ANEXA LA RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE
TABEL CU ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN SEMESTRUL al II-lea
An școlar 2020-2021

Activități derulate

Arie
curriculară
Activități
metodice

Participarea la
Cercul
pedagogic nr. 5
Suceava și
prezentarea
activităților
outdoor. Răstoacă Adina
- Eugenia

Învățământ
primar

Concursuri - cu
menționarea
premiului obținut
și a etapei

Simpozioane

Formidabilii,
etapa a III a,
premiul I: 6 elevi,
premiul II: 1 elev,
mențiune: 1 elev.

Festivalul
Literar
Internațional
Mihai
Eminescu,
ediția a
XIV-a

Amintiri din
copilărie, etapa a
III - a, premiul de
excelență: 2
elevi, premiul I: 3
elevi, premiul II:
2 elevi, premiul
III: 3 elevi,
mențiune: 2 elevi.
Copilăria într-un
desen, etapa I
(diplome de
participare, 6
elevi).
Răstoacă Adina Eugenia

Cursuri de
perfecționare/
grade didactice
obținute

Articole
publicate

Proiecte
educaționale

Proiecte
europene

Activități
împotriva
violenței

Activități
educative
școlare și
extrașcolare

„Primăvara cu
alai de
mărțișoare”,
„Cinematograf
școlar”,
„Ateliere
didactice”,
„Reamenajarea
colțului
Erasmus”,
„Legenda
mărțișorului”,
„Atelier de
muzică”,
„Atelier de
lucru manual”,
„Clubul de
lectură”,
„Emoții și
despre emoții”
(activitate
realizată în
colaborare cu
psihologul
școlii, doamna
Laura Curaleț),

Parteneriate

Zilele școlii –
activități
reprezentative,
„Ziua Europei”,
Activități de
voluntariat:
„ShoeBox”,
„Donație de
bani”, 21 mai –
„Sfinții
Împărați
Constantin și
mama sa
Elena”, „1
Iunie cu
bucurii”, „Ziua
Eroilor”,
„Rămas bun
clasa
pregătitoare/
clasa I”.
Răstoacă Adina
- Eugenia

Moderarea
activității
on-line a
Cercului
Pedagogic cu
tema ,,Activități
de tip out-door
în învățământul
primar’’

Formidabilii etapa a III-a (19
elevi)
Premiul I - 4
elevi
Premiul al II-lea
5 elevi
Premiul al III-lea
6 elevi
Mențiune - 3

PROMEHS curs de formare
USV

Proiect de
pedagogie
muzeală

Moisiuc Adelina

Joc și mișcare activitate de tip
out-door
(,,Ghid de bune
practici privind

,,LeuCeMie-mi
prisosește!’’ proiect cu scop
caritabil
Moisiuc Adelina

Activități cu
grupul țintă
al proiectului
Erasmus+
,,European
Cultural
Heritage to
Develop
Literacy
Skills’’

,,Stop bullying
și cyberbullying
!”
Moisiuc
Adelina

,,Mărțisoare,mă
rțisoare!’’
,,Ziua Mamei’’
,,Satul de
altădată’’
,,Ziua Europei’’
,,ShoesBox’’
,,Ziua
Copilului’’
,,La revedere,

,,Autism24h
Marea
Neagră” Biljdorp
Suceava
Moisiuc
Adelina

Moisiuc Adelina

elevi

activitatea de
tip out-door la
învățământul
primar’’ - ISJ
Suceava

Copilăria într-un
desen - etapa I
5 elevi (diplomă
de participare)

Moisiuc
Adelina

Moisiuc Adelina

Participarea la
activitatea
on-line a
Cercului
Pedagogic cu
tema:
„Activitatea de
tip outdoor posibilități și
modalități de
organizare"

Formidabilii etapa a III-a

Copilăria într-un
desen - etapa I
10 elevi
(diplomă de
participare)

Filote Otilia
Filote Otilia

Curs de
formare:
„Bazele
formării pentru
profesia
didactică –
program pentru
pregătirea
debutanților”.
Filote Otilia

clasa a III-a!’’
Activități cu
grupul țintă
al proiectului
Erasmus
PROMEHS

Moisiuc
Adelina

Moisiuc
Adelina

„Praf de stele
pentru mama”
„Știu cine
sunt!”
„Călători în
lumea
minunată a
poveștilor”
„Parada
personajelor
animate”
„Cântecul
primăverii”
„Ziua
Copilului”
„Emoțiile
mele”
„Spre infinit și
mai departe!”!
„La revedere
clasa a II-a!”
Filote Otilia

În cadrul
Cercului
Pedagogic:

