
 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

Municipiul Paşcani, Strada Sportului nr. 12, Judeţul Iaşi, cod 705200 

Telefon / Fax: 0232 762637;  E-mail: contact@colegiulsadoveanu.ro 

www.colegiulsadoveanu.ro 
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      În perioada 5 - 9 noiembrie 2018, la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din 
Paşcani  s-a desfăşurat Săptămâna „Şcoala Altfel”, cu programe dedicate activităţilor 
educative extraşcolare şi extracurriculare, organizate sub formă de ateliere interactive. 
Anul acesta, programul a fost gândit în continuarea celui desfăşurat anul trecut, care, 
prin formula sa inedită, s-a bucurat de un real succes, elevii având posibilitatea, pentru 
a treia oară, să îşi aleagă atelierul la care doreau să participe, în funcţie de gradul de 
interes personal. Mai mult decât atât, sub semnul Centenarului Marii Uniri, imaginea 
Colegiului Naţional „Mihail Sadoveanu”  s-a profilat într-o notă aparte  Toate cadrele 
didactice ale liceului nostru s-au străduit să vină cu o ofertă extrem de tentantă şi de 
variată, îmbinând latura formală cu cea non-formală şi informală. Din chestionarele 
aplicate după derularea programului „Şcoala Altfel”, elevii au apreciat timpul  petrecut 
într-un mod plăcut alături de dascălii lor, dar şi alături de alţi profesori ai şcolii, pe care 
nu îi aveau la vreo disciplină de la clasă. Clinchetul cristalin al clopoţelului a răsunat 
suav în sala de spectacole, unde într-o toamnă aurie, ca cea de altădată, au răsunat din 
nou poveştile marelui scriitor Mihail Sadoveanu, Oameni de poveste au prins viaţă 
prin imagini şi cuvinte, iar La Chanson du Chocolat  a creat mediul propice unor 
activităţi plăcute, într-un cadru destins. Astfel,  elevii s-au bucurat în unanimitate de o 
săptămână cu adevărat „altfel”, consemnată într-un jurnal de activităţi „altfel”, având 
un bun prilej, astfel, de a cunoaşte mai bine dascălii şcolii, de a interacţiona cu aceştia 
şi în alte împrejurări decât în cadrul formal şi de a consolida relaţia cu aceştia. 
 
 

1. Concursul regional de matematică Speranţe Olimpice (coordonat de Catedra de 
Matematică) 
2. Concursul şcolar Lecturi sadoveniene (coordonat de Catedra de Limba şi literatura 
română) 
3. Spectacol muzical (coord. prof. Preutu Romeo) 



