
 

 

Lista publicațiilor și lucrălor științifice ale cadrelor didactice care au contribuit la 

ridicarea prestigiului Liceului Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc  
 

Perioada: Septembrie  2012-2020 

 

Nr.crt Profesor Titlu articol/ lucrare/ publicatie 

1. Olaru 

Luize 

I. Caragiale "atunci" si "acum". Perspective lectoriale in comedia 0 scrisoare pierdut ;  

2.Personajul Iiterar - valenta formativa a lumii contemporane?;  

3.Valente ale metaforei dor de moarte in poezia blagiana si cea erninesciana;  

4. Alexandru Lapusneanul - un personaj controversat al literaturii romane";  

5. Universul morornetian - un etalon al satului traditional din Campia Dunarii;  

6.Canonul scolar: Receptarea poemului Luceafarul, de Mihai Eminescu;  

7.Receptarea poemului Luceafarul, de Mihai Eminescu;  

8.Personajul Ion fata in fata cu cititorul;  

9.Un demers flexibil 111 stuidierea nuvelei psihologice;  

10. Poezia argheziana - o pledoarie in favoarea cuvantului, a carti] si a culturii;  

11. Relatii intre perceperea textului si procesul de elaborare a scrierii despre text;  

l 2. 0 viziune interdisciplinara in studierea povestirii "La hanul lui Manjoala";  

13.În haina de sarbatoare de ziua europeana a limbilor straine;  

14.Sa redescoperim frumusetea Bucovinei!;  

15.Evadare in fantastic prin lectura;  

16.impozionul National de Didactica Limbii si Literaturii Romane. Lectura si interpretare;  

17. Redescoperirea universuJui copilariei;  

I 8. Campania S.O.S.- Salvati pamantul! Editia a II-a;  

19.4 septembrie - Ziua curateniei nationale. Let's Do It, Romania!  

20.Limbaje artistice 111 explorarea textului;  

21.Dezvoltarea competentelor de lectura prin valorificarea basmului cult eminescian;   

22. Trei ipostaze de citire a unui chip: Fata cu cercel de perla;   

23. Limbaje artistice.   

 

2. Moraru 

Elena 

 "Set de probleme" in revista "Sinus" a societatii stiintifice "Cygnus"  

2012. 

3. Romaga 

Mircea 

1.Un moment din istoria Câmpulungului moldovenesc din perspectivă interdisciplinară, în 

vol. „Abordări interdisciplinare și transdisciplinare ale curriculumului național, Ed. George 

Tofan, Suceava, 2012 

2.Stilul arhitectural moldovenesc în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, în vol. „Progresul 

școlar între tradiție și inovație”, Ed. George Tofan, Suceava, 2014 

3.Să învățăm istoria cu plăcere! în vol. „Învață să trăiești, trăiește pentru a învăța”, Ed. 

Tofan, Suceava, 2015 

4.Metode, instrumente, tehnici de cercetare, în vol. „Managementul educației moderne”, Ed. 

George Tofan, Suceava, 2018 

5.O curiozitate de sincretism lingvistic - Microzona de limbaj Capu-Satului, Câmpulung 

Bucovina, în vol. pe CD „Gânduri din cadențe albastre”, Colegiul Național Militar „Ștefan 

cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, 2019 

6. 0 problema controversata - culoarul polonez si Danzigul, in vol.  

Cerinte ale educatiei in invatamdntu! preuniversitar, Ed. G. Tofan,  

Suceava, 2011, Colegiul Militar Licea I ,,Stefan eel Mare", Carnpulung  

Moldovenesc, ISBN;  

7. Migratii in lumca contemporana in revista Ecouri didactice, revista  

nationals de articole, stud ii si lucrari stiintifice, Volumul 1, 2013, nr. 4 -  

8. (13), B aprilie-iunie, ISSN, Beclean.  

9. Un moment din istoria Campulungului Moldovenesc din  

perspectiva interdisciplinara, in vol. Abordari interdisciplinare ~•i  

transdisciplinare ale curriculumului national, Ed. G. Tofan, Suceava,  



2012, Colegiul Militar Licea! ,,Stefan eel Mare", Campulung  

Moldovenesc, ISBN; 

4. Snijec 

Cely 

1. Publicatie  in revista  asociatiei  generale  a  invatatorilor  din Romania. articol  cu  

titlul,,Strategii didactice  moderne  centrate  pe  elev “, in cadrul Congresului  Învatatorilor  

din  Bucovina 

2. Publicatie  in revista ,,Pasi spre  invatamant  de calitate  in cadrul sesiunii euroregionale  

la  liceul tehnologic  transporturi  auto timisoara 2013 cu tema ,,Strategii  educationale  

centrate  pe  elev''  

3.Publicatie  in revista ,,Pasi spre  invatamant  de calitate  in cadrul Sesiunii Internationale   

la  Liceul tehnologic  transporturi  auto Timisoara  2009, cu tema  ,,Asigurarea calitatii  in 

invatamant- un drum spre succesul scolar''  
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