Copilăria într-un
desen
etapa I

participare la
dezbaterea
Modalități de
formare a
competențelor
prin
esențializarea
conținuturilor la
disciplina
Comunicare în
limba română

Amintiri din
copilărie
etapa III-14 elevi
(Premiul de
excelență - 4,
Premiul I - 7,
PremiuL II - 1,
Premiul III -2)

prezentare
power point cu
tema Activitatea
outdoor

Festivalul
Literar
Internațional
Mihai
Eminescu
ediția a
XIV-a

Ungureanu
Mariana-Daniela

Pedagogic cu
tema ,,Activități
de tip out-door
în învățământul
primar’’
Antoneac
Lenuța
Carmenica

Copilăria într-un
desen, etapa I
(diplome de
participare, 6
elevi).
Antoneac Lenuța
Carmenica

Primele mele 100
de zile de școală
Patru roți mașina
are, tu să fii cu
ochi-n patru
La mulți ani,
Eminescu!

participare la
activități
Erasmus+
European
Cultural
Heritage to
Develop
Literacy
Skills

Eu spun NU
violenței!

Ungureanu
Mariana Daniela
Ungureanu
Mariana
Daniela
Festivalul
Literar
Internațional
Mihai
Eminescu
ediția a
XIV-a
Antoneac
Lenuța
Carmenica

activități de
voluntariat:
ShoesBox
SNAC
Săptămâna
fructelor și
legumelor
activitate
outdoor
Frumoasă ești
copilărie… -

susținerea IC 1
pentru acordarea
gradului II

Formidabilii
etapa III-14 elevi
(Premiul I - 5
Premiul II - 5,
Mențiune - 5)

Ungureanu
Mariana-Daniel
a

participare la
activitatea
Crearea unei
rețele de
mentori la nivel
local cu scopul
asigurării de
sprijin continuu
personalului din
școli

Ungureanu
Mariana-Daniela

Ungureanu
Mariana-Dan
iela

Participare la
activități
Erasmus+
European
Cultural
Heritage to
Develop
Literacy
Skills
Antoneac
Lenuța
Carmenica

Ungureanu
Mariana-Daniel
a

activitate
sportivă:
FLASH-MOB
Ziua
Europeană a
Sportului
școlar
Ungureanu
Mariana-Daniel
a

SNAC
Săptămâna
fructelor și
legumelor
Ziua
alimentației
sănătoase
Discuții pe
tema
alimentației
sănătoase cu un
medic

„La multi ani
maicuta mea!,
,Realizarea
felicitarilor
pentru mame
Hristos a
inviat! Atelier
pictura,,Cel
mai frumos ou
de Paste,,
FLASH-MOB
Ziua
Europeană a
Sportului
școlar

Serbarea
abecedarului
Antoneac
Lenuța
Carmenica

Prezentarea, în
cadrul Cercului
pedagogic, a
referatului cu
tema
„Modalități de
organizare a

Concursul
Internațional
„Formidabilii”,
etapa a III-a – 2
premii II, 8
premii III, 8
Mențiuni
Concursul local

Festivalul
Literar
Internațional
„Mihai
Eminescu”,
ediția a
XIV-a
Carpăn Irina

Participare la
activitatea
„Crearea unei
rețele de
mentori la nivel
local cu scopul
asigurării de

Proiectul –
concurs
„Copilăria într-un
desen”,
înregistrat cu Nr.
1863 din
24.05.2021
Carpăn Irina

Coordonarea
activităților
proiectului
Erasmus+
„European
Cultural
Heritage to
Develop
Literacy

Proiectul
educațional
„Stop
violenței!”,
înregistrat cu nr.
1753 din
20.05.2021
Carpăn Irina

„Ziua
alimentației
sănătoase.
Sănătate din
bucate”
(discuții pe
tema
alimentației
sănătoase în

Parteneriatul
Educațional
Internațional
privind
organizarea
etapei a III-a
(mai 2021) a

activităților de
tip outdoor”,
material inclus
ulterior într-un
volum de bune
practici
Carpăn Irina

„Copilăria într-un
desen” – 8 premii
I
Carpăn Irina

sprijin continuu
personalului din
școli”,
eveniment
organizat de
către
Inspectoratul
Școlar Județean
Suceava în data
de 26 octombrie
2020
Carpăn Irina

Skills”
Carpăn Irina

urma
prezentării unor
materiale
informative;
realizarea
piramidei
alimentelor);
„În lumea lui
Creangă universul
copilăriei”
(prezentare
Power Point viața și opera
lui Ion
Creangă; joc de
rol – o
povestire a
autorului;
expoziție de
desene cu
personaje din
operă);
„9 mai –
Împreună prin
Europa”
(prezentare
Power Point;
ateliere de
lucru: desene,
aplicații
practice;
realizarea
panoului
tematic
„Together in
Europe”,
activitate
inclusă în
calendarul
activităților