4. Spectacol de teatru , trupa Millo (coord. prof. Aparaschivei Anca, prof. Preutu 
Marioara) 
5. Ceai cu mine… (coord. Consiliul Şcolar al Elevilor) 
6. Cetăţenie activă europeană (coord. prof. Moroşan Cristina, prof. Apetroaie 
Camelia, prof. Căşăriu Angela, prof. Vântur Cornelia) 
7. Artă şi creaţie ( coord. prof. Damiean Nicoleta, prof. Spiridon Mihaela) 
8. Jocurile copilăriei (coord. prof. Mercaş Hariclea, prof. dr. Pintilie Otilia) 
9. Istorie şi civilizaţie românească-Centenar  (coord. prof. Minea Irina) 
10. Paşi pe Terra. Cultură şi civilizaţie românească (coord. prof.  Adobriţei Elena, 
prof. Anicolaesei Valeria, prof. Dominte Dana, prof. Pipirigeanu Gavril) 
11. Jocuri şi poveşti (coord. prof.  Hărăţu Elisabeta, prof. Jitaru Adela) 
12.Be healthy, be happy! (coord. prof.  Atudorei Brânduşa) 
13. Calea spre lumină – redactare revistă şcolară (coord. prof. Dimitriu Sîrghie 
Vasilica, prof. Spiridon Mihaela)  
14. Lets Play…English! (coord. prof.  Bejan Florina Camelia) 
15. Atelier de scriere/citire poveşti (coord. psihol.Fasolă-Mătăsaru Petruţa, prof. 
Dumitrache Coca, prof. Mărgineanu Ema) 
16. Atelier de animaţie (coord. prof.  Liuţă Mirela Cristina, prof. Eniu Lucia) 
17. Steps to photography (coord. prof.  Berenghia Bogdan) 
18. La Chanson du Chocolat (coord. prof. dr. Eniu Lucia Victoria)  
19. Atelier juridic (coord. A.T.E.A.M.)  
20. Expoziţie de grafică/fotografie (coord. prof. Liuţă Mirela Cristina) 
21. Autocunoaştere (coord. prof.  Pâslaru Ioan, prof.Gabor Simona) 
22. Atelier Pro-Vita(coord. prof. Covrig Magdalena, prof. dr. Pintilieasa Ramona, 
prof. Ţiculeanu-Ciurlică Mihaela) 
23. Culture et civilization française (coord. prof.  Coţofană Relu, prof. Condurache 
Ioan) 
24. Şahul, sportul minţii (coord. prof. Dumitraşc Adriana, prof. Mitrică Eduard) 
25. Atelier de comunicare (coord. A.T.E.A.M.) 
26. Magia cristalelor (coord. prof. Radu Cătălina) 
27. La pas cu domnul Sadoveanu (coord. bibl. Prof. Iacob Maria, prof. Chiculiţă 
Viorel) 
28. Competiţie sportivă – volei (coord. prof.  Angheluş Rodica) 
29. Competiţie sportivă – fotbal (coord. prof. Angheluş Petrică) 
30. Start în programare! (coord. prof.  Vangă Brânduşa, prof. Matcovici Adriana) 
31. Şezătoare literar – religioasă (coord. prof.  Dimitriu Sîrghie Vasilica) 
32. Autocunoaşterea (coord. prof.  Pâslaru Ioan, prof. Gabor Simona) 
33. Excursie în Maramureş(coord. prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica, Jitaru Adela, 
Matcovici Adriana, Pintilieasa Ramona)  
34. Excursie la Suceava (coord. prof. Hărăţu Lizuca) 
35. Excursie la Iaşi (coord. prof. Aparaschivei Anca) 
36. Excursie la Iaşi (coord. prof. Grozavu Ana-Maria) 
37 . Excursie la Iaşi (coord. prof. Anton Adriana, prof. Mertic Daniela) 
38 . Excursie la Gura Humorului (coord.prof. Preutu Romeo) 
39. Excursie la Iaşi (coord. prof. Liuţă Cristina) 
40.Vizionare spectacol la Teatrul Naţional din Iaşi (coord. prof. Dimitriu Sîrghie 
Vasilica, prof. Popescu Claudia) 



41. Excursie tematică –  Palatul Culturii, Teatrul Naţional din Iaşi (coord. prof. 
Liuţă Mirela Cristina) 
42. Excursie tematică – Iaşi (coord. prof. Mertic Daniela Carmen şi prof. Anton 
Adriana) 
43. Excursie tematică – universităţi ieşene ( coord. prof. dr. Pintilie Otilia) 
44. Expoziţie de fotografie la Casa de Cultură Paşcani 
45. Atelier sportiv – ZUMBA (A.T.E.A.M.)  
46. Parfumul florilor de toamnă (profesorii Catedrei de Biologie) 
47. Ziua ECO (coord. Toţi prof. diriginţi) 
48. Balul Bobocilor (coord. elevii claselor a XII-a, consilierul educativ prof. Liuţă 
Mirela Cristina, profesorii diriginţi ai claselor a XII-a) 

