- dirig.IX

A

Membru

Prof. Costea Viorica - dirig. X A
Prof. Ruscan Silvia - dirig. X B

Membru
Membru

Prof. Cojocaru Daniela- dirig. XI A

Membru

Prof.Popescu Gina

- dirig. XII A

Membru

Prof.Piticariu Simona - dirig. XII B

Membru

HG 712/2018
modificare art.
2 HG
1488/2004
criterii acordare
„Bani de liceu”
HG
1488_2004_cu
modif și compl.
ulterioare
OM 4839
_2004_cu
modif si compl
ulterioare

SITUAȚIA PLĂȚILOR – BURSE AN ȘCOLAR 2018-2019 se prezintă astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Plați bursă

6.

Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursă de boală
Bursă orfani
Bursă de ajutor
social
Bani de liceu

7.

Bursă profesională

Valoare bursă-lei
Sem. I
290
260
250
270
230

Sem. II
290
230
270
230

Nr. beneficiari
Sem. I
6
9
2
1
55

Sem. II
15
2
1
54

Sem. I

Sem. II

Total

1.740
2.340
500
270
12.650

4.350
460
270
12.420

6.090
2.340
960
540
25.070

250

250

25

25

23.925

27.483

51.408

200

200

69

70

52.854

67.251

120.105

SITUȚIA SISTĂRILOR „BANI DE LICEU”:
SEMESTRUL I - nu este cazul;
SEMESTRUL II - nu este cazul.
SITUAȚIA BURSELOR PROFESIONALE SISTATE :
SEMESTRUL I - nu este cazul;
SEMESTRUL II - au fost sistate 5 burse, conform prevederilor art.7, alin.5 din Hotărârea
Guvernului nr. 951 din 28 Decembrie 2017.
Responsabil comisie,
Prof. Magherca Mariana
104

Raport de analiză a activității financiar-contabile
Privind activitatea financiar-contabilă din anul financiar 2018, în perioada 01.01.2018 31.12.2018, la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au derulat fonduri de la bugetul de stat,
bugetul local, fonduri din autofinanţare fonduri din subvenții de la stat.
În această perioadă, din fondurile primite de la bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar
Judeţean Suceava, în valoare de 3.631.947 lei, s-au făcut plăţi pe categorii de cheltuieli astfel:
 cheltuieli de personal, în valoare de 3.413.791 lei, din care: fonduri de la bugetul de stat,
reprezentând cotă parte de TVA destinată cheltuielilor de personal din învăţământ, ca
parte a finanţării de bază, în valoare de 3.324.582 lei; drepturi salariale acordate
personalului care a participat la examenele naționale în anul 2018, în valoare de 6.559 lei
și tichete de vacanță, în valoare de 82.650 lei;
 cheltuieli cu bunuri şi servicii, în valoare de 2.573 lei, reprezentând cheltuieli de
deplasare a cadrelor didactice care au participat la bacalaureat, sesiunea iulie și august
2018 (transportul);
 cheltuieli cu naveta elevilor, în baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut
plăți în cuantum de 13.609 lei;
 cheltuieli cu sprijinul acordat prin programul ,,Bani de liceu” și bursa profesională, în
baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut plăți în cuantum de 147.883 lei;
 cheltuieli cu fondul de handicap, în valoare de 30.400 lei;
 cheltuieli PROIECT ROSE an 1 trim.I de finanțare, în valoare de 23.691 lei.
De la bugetul local, în anul financiar 2018, s-au făcut plăţi în cuantum de 478.743 lei, pe
următoarele categorii de cheltuieli:
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – 418.600 lei, din care: 263.000 lei reprezentând fonduri
de la bugetul de stat derulate prin bugetul local, reprezentând cotă parte de TVA
destinată cheltuielilor materiale, ca parte a finanţării de bază și 155.600 lei reprezentând
finanţarea Consiliului local, ca parte a finanţării complementare. Cu această destinație
s-au făcut plăţi pentru:
o întreținerea curentă, reprezentând cheltuieli cu: bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare (furnituri de birou (cataloage; registre tipizate; hârtie
Xerox; hârtie scris; toner Xerox; cartuşe pentru imprimante; dosare ş.a.);
materiale de curăţenie; cheltuieli cu încălzitul (lemn de foc) şi iluminatul; servicii
de furnizare a apei; canalizare şi salubrizare; servicii telefonice, telecomunicaţii,
internet; servicii informatice și alte servicii; examenului medical psihologic
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obligatoriu; deratizare, dezinsecție; asigurări și alte servicii pentru mijloace de
transport din dotarea școlii ș.a.);
o reparaţii curente (lucrări de igienizare și reparații);
o dotări cu obiecte de inventar, în valoare de 18.624,96 lei;
o cheltuieli de transport (naveta personalului didactic);
o cheltuieli de deplasare a personalului în interes de serviciu;
o alte cheltuieli cu bunuri și servicii, taxe, pregătire profesională, ș.a.
 cheltuieli cu ajutoare sociale în numerar, pentru copii cu CES, în valoare de 2.368 lei, pe
baza dosarelor întocmite şi aprobate în concordanţă cu prevederile legale în acest sens;
 cheltuieli cu bursele şcolare – 35.000 lei, pe baza dosarelor întocmite şi aprobate în
concordanţă cu prevederile legale în acest sens;
 cheltuieli cu fondul de handicap, în valoare de 11.400 lei;
 cheltuieli de capital, în valoare totală de 11.375 lei, ca parte a finanţării complementare,
reprezentând cheltuieli cu achiziţionarea: unui storcător de fructe - 3.500 lei (plată
parțială) și reparații capitale la sistemul de supraveghere din internat și cantina – 7.875
lei.
Din activitatea de autofinanţare, unitatea școlară a avut la dispoziţie suma de 248.347,32
lei, formată din: soldul contului de disponibil din autofinanţare la începutul anului financiar
2018 în valoare de 116.562,65 lei, şi venituri, încasate în această perioadă, în valoare totală de
131.784,67 lei, pe categorii de venituri: venituri internat-cantină și GPP, în valoare de 85.091
lei, venituri de la ferma didactică din activitatea curentă, în valoare de 14.690,52 lei, venituri
pentru derularea proiectului PARRAINAGE, în valoare de 11.396,44 lei, subvenții pentru teren
și animale, în valoare de 25.606,71 lei. În perioada de raportare s-au făcut cheltuieli în valoare
totală de 115.621,34 lei, din care: 71.831,49 lei cheltuieli internat-cantină și GPP; 43.789,85 lei
cheltuieli cu bunuri și servicii pentru ferma didactică (29.099,33 lei) și cheltuieli pentru
derularea proiectului PARRAINAGE (14.690,52 lei). La data de 31.12.2018, soldul contului de
disponibil din autofinanțare era în valoare de 132.725,98 lei.
Contabil șef,
Ec.Candrea Bozga Maria
Director,
Prof. Valentina Pîrvu

Director adjunct,
Prof. Pavel Felicia
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