Concursului
Internaţional
„Formidabilii
”, părțile
contractante
fiind
Romconcept
International
Solutions,
Bucureşti şi
Liceul
Tehnologic
„Mihai
Eminescu”
Dumbrăveni
Carpăn Irina

proiectului
Erasmus+
„European
cultural
heritage to
develop literacy
skills”);
„Cinste lor,
eroilor!”
(prinos de
recunoștință
dedicat eroilor
neamului prin
audiere/
intonare de
cântece și
poezii
patriotice,
lecturare de
povestiri
istorice);
„1 iunie –
Copilăria
într-un desen”
(concurs de
desene/ colaje
pe această
temă, organizat
la nivelul
școlii);
„A sosit vara,
drăguța!”
(concurs de
dans - hora
florilor; crearea
unui poster
tematic).
Carpăn Irina
Participarea la
activitatea

Concurs la nivel
local „Copilăria

Festivalul
Literar

PROMEHS curs de formare

Proiectul –
concurs

participare la
activități

Proiectul
educațional

„Primăvara cu
alai de

„Ce beneficii
ai consumând

on-line a
Cercului
Pedagogic cu
tema:
„Activitatea de
tip outdoor posibilități și
modalități de
organizare"

Colibă Doru

într-un desen” – 5
premii I
Organizat și
realizat de

Internațional
Mihai
Eminescu
ediția a
XIV-a

USV

„Copilăria într-un
desen”,
înregistrat cu Nr.
1863 din
24.05.2021

Susținerea și
obținerea
gradului didactic
I: „ Arta
decorativă în
învăţământul
primar. Tehnica
colajului. Teorii
şi aplicaţii
practice”

„Ce beneficii ai
consumând
produse apicole ?
”

„Stop
violenței!”,
înregistrat cu nr.
1752 din
20.05.2021

mărțișoare și
ziua mamei”,
„Legenda
mărțișorului”,
„Ȋn ȋmpărăția
alimentelor” ,
„Ateliere
didactice”,
„Reamenajarea
colțului
Erasmus”,
„Europa și eu”,
„Ziua
Independenţei”
„Cântecul
copilăriei”-dese
ne pe asfalt,
„1 iunie –
Copilăria
într-un desen”
(concurs de
desene/ colaje
pe această
temă, organizat
la nivelul
școlii);
„Rămas bun
clasa a III a !”
Colibă Doru

Organizarea
cercului
județean și a
Conferinței
Naționale
Violența
psihologicăBullingul,

Tabăra de vară
ROSE-

Activități cu
grupul țintă
al proiectului
PROMEHS

colaborare cu
Rebeca Sterian
(apicultor)

Colibă Doru

Colibă Doru

Erasmus+
European
Cultural
Heritage to
Develop
Literacy
Skills

Colibă Doru

Colibă Doru

Colibă Doru

Participare la
Cercul
Limbă și
comunicare

pedagogic al
profesorilor de
socio-umane,

Concursul
interațional
Copilăria de-a
lungul
AnoTimpurilor
Premiul II eleva
Iulia Hlamagă,

Simpozion
Național
Valori
naționale în
creația
mitropolitul
ui

PROMEHS –
curs formare
USV

Educație online
fără hotare

Art. ”Mișcarea
ne menține
sănătoși” p.124-127
Art. Preventing
harassment and
violence,
p.128-129
în Barometrul
reușitei școlare,

„Eminescu,
Creangă,
Caragiale – cea
mai măiastră

Activități
desfășurate
cu elevii din
grupul țintă
al proiectului

şi artistică
manifestare a
poporului

,,Preventing
harassment
and violence
in schools of

participanți
elevi de liceu

Școala de vară

produse
apicole ? ”
Rebeca
Sterian
(apicultor)

Educația e
șansa ta!, cu
CSEI
Suceava,
2018-2022
„Caravana
prieteniei”
cu CSEI
Suceava,
2020-2022

organizat la

VI E

LTMED
Participare la
Cercul
pedagogic al
profesorilor de

Festivalul
CDIdei în cărți,
2021
Premiul I
județean

mecanică,
organizat la
LTMED
Apetrei M.

