
 
 

 

RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV 

Anul școlar 2018-2019 

Semestrul I 

Nr. 434/25.02.2019 

     Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare, activităţi 

educative şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului 

şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. În anul școlar 2018-

2019, activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi orientare, activităţi extracurriculare 

şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanţă, 

redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact, 

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

din latura non-formală şi informală. 

                         Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în 

planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în 

domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare 

profesionala ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii 

româneşti contemporane, în vederea realizării  învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca 

produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “ educabililor” în membri activi şi responsabili ai 

comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoara activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii 

europene.  Activităţile educative desfăşurate au fost în număr generos la fiecare comisie aflată în 

subordine şi au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în 

sfera Educaţiei pentru sănătate, Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei 

pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, 

Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , 

Educaţiei ecologice etc. 

La începutul anului şcolar, în cadrul  activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost  

realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului 

educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor 

activităţi. 

S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de activitate ale 

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea / 



feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu elevii aleşi 

în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu un impact 

educaţional deosebit. 

 Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele didactice au fost 

realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul Naţional și au 

fost predate la timp. 

 La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare pentru 

eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe,materiale 

audio, video, etc.).De asemenea, prin invitaţii aduşi în faţa elevilor, am încercat să le ofer modele 

umane demne de urmat, de la care să poată prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, care să 

le modeleze armonios caracterul. 

 Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător, 

prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în vederea diagnosticării şi 

remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul semestrului I, prin implicarea lor directă în activităţi, 

prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri etc. . La începutul anului școlar, am conceput 

programul activităţilor educative,pe care, în majoritatea cazurilor, am reuşit să le pun în practică, 

nerămânând în stadiul de proiect educativ.  Am realizat analiza SWOT a rezultatelor fiecărei activităţi 

educative organizate, precum și un plan de măsuri și activități remediale. Cu elevii s-a menținut 

întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi cu  privire la organizarea acestor 

activităţi,  i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit 

de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut permanent 

colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, venind, astfel, în folosul elevilor din 

întreaga şcoală. 

 În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective: 

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii; 

• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar; 

• informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrării sociale optime; 

• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în 

vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.; 

• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice; 

• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor. 



 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ORGANIZATE ÎN SEMESTRUL I 

ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea și tipul 
acțiunii 

Data/ 
perioada 

Loc de 
desfășurare Responsabili Participanţi 

1.  

 ,,Primul clinchet. Bun 
venit la şcoală!”- 
festivitatea de deschidere 
a anului școlar 
2018/2019 

10 sept. 
2018 

Curtea școlii 

Director 
Consilierul 

educativ 
 

Profesorii  
Oficialități  

Elevi, părinți 

2.  

 Programul Naţional 
„Educaţie pentru 
cetăţenie democratică” 
• stabilirea normelor de 

conduită pentru elevi 
şi celelalte persoane 
cu acces în şcoală 

• monitorizarea 
comportamentului 
elevilor  pe parcursul 
anului şcolar 

Perma-
nent 

Incinta și 
împrejurimile 

școlii 

Cons. educativ 
Diriginţii /  

Elevi, părinți, 
profesori 

3.  

Proiectarea anuală şi 
semestrială 
Discutarea programei şi 
întocmirea Planului de 
activitate 

10sept. - 
1 oct. 
2018 

Dir. adj. Radu 
Ardeleanu 

Prof. Liuţă Cristina 

Consilierul 
educativ 

 

4.  

 ,,Ziua curățeniei în 
România!” acțiune de  
voluntariat - ecologizare 
în cadrul proiectului Let's 
do it România 

24 
septembr

ie 2018 
Curtea școlii 

Catedra de 
biologie  

Elevi, profesori 

5.  

 „ Diversitate culturală 
in Europa” - Ziua 
europeană a limbilor – 
prezentarea PowerPoint, 
prezentarea site-ului 
www.edl.com, realizarea 
unui poster, discuţie: De 
ce este important să 
cunoaştem cel puţin o limbă 
străină de circulaţie 
internaţională? 

26 
septembr

ie 2018 
Incinta școlii 

Prof. limbi 
străine 

Elevi, profesori 
 

6.  