 48 

 
 

 educaţie pentru sănătate: 1 
 ştiinţific: 3 
 cultural-artistic: 9 
 competiţii / activităţi sportive: 1 
 religioasă: 2 
 cetăţenie democratică: 2 
 ecologie şi de protecţie a mediului: 1 
 concursuri : 2 
 ateliere practice: 4  
 dezbateri :6  
 artistico-plastică: 4 
 excursie / vizită tematică: 10 
 calitatea stilului de viață: 1 
 securitate personală: 1 
 abilități de viață: 1 

 

68 

258 elevi gimnaziu, 874 elevi liceu 

• Banca Comercială Română, director Păun Andrei Ovidiu 
• I.S.J. Iaşi 
• Şcoli ieşene, precum şi şcoli din alte judeţe; profesori din alte şcoli, care au 

participat la cele două concursuri şcolare 
• Palatul Culturii Iaşi 



• Biblioteca Centrală Universitară Iaşi 
• Biblioteca Universităţii “Gheorghe Asachi” Iaşi 
• Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” Iaşi 
• Casa de Cultură “Mihail Sadoveanu” Paşcani 
• A.T.E.A.M. 
• ŞANSA 2010 

 
•  Palatul Culturii Iaşi 
• Casa de Cultură “M. Sadoveanu” Paşcani 
• Biblioteca Centrală Universitară Iaşi 
• Biblioteca Universităţii “Gheorghe Asachi” Iaşi 
• Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri” Iaşi 

 

•  formarea si cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii; 

• promovarea talentului şi fanteziei elevilor;  
• creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice; 
• conştientizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale; 
• dezvoltarea spiritului de lucru în echipă; 
• dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa 

cotidiană; 
• îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului ; 
• dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii; 
• cultivarea simţului estetic;; 
• stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării 

eficiente; 
• orientarea şcolară şi profesională; 
• descoperirea şi valorizarea abilităţilor artistice şi plastice; 
• exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite;  
• formarea  şi cultivarea interesului  pentru  promovarea valorilor culturale, 

naţionale; 
•  formarea şi cultivarea interesului pentru ştiinţă; 
•  formarea capacităţii de apreciere corectă a însuşirilor de personalitate;  
•  dobândirea abilităţii de autocunoaştere; 
•  cunoaşterea drepturilor unui cetăţean european; 
•  formarea şi asumarea unui sistem de valori; 
• corelarea  teoriei cu practica; 
• stimularea spiritului de competiţie; 
• cultivarea spiritului critic; 
•  creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală. 



Aprecieri verbale; 

Chestionare; 

Fişe de lucru; 

 Spectacole de teatru şcolar; 

Expoziţie de lucrări; 

Dezbateri; 

 Fotografii, filme, portofolii; 
 Fişe de evaluare,; 
  Autoevaluarea;  
  Acordarea de diplome; 
  Analiza SWOT, raportul proiectului. 

 

• Participarea activă a tuturor elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi diferite 
conforme cu tipurile de proiecte propuse. 

• Implicarea în activitãţi diverse - ştiinţifice, estetice şi artistice - culturale (scenete, 
audiţii, ateliere de lucru), de consiliere şi orientare, concursuri şcolare etc. 

• Valorificarea potenţialului artistic şi civic al elevilor; 
• Identificarea  valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor; 
• Exersarea  abilităţilor de a proiecta şi desfăşura  activităţi cât mai diverse în echipă; 
• Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii; 
• Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive; 
• Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi  naţionale 

româneşti ; 
• Practicarea voluntariatului activ şi eficient ;  
• Dezvoltarea relaţiilor interpersonale, elev-elev, elev-profesor, elev – terţi; 
• Responsabilizarea elevilor din punct de vedere social, implicarea lor şi a cadrelor 

didactice în activităţi nonformale;  
• Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos. 