Premiul II
național
Concursul
EQUINOX
Premiul II
județean

Concurs
Național de
recitare Glas de
copil - Maica
Domnului,
Darul lui
Dumnezeu
pentru noi,
ediția I, Premiul
II, eleva Iulia

Bartolomeu
Valeriu
Anania,
ediția a
VIII-a,2021

Conferința
internațional
ă Tradiții
strămoșești
la românii
de
pretutindeni

Festivalul
Literar
Internațional
Mihai
Eminescu,
ediția a
XIV-a,
Dumbrăveni,
16 aug.2021

Centenar
CornilescuConferința
Națională
100 de ani

Curs de
formareCrearea unei
rețele de
mentori la nivel
local

nr.40, anul
IX,2021,ISSN
2344-6277

român în

EU”

literatura cultă”

Apetrei M.

26.02.2021

Apetrei M.
Apetrei M.

Proiectare,
instruire,
evaluare
didactică,
2021-30 credite

“Împreună pentru
viitor”

Apetrei M.
Managementul
programelor
educaționale,
2021- 30 credite

-Academia de
vară pentru
viitori Ingineri
Constructori –
ACADEMICA
, desfășurată
online în
perioada 28
iunie - 11 iulie
2021- 15 elevi
din clasa a XI-a
B

Școala de vară
Hand to hand
- Comunicare,
joc și culoare,
ediția a II-a,
23-28 august
2021, 50 elevi
din clasele
primare și
Gimnaziale
Apetrei M.

Managementul
organizației
școlare, 202130 credite

CRED - 30 de
credite

Parteneriat
cu FEAP,
USV

Apetrei M.

Hlamagă, VI E

Apetrei M.

de la
traducerea
Bibliei de
Dumitru
Cornilescu,
Dumbrăveni
13.08.2021

Apetrei M.

Apetrei M.

Participare la
Cercul
pedagogic al
profesorilor de
socio-umane,
organizat la
LTMED –
06.05.2021

Simpozion
Național
Valori
naționale în
creația
mitropolitul
ui
Bartolomeu
Valeriu
Anania,

Doncean I.
ediția a
VIII-a, 2021

Participare
activități
formare
organizate de
Academia de
Inovare și
Schimbare prin
Educație în
cadrul
Proiectului

Art. „Spune
NU gândirii
stereotipe prin
teatru de
umbre”, în
Barometrul
reușitei
școlare, nr.40,
anul IX,
2021,ISSN
2344-6277

Platforme
educaționale
online

Doncean I.
Conferința
Națională
online
„Bune

Participare
online
activități
culturale din
cadrul
proiectului
ERASMUS +
„Tolerance is
the start” –
22.01.2021,
04.06.2021

Participare
modul Atelier
educație
financiară
„Școala de bani

Participare
ședință
online în
cadrul
proiectului
ERASMUS+
„Body, mind,
spirit” –

Participare la
cercul județean
-Conferința
Națională
„Violența
psihologicăBulliyngul”,
26.02.2021

Doncean I.

Organizare
Tabăra celor
merituoși
(28.05
-01.06.2021)

Participare în
calitate de
voluntar în
cadrul
proiectului
Jungla
în cadrul
Urbană
proiectului
Money
ROSE „Eu
Edition, ediția
vreau! Eu pot! 21 august
Noi reușim!” la 2021,
care au
organizat de
participat 26 de Asociația
elevi din clasele Școala de
a XII-a și 6
Valori
profesori
(Apetrei
Parteneriat în
Mihaela, Sava
cadrul
Lăcrămioara,
proiectului„Ș
Zaiț Gabriela,
colile Satelor
Vrînceanu
Noastre Andrei,
Educație

practici în
școala
proactivă”
(19.03.2021)

pe roți

03.06.2021

Online”
organizat de
Școala de Valori
(2 martie 2021)

Poenaru Petru,
Poenaru
Florina)

Doncean I.
Doncean I.

Centenar
CornilescuConferința
Națională

Doncean I.

pentru
Cetățenie
Activă și
Drepturile
Omului”
derulat prin
programul
Active
Citizens Fund
– Romania
Doncean I.

”100 de ani
de la
traducerea
Bibliei de
Dumitru
Cornilescu”,
Centrul
Cultural
Dumbrăveni
13.08.2021

Doncean I.

3 inspecții
metodice IC1
pentru gradul I,
două online și
una offline

Conferința
internațional
ă online
Învățăm din
experiențe!
Învățăm

-Curs
Mentalitate
deschisă în
educație –
25-28 martie
2021, oferit de

Art. ”Jurnal de
temerar” în
revista cu ISSN

Proiectul
educațional
național

Știu! Pot!
Vreau!

”Știu! Pot!
Vreau! Reușesc!”