 „Educaţia, între formal 
şi nonformal. Şcoala 
părinţilor, şcoala 
bunicilor”- 5 oct. Ziua 
Mondială a Educaţiei – 

5 
oct.2018 

Sălile de clasă 

Consilierul 
educativ 
Consiliul 
Elevilor 

 

Elevi, cadre 
didactice 

http://www.edl.com/


program de activități 
cultural-artistice, 
dezbateri pe tema 
educaţiei, concursuri de 
cultură generală, scriere 
caligrafică, prezentări 

7.  

 „Mens sana in corpore 
sano” - Ziua mondială a 
alimentului - întâlnire cu 
medic nutriţionist, 
Prezentări Power Point 
Discuţii 
Desene 

Chestionare 

Întâlnire cu cadrele 
medicale din Paşcani 

16 oct. 
2018 

Sălile de clasă Prof. Dimitriu-
Sîrghie Vasilica 

Medicul școlar, 
asistent medical, 
elevii, profesori, 
diriginții, invitaţi 

8.  
 ,,File de istorie” - Ziua 
Armatei Române – 
dezbatere, întâlniri  

25 oct. 
2018 

Incinta școlii 

Întâlnire cu 
reprezentanți ai 

armatei, 
veterani de 

război 

Prof. istorie 
Elevi și profesori 

9.  

 ,,Dovleacul…într-o 
mască de poveste!” – 
concurs de decorare a 
dovlecilor în personaje 
de povești, desene 
animate, eroi din filme, 
expoziţie 

30 oct. 
2018 

Sala de sport/ 
Holul școlii 

Consilier 
educativ  

Catedra de 
Limba engleză 

Elevi, profesori 

10.  
Săptămâna ,,Şcoala 
Altfel”- activități 
specifice 

6 – 10 
noiembri

e 2018 

Școală / Casa de 
Cultură/ alte locații 

Consilier 
educativ 
Consiliul 
Elevilor 

 

Elevii şcolii 
Diriginții şi 
întregul corp 

profesoral al şcolii 

11.  
Concursul „Speranţe 
olimpice” 

3 nov. 
2018 

Incinta liceului, 
sălile de clasă 

Catedra de 
Matematică 

Elevii claselor 
gimnaziale şi 

liceale, profesori 
 

12.  
Concursul „Lecturi 
sadoveniene” 

5 nov. 
2018 

Protopopiatul 
Paşcani 

Catedra de 
Limba şi 
literatura 
română 

Elevi și profesori 
de limba română, 
consilier educativ 

13.  „Balul Bobocilor” 9 nov. 
2018 

Casa de Cultură 

Diriginţii 
claselor  

a IX-a şi a XII-a 
Cons. educativ 

Elevi şi profesori, 
directorul liceului, 
directorul adjunct 

al liceului 

14.  
 ,,Toleranţa –defect sau 
calitate?”- educaţie prin 
toleranţă şi respect - 

16 
noiembri

e 2018 
Clase  Diriginții   Diriginții și elevii 



aplicarea de chestionare, 
dezbateri în cadrul orelor 
de dirigenție – Ziua 
Internaţională pentru 
Toleranță 

15.  
Ziua Internaţională a 
elevilor şi a studenţilor 

17 
noiembri

e 2018 
Sala 11 

Consiliul Şcolar 
al Elevilor 

Elevii claselor 
liceale, cons. 

educativ 

16.  

 ,,Drepturile copilului, 
pe înţelesul tuturor” – 
Ziua internaţională a 
drepturilor copilului 
Prezentări Power Point 
Dezbateri 
Desene 

Panouri tematice 

Jocuri 

19 
noiembri

e 2018 
Incinta liceului 

Profesori  
Invitat Protecția 

Copilului  
 

Elevii claselor 
gimnaziale şi 

liceale 

17.  

 ,,Fumatul dăunează 
grav sănătății!” – Ziua 
națională fără tutun-
campanie împotriva 
fumatului - pliante, afişe, 
dezbateri 

20 
noiembri

e 2018 
Incinta școlii 

 
Diriginții 

 

Prof diriginți 
Elevi și părinți 

18.  