 
     
  

 Implicarea activă a elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi multiple, specifice 
curricumului nonformal; 

 Conceperea şi desfăşurarea de parteneriate  educaţionale pentru sprijinirea 
activităţii extraşcolare; 

 Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de 
elevi, dar şi experienţa elevilor în proiecte educaţionale derulate în şcolală; 



 Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă, personalitate şi 
preocupărilor elevilor; 

 Climat educaţional deschis, stimulativ, datorat relaţiilor interpersonale foarte 
bune;  

 Colaborarea permanentă cu  Consiliul Elevilor şi cu Asociaţia Părinţilor; 
 Accesul  la Internet; 
 Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii programului; 
 Activităţi interactive , atractive. 

 Manifestarea dorinţei elevilor de a continua “Şcoala Altfel” sub forma 
atelierelor interactive. 

 Spaţiul insuficient pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 
 Lipsa resurselor pentru stimularea elevilor; 
 Un număr relativ mare de activitaţi , desfăşurate simultan, cărora li s-a atribuit 

un spaţiu temporal limitat, având ca urmare o diseminare slabă a rezultatelor; 
 Numărul prea mare / prea mic al participanţilor la unele ateliere; 
 Lipsa unui spaţiu adecvat, a unei recuzite necesare organizării spectacolelor; 
 Lipsa implicării părinţilor în derularea activităţilor; 
 Implicarea slabă a unor elevi. 

 

 Posibilitatea dezvoltării personalităţii elevului din multiple perspective, implicit a 
cadrelor didactice; 

 Posibilitatea elevilor de a-şi allege atelierul dorit; 
 Posibilitatea elevilor / profesorilor de a cunoaşte şi alte colective ; 
 Dezvoltarea relaţiei elev – profesor, profesor – elev, prin aportul educaţiei 

nonformale; 
 Reducerea absenteismului / abandonului prin abordarea în manieră diferită a 

şcolii / educaţiei; 
 Promovarea ideilor proprii ale copiilor și punerea lor în practică; 
 Învăţarea nonformală, degajată oferă elevilor şansa de a se exprima liber, fără 

constrângerea notării, de a lucra în echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului 
de comunicare ; 

 Implicarea Consiliului Elevilor în desfăşurarea de activităţi comune; 
 Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor relaţii 

interpersonale; 

 Colaborarea cu  diverşi parteneri şi disponibilitatea din partea partenerilor; 

 Descoperirea frumuseții locurilor, biodiversitatea, prin excursiile iniţiate. 

 

 



 Suprapunerea activităţilor din şcoală; 
 Scăderea interesului pentru unele ateliere;  
 Numărul prea mare de proiecte cărora li s-a asociat un timp limitat, concomitent, 

pot determina neatingerea scopului/ obiectivelor urmărite; 
 Neconştientizarea părinţilor / unor elevi privind rolul implicării lor ;    
 Lipsa fondurilor, a spaţiilor, a recuzitei necesare.  

 

• O sală de activităţi culturale adecvată; 
• Funcţionarea mai performantă / acces mai mare la internet pentru derularea 

activităţilor; 
• Stimularea elevilor cu premii; 
• Realizarea unei mai bune colaborări între cadre didactice, implicarea tuturor 

profesorilor şi a diriginţilor în promovarea şi susţinerea activităţilor şcolii 
• Colaborarea  cu comunitatea locală, cu sponsori în vederea obţinerii materialelor 

necesare; 
• Continuarea activităţilor din programul “Şcoala Altfel” sub formă de ateliere 

interactive, după modelul acestui an şcolar, doar cu o mai bună organizare a 
timpului şi a resurselor materiale. 

 
 
 
               Director,                                                                   Consilier educativ, 
Prof. Şerban Genoveva                                                 Prof. Liuţă Mirela Cristina 
 
                                               Director adjunct,                     
                                          Prof. Radu Bogdan Ardeleanu    
 
 
  



 
 

Imagini din timpul activităţilor: 
 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 





 
 

 



 
 

 





 
 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

 