2 aplicații
aprobate
pentru
programul
Erasmus+,
proiectele

Parteneriat cu
Școala
Gimnazială
NICOLAE
IORGA
Bacău

împreună,
Pintilii N.

organizator
Fundația Noi
Orizonturi –
30 iunie
2021

Conferința
națională
Violența
psihologică,
bullying-ul,
28februarie
2021,
organizat de
ISJ Suceava

Universitate
a de vară
Merito
-10-11
august 2021

Pintilii N.

SuperTeach și
Institutul
dezvoltării
personale
Arbinger

Reușesc!

Curs CRED,

Știu! Pot!
Vreau!
Reușesc!

ianuarie-martie

-Curs
Învață să predai
asincron,
12 martie, oferit
de EduMagic

Art. Fii bun și
tolerant! în
revista cu ISSN

Art. Propuneri
de activități
individuale
pentru elevi, în
vacanță,
publicat în
revista
națională
”Laboratorul
de educație
digitală”

Curs
Promehs, oferit
de USV
Suceava

Coordonat de
școala Bacău

Proiectul
educațional
Școala de vară
Hand to
hand-comunicare
, joc și culoare –
23 -28 august

Proiectul
educațional
interjudețean
Eminescu-durată
lirică eternă

Proiectul
educațional Nouă
ne pasă! Green
Week, 31 mai – 7
iunie 2021

Pintilii N.
Pintilii N.

Pintilii N.

KA227
aprobate
Eco4CreActi
ve
(gimnaziu) și
CreActive-B
MS (liceu)

Parteneriat cu
Agenția
pentru Mediu
Suceava

Pintilii N.
Activități
locale de
implemenare
pentru
proiectele
Erasmus
KA229 în
desfășurare:
Solidarity for
equality.
Tolerance is
the Start!
Și F.O.O.D.
O mobilitate
M1 la școala
din
Parga-Cehia
în iulie 2021,
proiectul
KA227
CreActive-B
MS

Pintilii N.

CRED –
30 de credite –

Onișoru A.

Participare la
cercul
pedagogic-gimn
aziu

Concursul
„Serbarea de la
Putna”
-eleva Mălina
Daria, clasa a
VII-a,
Mențiune
(premiu: cărți și
bani)
Zorilă L.

Zorilă L.

Festivalul
Literar
Internațional
Mihai
Eminescu,
ediția a
XIV-a,
Dumbrăveni,
16 aug.2021

Zorilă L.

Susținere
inspecție
specială pt.
Gradul II sesiunea august,
2021

Cutia Prieteniei
Proiect
educational la
clasa a VII-a C și
a VI-a D personaje
“prietene din
literatura
romană” 14.04.2021

Dezbatere
asupra efectelor
bullying “Vrem
respect!”-

Onișoru A.

Onișoru A.

la cl. a VII-a C
și a XI-a C

ERASMUS
KA1-TASK

Zorilă L.

Zorilă L.

Festival
internațional
Concurs de
recitare ”Acasă
la Grigore
Vieru" organizat
de Liceul
Teoretic Lipcani,
raionul Briceni,
Rep. Moldova
(februarie 2021,
online), cu eleva
Bîrsan Naomi –
Mențiune

Concursul
județean de
eseuri
”O filă din
istoria
Jandarmeriei”,
cu eseul:
”De ziua ta,
jandarm”,
(organizat de
Insp. de Jandarmi

Simpozionul
literar
”Poeți ai
nemuririi
noastre”
(februarie
2021)

Rusu O.

Proiectul
educațional
”Eminescu
actual”,
(martie 2021),
în cadrul
Săptămânii
Școala Altfel și în
cadrul Zilelor
Școlii, finalizat
cu amenajarea
unei expoziții
tematice
eminesciene la
parterul liceului

Proiectul
european
Erasmus +
”Formarea
europeană a
cadrelor
didactice în
vederea
însușirii de
competențe
pentru
reducerea
fenomenului
violenței în
școală”,
responsabil
comunicare.

Rusu O.
Proiectul
educațional
”Eu iubesc limba
română”
(online, în
parteneriat cu
Liceul Teoretic
Olimp, Sîngerei,
Republica

Proiectul
educațional
”Violența,
dincolo de
aparențe”,
în parteneriat cu
Insp.de
Jandarmi
Suceava
(4 iunie 2021)

Activități
didactice de
voluntariat
(pregătire limba
română) cu
eleva
Stănceanu
Mihaela (cl. a
XII-a, LPS
Suceava), de la
Centrul de
Plasament
”Speranța”
Suceava;

Rusu O.
Activități de
sprijin pentru
pregătirea
examenului de
bacalaureat, în
cadrul
Programului
ROSE

Rusu O.

Parteneriatul
educațional
cu Insp. de
Jandarmi
Suceava:
”Impreună
pentru
siguranță”

Rusu O.