 ,, Ce noroc că sunt 
român!” – Ziua 
Națională a României- 
activități cultural-artistice 
Prezentări Power Point 
Spectacol omagial 
Expoziţii fotografii 
Desene 

Concursuri 
Panouri tematice 

28 noi., 
1 dec. 
2018 

Sala de sport a 
liceului, curtea 

şcolii 

Catedra de 
Istorie  

Elevi, profesori 

19.  

 ,,Oferă un dar din 
inimă!”- acțiuni 
caritabile de sărbătoarea 
Sf. Nicolae 

4 dec. 
2018 

Incinta școlii 
Profesorii 
diriginți și 
învățătorii 

Elevii și cadrele 
didactice 

20.  

 ”Crăciunul – darul 
bucuriei– activități 
cultural- artistice, 
expoziții de felicitări, 
tradiții și obiceiuri  
Recital de colinde, 
serbări, împodobirea 
bradului 
Teatru şcolar 

20 dec. 
2018 

Incinta şcolii 
Sala de sport 

Clubul Copiilor 

Cons. educativ 
Prof. de muzică 
Prof. de desen 
Prof. coord. ai 

celor două trupe 
de teatru 

Elevi, cadre 
didactice, părinţi 

21.  
 ,,Cu gândiri şi cu 
icoane…”- comemorare 

15 ian. 
2018 

Sălile de clasă, 
holul şcolii, 

Catedra de 
Limba română 

Elevii tuturor 
claselor 



Eminescu- șezătoare 
literară, concurs de 
cultură generală, 
expoziţie de desene 

biblioteca liceului 
 

Bibliotecarul 
şcolii 

22.  

 ,,Mica Unire, primul 
pas spre România cea 
mare” – dezbatere, 
prezentări ppt., Hora 
Unirii 

22 ian. 
2018 

Săli de clasă 
Curtea școlii 

Prof. de istorie 
Cons. educativ 

Elevi, profesori 

                                                  

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI  :  

• majoritatea  cadrelor didactice au experienţa profesională,   sunt bine pregătite din punct de 
vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe  
şi calitate ; 

• certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; 
• colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală ; 

• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; existenţa unei 

viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de 

către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a 

coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre 

unităţile de învăţământ; 

•  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul 

desfăşurării acestor activităţi: 

• s-a constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

•  folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

• s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii  

• implicarea în concursuri şcolare; 

• perfecţionarea constanta a întregului personal; 

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

 



PUNCTE  SLABE  :     

• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare ; 

• slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ; 
• lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; 
• dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul 

supraaglomerării plajei orare; 
• lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare şi extraşcolare.  

 

OPORTUNITĂŢI :  

• disponibilitatea autorităţilor locale ( Primăria, Biserica, Poliţia, Casa de  Cultură, Biblioteca) de 
a se implica în viaţa şcolii ; 

• posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local; 
• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi 

vizând activităţile extracurriculare ; 
• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc ; 

• postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative privind activităţile extracurriculare ale 

elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar şi al întregii şcoli, de exemplu, vizionarea unor 

spectacole de teatru etc.; 

• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse. 

 

AMENINŢĂRI  : 

• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ; 
• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; 
• impactul nefast al mass-mediei ; 
• programele şcolare încărcate ; 
• scăderea numărului de elevi; 
• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor 

cadrelor didactice ; 
• criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

 

 



NEVOI   IDENTIFICATE  :  

• promovarea unor exigenţe ridicate în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi de 
schimbare ; 

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale  ale elevilor, care să răspundă intereselor 
de formare pe  termen scurt, mediu si lung ; 

• promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor,  în scopul unei participări 
active/conştiente la viaţa şcolii; 

• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă,  precum şi a elevilor cu nevoi speciale ; 
• împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care 

să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.  
 
 

SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  
ŞI EXTRACURRICULARE 

    Elevii Colegiului Național “Mihail Sadoveanu” îndrumați de către doamnele profesoare Pintileasa 
Ramona și Hariclea Mercaș, împreună cu elevii celorlalte școli din Pașcani și alături de ONG 
urile:Asociația Șansa și Ateam, sprijiniți de Primăria Municipală Pașcani ,au realizat o activitate 
intitulată :Let's do it România!.Această a constat în colectarea deșeurilor din zona orașului nostru,astfel 
au ecologizat împrejurimile semnificative. Activitatea a fost promovată pe rețelele de socializare și de 
posturile de televiziune locale. 

 

 



 

 



 

 

10 octombrie 2018 – 10 oct. Invata mai departe pentru a fi un cetatean activ! 

Cei de la Edmundo au venit şi în acest an la noi în liceu! Au venit să ne ofere rãspunsuri la întrebările pe 
care fiecare elev şi le pune: Ce vreau să fac după liceu?  

La ce sunt bun? Ce avantaje am în ţară şi ce avantaje am înafară?  
Toate răspunsurile la aceste întrebări se află pe site-ul lor!  

Intraţi în contact cu ei! ♥  





 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

În data de 15 octombrie 2018 , elevii clasei a X-a D au desfăşurat, în cadrul orei de dirigenţie, activitatea “PUNE-TE 
ÎN LOCUL MEU!”. Coordonatorul activităţii, psihologul şcolar Petruţa Fasolă-Mătăsaru, a urmărit ca elevii să-şi 
dezvolte următoarele: 
- atitudini empatice şi pozitive faţă de problematica persoanelor cu cerinţe speciale; 
- sentimente de respect, apreciere faţă de problematica acestor persoane; 
- aptitudini de comunicare, de lucru în echipă şi de exprimare liberă a opiniilor personale. 
Elevii s-au implicat în exerciţiile propuse, rezolvând situaţiile, oferind soluţii empatice, manifestând grijă şi 
sensibilitate faţă de problematica persoanelor cu cerinţe speciale. 
Elevii au avut de realizat îndemnuri pentru colegi din care sa reiasă importanţa existenţei unor atitudini empatice şi 
sentimente de apreciere şi respect faţă de toţi ceilalţi oameni.  
” Alege să fii tu, nu te ascunde!” 
” Oricine este bun la ceva!” 
” Să le amintiţi mereu celor din jur de calităţile pe care le au!”  

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
19 oct. Ascultă povestirile trecutului – al Doilea Război Mondial  M.Iacob 

Şi elevii de la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani au aflat despre rezultatele cercetării 
întreprinse de elevii noştri cu privire la cel de-al Doilea Război Mondial şi impactul, repercusiunile şi 
implicaţiile morale ale acestuia. Doamna profesor Hariclea Mercaş şi doamna bibliotecar Maria Iacob 
le-au prezentat copiilor acele produse intelectuale realizate în urma derulării parteneriatului strategic 
Erasmus+ KA201 "Ascultă povestirile trecutului – al Doilea Război Mondial" (2015-1-RO01-KA201-
015121), care surprind istoria dintr-un unghi personal, autentic şi cu atât mai dureros.  
Poveştile de viaţă ale celor care au supravieţuit reprezintă mărturii valoroase, relatate de cei au trăit 
acest eveniment dramatic din istoria lumii, în timp ce scenetele oferă o alternativă non-formală la 
învăţarea istoriei. 
Cele două produse, cartea "Ascultă trecutul – Mărturii din al Doilea Război Mondial" şi cartea cu 
sugestii metodice "Activităţi non-formale – Aplicaţii: al Doilea Război Mondial", împreună cu un CD 
pe care se regăsesc cele două cărţi în limba română şi în limba engleză, au fost donate de Clubul de 
Pace ACT+ bibliotecii Colegiului Naţional „Mihail Sadoveanu” din Paşcani, astfel încât să poată fi 
accesate cu uşurinţă de cei interesaţi. 
Mulţumim colegelor noastre care au înlesnit diseminarea celor două cărţi, făcând un pas în direcţia 
promovării educaţiei pentru pace în şcoli! 
#EuroscolaRO2018 

https://www.facebook.com/hashtag/euroscolaro2018?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCfbkSPmwN2wpoJULEMdWDDhHB5UxZu63rM_VkQBtludW4RqvtZACX-WG_5VH4otmndOM88A9npRa6nJ1L2Gq6Yz7_fCm1eXOcEN-9yQybSx6YH_J1bCdayTdI32raIL-yt2jfc6mvVP6kPw_cwQYyWm4CvNyJFNc8PZQ6kL1JViPYfwIXFti96mFH45SbEpZO_9Tds&__tn__=%2ANK-R