Suceava,

Moldova

27 martie 2021)
Premiul I,
cu eleva Băieș
Cristina Damaris,

Rusu O.

cl. a IX-a A

Rusu O.

Participare la
cercul
pedagogic
pentru disciplina
Limba franceză,
pentru sem. 2,
prof. Sîrghi
Alexandra

Limbi străine

Concursul
internaţional
„Copilăria de-a
lungul
Ano-timpurilor”
organizat de
Asociaţia
Cultural
Ştiinţifică
Pleiadis: Chireac
Sara (clasa a VI-a
B, Premiul III),
Ifrim Irina (clasa
a VI-a B, Premiul
II), Guranda
Bianca (clasa a
X-a B, Premiul
I), prof.
coordonator
Sîrghi Alexandra

Ateliere de
formare «
Nouvelles
pratiques de
classe et
enseignemen
t du français
» organizate
în cadrul «
Printemps de
l’Innovation
du Français
», ARPF
Suceava și
Universitate
a „Ștefan cel
Mare”
Suceava,
10-15 mai
2021, prof.
Sîrghi
Alexandra

Articol « La
chanson en
classe de
langue
étrangère » în
volumul
Discours
didactique et
pratiques
innovantes
dans
l’enseignement
du français aux
enfants,
Anadiss HS /
2020, prof.
Alexandra
Sîrghi

Proiect
eTwinning
„Big Planet
Small
Planet”, în
anul şcolar
2020-2021,
în parteneriat
cu Liceul
„Martinière
Monplaisir”
din Lyon,
Franța, IES
„San
Rosendo” din
Mondoñedo,
Spania,
Liceul Publio
Virgilio
Marone,
Avellino,
Italia, prof.
coordonator

Activitatea
“Violenţa
dincolo de
aparenţe”, din
cadrul
Proiectului de
Parteneriat
Educaţional
Împreună pentru
siguranţă, în
colaborare cu
Inspectoratul de
Jandarmi
Judeţean
Suceava, prof.
Sîrghi
Alexandra

Acord de
parteneriat
încheiat cu
Asociaţia
Cultural
Ştiinţifică
Pleiadis din
Iaşi, prof.
Sîrghi
Alexandra

Sîrghi
Alexandra
Bullying si
cyberbullying
clasa a V-a A
prof.
Colbea-Vleju
Antonia

Matematică

Științe

Sustinere
inspectie IC1,
grad II - Prof.
Maftei

1. Ziua
internațională a
familiei
(15 mai)
2. Felicitări de
ziua mamei cu
elevii claselor a
V-a A și C
3. Poligoane
stelate in cerc
cu elevii clasei
a VII-a B
4. Colț de
primăvară
(ornarea
claselor a V-a A
și C cu fluturi)
5. Vizita la
expozitia
“Protejati
fluturii si
mediile lor de
viata”
6. Tangram cu
elevii claselor a
V-a A,C
7. Sudoku cu
elevii claselor
IX Dp, Ep
Prof.
Colbea-Vleju
Antonia
- Mari inventii
ale umanitatii Prof. Maftei
Alexandra;

Alexandra

- Realizare
Origami - Prof.
Maftei
Alexandra;
- Jocuri
wordwall Prof. Maftei
Alexandra;
- Vizita la
expozitia
“Protejati
fluturii si
mediile lor de
viata” - Prof.
Maftei
Alexandra;
- evaluator
simulare BAC Prof. Maftei
Alexandra;
- asistent
simulare
examenul de
Evaluare
Nationala Prof. Maftei
Alexandra;
- membru in
comisia de
organizare a
examenului de
Evaluare la cl a
VI a;
- asistent
examenul de
Evaluare
Nationala Prof. Maftei
Alexandra.

-Curs de

Excursie

Socio-umane

formare
evaluator
CNEEP( martieaprilie );
-Obținerea
gradului didactic
I ( 10 mai )
Profesor
Botezatu Nucu
Mugurel

tematica :
Tipuri de
turism în
Maramureș (
12-13 iunie )
Profesori :
Botezatu Nucu
Mugurel
Botezatu
Magdalena

Participare la
Cercul
pedagogic al
profesorilor de
socioumane,
organizat la
LTMED

Participare la
concursul
regional Copilăria - o
lume fermecată,
ediția a XI-a,
iunie 2020
Premii:

Participare și
participare cu
susținere de
activitate în
cadrul comisiei
metodice a
consilierilor
școlari - zona
Suceava liceu

Țârdea Denisa
(cls.a VII-a D)
-Premiul I

Profesor
psihopedagog
Curaleț Laura

Organizator cerc
pedagogic al
profesorilor de
științe socio
umane- Strategii
inovative de

Vlădeanu
Timotei (cls.a
VII-a D)
-Premiul al II-lea
Hreniuc
Elisabeta (cls. a
VII-a D) -premiul
al III-lea
Gafițescu Denisa
( Cls.a VII-a D) MENȚIUNE

Conferința
Ziua
Internațional
ăa
Siguranței pe
Internet (
Safr Internet
Day)organizată
de Salvați
copiii în
cadrul
proiectului
Ora de net
Webinarul
Completarea
planului de
servicii
individualiza
t pentru
copii cu
cerințe
educaționale
speciale organizat de
CJRAE
Sibiu

Curs de formare
evaluator
CPEECN

Inițierea și
participarea la
campanii în
cadrul SNAC :
Săptămâna
legumelor și
fructelor donate,
shoebox și
campanie de
donație pentru un
copil bolnav

Participarea cu
activități la cls. a
IX-a A, în cadrul
proiectului inițiat
de USV PROMEHS

Participare la
activități și
întâlniri în
cadrul
proiectului
CESI Calitate prin
Educație
Școlară
Incluzivă inițiat de
CJRAE
Suceava

Cyberbulliyng-u
l și consecințele
lui - activitate la
cls.a VIII-a A și
B

Profesor
evaluator la
examenul de
simulare
bacalaureat

Despre emoție
cu emoție activitate la cls.
pregătitoare +I
-a Sălăgeni

Profesor
asistent la
examenul de
Evaluare - cls. a
VI-a și
Evaluarea
Națională - cls.
a VIII-a

Activitate de
prevenire a
cyberbullying-ul
ui în cadrul
campaniei
Salvați copiiiOra de net cu
elevii cls. a
VII-a D
Realizarea
chestionarului
despre violența
în mediul școlar
- aplicat online
pe un eșantion
de 492 elevi de
la LTMED

Membru în
Comisia Zonală
de Evaluare cls.a XII-a

Parteneriat cu
CJRAE SV în
vederea
aplicării
proiectului
ALEGERI la
nivel de
unitate
școlară

Protocol de
colaborare cu
Școala
Gimnazială
Florea
Bogdan din
Reghin, jud.
Mureș

transmitere a
noțiunilor
specifice
disciplinelor
socio-umane

Profesor
evaluator la
simularea
examenului de
bacalaureat la
disciplina
Logică,argume
ntare și
comunicare
Curs de formare
evaluatorCPEEN

Asistent la
examenul de
evaluare
națională

Susținerea IC2
în vederea
obținerii
gradului didactic
I.

Membru în
comisia de
organizare a
examenului de
bacalaureat
-Colegiul
Tehnic Mihai
BăcescuFălticeni
Bucur Cipriana

Participare la
Cercul
pedagogic al
profesorilor de
socio-umane,
organizat la
LTMED.
Participare la
Cercul
pedagogic al
profesorilor de
istorie organizat
la Școala „
Miron

- Concursul
„Unire în cuget şi
simţire ”Premiul Iechipajul
Albișteanu
Gianina, Filote
Luca, Andrieși
Denisa și
Antonesei Ana
Maria , clasa a
VII-a A- faza pe
școală
Premiul al

Conferință
pe tema
„Eroii
neamului ”
organizată
de prof.
Codrin
Bența în
parteneriat
cu insp. pe
disciplina
istorie
Hreceniuc
Daniel

Webinar pe tema
predării istoriei
(“The Ratiu
Forum Teaching
of History
Webinar”)

-Proiectul
educațional „Eroi
au fost , eroi sunt
încă”
- Proiectul
educațional
„Mari
personalități
istorice”;
-Proiectul
educațional -„De
ce prețuim
femeile?”;
- Proiect

Am făcut
parte din
echipa de
proiect la
următoarele
proiecte:
- Proiectul
ROSE;
-Proiectul
Erasmus+KA
227,
Ecology;
Culture;

„Învăț să-mi
gestionez furia”

- „Cine decide
pentru mine”?;

-Cum evităm
violența în
programele TV?