 

 

În data de 25.10.2018, elevi din clasele a IX-a, a XI-a și a  XII-a au participat la activitatea Zilei 
Porților Deschise din cadrul Judecătoriei Pașcani. Elevilor li s-a explicat cu ce fel de cazuri se ocupă 
Judecătoria, Tribunalul și ce diferențe există între cele două instituții. Elevii au manifestat curiozitate 
privind modul de implementare a unui proces şi li s-au explicat pașii pe care îi urmează în demersul 
acestuia. E o muncă de echipă, procurorul, avocații și grefierul trebuind să coopereze. Domnul 
judecător și domnul avocat le-a explicat elevilor folosind situații concrete și le-a atras acestora atenția 
asupra eventualelor situații riscante ( cyberbullying, violență, condus fără permis, trafic de persoane). 
Elevii au fost coordonaţi de psihologul şcolar Petruţa Fasolă-Mătăsaru. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sâmbătă, 27 octombrie 2018, la ora 13.00,  în Piața Casei Municipale de Cultură „Mihail Sadoveanu” din 
Pașcani, s-a desfășurat activitatea " Ușor ca mersul pe bicicletă", care încearcă să îmbine latura formală cu cea 
non-formală şi informală. Organizatorii, elevii de la Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu”, coordonaţi de prof. 
Liuţă Cristina şi  prof. Ardeleanu Radu, şi-au manifestat intenţia de a învăța copiii să meargă pe bicicletă, 
întrucât avantajul acestui sport influențează pozitiv sănătatea și, nu în ultimul rând, bicicleta este un mijloc de 
transport util copiilor. Activitatea a urmărit două aspecte: prima parte a constat în prezentarea regulilor pe 
care un biciclist responsabil trebuie să le respecte și învățarea copiilor de a merge pe bicicletă, iar cea de a 



doua parte a vizat latura educativă a proiectului. Reala intenţie a activităţii a fost  de a-i face fericiți pe cei mici, 
dar și de a-i învăța că viața, la orice vârstă, e ca mersul pe bicicletă, să știi să-ți păstrezi echilibrul, indiferent de 
circumstanțe, iar pedalatul nu înseamnă doar mişcare, ci şi relaxare, trăiri inedite. Mulţumim doamnei înv. 
Maria Bălteanu şi grupului de învăţăcei de la Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, care s-au dovedit  
destoinici biciclişti, vrednici de toată lauda.  

 
 
 

 





 
 
 

 

29 oct.2018 

Octombrie este considerată luna culorilor. Așadar, Consiliul Școlar al Elevilor, coordonat de Doamna 
Profesor Liuță Cristina, a organizat o activitate marca Sadoveanu, intitulată: "Graffiti time". Alături de elevii 
talentați și dornici de a schimba școala într-un loc mai plin de viață, am reușit să aducem o pată de culoare 
în curtea școlii, prin originalitatea fiecăruia. 
 
Astfel, vă îndemnăm ca de fiecare dată când treceți posomorâți prin curtea școlii să citiți citatele 
motivaționale pe care noi le-am scris pentru a vă face pe voi, elevii, să fiți mai veseli . 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
Elevii clasei a 11-a A, îndrumați de Doamna Profesor Liuță Cristina, au realizat un scurtmetraj în cadrul 
proiectului : “Cum să devenim cetățeni activi în orașul nostru". Această activitate a avut scopul scoaterii în 
evidență a unității populației și cum fiecare cetățean poate ajuta câte puțin la dezvoltarea societății în care 
conviețuim. Un alt punct important din acest videoclip care trebuie evidențiat, este plătirea regulată a taxelor 
pentru a nu exista situații neplăcute in viitor. Vă provocăm să urmăriți scurtmetrajul realizat cu munca și 
talentul elevilor sârguincioși și implicați din școala noastră! 