-„Valorile
personale-Ce
sunt și de ce am
nevoie de ele în
viața de zi cu
zi?";
- 9 mai – o
singură zi, o
triplă săbătoare;
- Profesor
evaluator la

Protocol de
colaborare în
cadrul Școlii
de vară
„Mâini
dibace”,în
parteneriat cu
Asociația
„MEREU
TINERI”,
Suceava,
„Parohia
Acoperământ
ul Maicii

Costin”Suceava.
Participare la
susținerea
lucrării de
gradul I a d-lui
prof. Botezatu
Mugurel.
prof. Bortă
Daniela

III-lea- echipajul
Ștefan Delia,
Andronic Naomi,
Gînga Livia și
Vatamanu
Robert, clasa a
VIII-a D.
- Concursul de
referate și
comunicări
științifice.
Premiul al
III-leaLupu Miriam,
clasa a X-a B
-Concursul online
interjudețean
„Mândru că sunt
român”
Premiul I- Gînga
Veronica, clasa a
VII-a A
Mențiunea
I-Vatamanu
Robert, clasa a
VIII-a D;

transdisciplinar
„Personalitatea
lui Ștefan Cel
Mare și Sfânt
oglindită în
literatură, istorie,
religie și artă”;
- Proiect
educațional
„Prietenia altfel”

Options for
Creative
Learning and
Active Life;
- Proiectul
Erasmus+KA
227 Creative
and active
educationBody, mind,
spirit

simularea
Examenului de
Bacalaureat la
disciplina
istorie;
- Membru în
Comisia de
organizare a
Simulării
Evaluării
Naționale la
clasa a VIII-a;
- Membru în
Comisia de
organizare a
Examenului de
Bacalaureat sesiunea
iunie-iulie;
- Membru în
Comisia de
organizare a
Examenului de
Bacalaureat sesiunea
augustseptembrie;
Școala de vară
Hand to hand Comunicare,
joc și culoare,
ediția a II-a,
23-28 august
2021, 50 elevi
din clasele
primare și
gimnaziale

Domnului”,
Suceava,
Școala nr. 10
Suceava,
Liceul cu
Program
Sportiv
Suceava,
Colegiul
Tehnic „A.I.
Cuza”,
Suceava,
Școala
Gimnazială
„Grigore
GhicaVoievo
d”, Suceava,
Școala
Măriței,
Grădinița cu
Program
Prelungit
Prichindel,
Grădinița cu
Program
Prelungit
1,2,3,
Suceava,

Cerc
pedagogic-meca
nică

Tehnologii

ArtMărțișor
Artă și
Textile-premiul I
și II
Deșeurile pot fi și
artă-premiul II și
Mențiune(Națion
ală)
Designer
junior-premiul I
CDIDEI
cărți-mențiune-et
apa județeană

-

Definitivat (
Hrițcu Petrișor)
Curs de
formareCreearea unei
rețele de
mentori la nivel
local (Hrițcu
Petrișor,
Șorodoc Rica)

Revista
Meseriașiicatedra tehnică

Pregătește-te
pentru viitor ( în
cadrul proiectului
Săptămâna
Europeană a
competențelor
profesionale)
SNAC:
Săptămâna
legumelor și
fructelor
Cariera ta,
misiunea
noastră!promovarea
învățământului
profesional și
tehnic

Proiect
Pocu-Practic
a meserie de
viitor pentru
elevi din
județul
Suceava
(Hrițcu
Petrișor)

Campania
R.E.S.P.E.C.TViolența este
arma celor slabi
(clasa a IX a
Ep- Șorodoc
Rica)
Violența dincolo
de aparențeHrițcu Petrișor

Mărțișorul-sim
bol al
primăverii
(Șorodoc Rica,
Lăcătuș
Loredana)
Designeri
români
(Lăcătuș L.
Șorodoc R.)
Să ne
cunoaștem mai
bine( Paraon
Angelica)
Protejați fluturii
și mediile lor
de viață
(Surugiu I.,
Hrițcu P.)
Concurs -rebus
cu teme
specifice
viitoarei
meserii( cl. a
XI a C și a X a
C- Sărghie
Elena)
Vizionare de
filme cu mesaj
educativ
(Sîrghie Elena)
Comportament

și maniere(
Apetrei
Florentina)
Sport, natură,
relaxare(
Apetrei
Florentina)
După muncă și
răsplată (
Apetrei
Florentina)
Participare la
Cercul
Pedagogic
Educație
fizică și arte
plastice

Prof. Cârlig
Cristian

Mențiune Fotbal băieți
gimnaziu
,, Cupa
Prieteniei”

Curs de
Perfecționare
Etică și
legislație
PROMEHScurs de formare
USV

Revista
Meseriașii nr.
10 articolul
Hand TO Hand
- comunicare,
joc și culoare Jocurile
Copilăriei

Proiect
Educațional
Școala de Vară
Hand To HandComunicare, joc
și culoare

Hand To
HandTogether in
Europe

Participarea la
nivel local la
Campania
Internațională 19 zile de
activism
împotriva
abuzului și
violenței față de
copii și tineri

Activități de
voluntariat
ShoeBox
Donație în bani
SNACSăptămâna
legumelor și a
fructelor