 
 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) 
 
29. Start în programare! (coord. prof.  Vangă Brânduşa, prof. Matcovici Adriana) 
30. Şezătoare literar – religioasă (coord. prof.  Dimitriu Sîrghie Vasilica ) 
31. Autocunoaşterea  
31. Excursie în Maramureş(coord. prof. Dimitriu Sîrghie Vasilica, Jitaru Adela, Matcovici Adriana, 
Pintilieasa Ramona)  
32. Excursie la Iaşi (coord. prof. Hărăţu Lizuca ) 
33. Excursie la Iaşi (coord. prof. Aparaschivei Anca) 
34. Excursie la Iaşi (coord. prof. Grozavu Ana-Maria) 
 
35. Excursie tematică –  Palatul Culturii, Teatrul Naţional din Iaşi ( coord. prof. Liuţă Mirela 
Cristina) 
36. Excursie tematică – Iaşi ( coord. prof. Mertic Daniela Carmen şi prof. Anton Adriana) 
37. Excursie tematică – universităţi ieşene ( coord. prof. dr. Pintilie Otilia) 
38.Vernisaj la Casa de Cultură Paşcani 
39. Spectacol muzical -folk la Casa de Cultură Paşcani 
40. Studiul în străinătate (prof. Liuţă Mirela Cristina, prof. Atudorei Brânduşa Roxana) 
41. Ziua ECO (coord. Toţi prof. diriginţi) 
42. Balul Bobocilor ( coord. elevii claselor a XII-a, consilierul educativ prof. Liuţă Mirela Cristina, 
prof.esorii diriginţi ai claselor a XII-a, prof. Spiridon Mihaela ) 
 

21.11.2018,elevii claselor a -XII-a A și E au conștientizat importanța sănătății fizice, emoționale, 
mentale și rolul unei atitudini pozitive și suportive pentru cei din jur. Exprimarea prin teatru a unor 
afecțiuni psihice a fost posibilă cu ajutorul unor membre din Trupa de Teatru " Millo" condusă de 
doamnele profesoare Anca Aparaschivei și Mia Preutu, acest moment a avut ca scop conștientizarea 
faptului că există oameni printre noi care au nevoie de empatie, ajutor, susținere. Elevii au avut și 
posibilitatea să lucreze în echipă oferind soluții pentru a adopta un stil de viață sănătos și anume cum 
să facem față stresului, tristeții, singurătății, cum să dialogăm eficient. Elevii au identificat alternative 
sănătoase privind evitarea consumului de alcool, tutun sau droguri. prof. coordonatorii:prof. Anca 
Aparaschivei, prof Valeria Anicolăesei și prof.consilier școlar Petruța Fasolă-Matasaru 



 

 



 

 

 
Joi, 13 decembrie 2018, s-a desfăşurat activitatea "Interferenţe culturale", unde elevii claselor a VI-a A, a X-a D şi a 
XI-a au avut oportunitatea de a descoperi, prin invitatul zilei, o cultură nouă, total diferită de cea autohtonă. 
Mahmudul Hasan, student masterand la universitatea Shizuoka din Japonia, le-a vorbit tinerilor despre drumul său 
către România, la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, precum şi de marea sa pasiune - fizica. De origine din 



Bangladesh, Mahmudul Hasan a expus, prin materialele prezentate, imaginea ţării de origine,precum şi despre 
formele de educaţie. Întrucât societatea contemporană se caracterizează printr-o frecvenţă mărită a contactelor 
interculturale, întâlnirea cu membrii altei culturi poate provoca deschidere, dar şi educaţie prin cultură. În acest 
context, educaţia interculturală ne învaţă cum să trăim unii cu alţii, promovând egalitatea, respectul şi deschiderea 
spre comunicarea cu „celălalt”, contribuind nemijlocit la stabilitatea societăţii. 
Acesta a fost şi scopul activităţii, de a oferi tinerilor o lecţie de interculturalitate. Iată şi câteva impresii ale elevilor: 
"Venirea lui Hasan la liceul nostru a fost o oportunitate unică de a învață și de a descoperi noi culturi. A fost o mare 
plăcere să îl avem alături de noi. O persoană foarte deschisă și prietenoasă, a răspuns tuturor curiozităților noastre. 
Pot spune că alături de el m-am simțit ca lângă un vechi prieten. De la el am învățat că, indiferent cum este țara ta, 
trebuie sa o iubesti, cu bune și cu rele, fiindcă dacă îți urasti țara înseamnă că te urăști pe tine însuți. 
Hasan's arrival at out College was an unique opportunity for us to learn and discover new cultures. It was a great 
pleasure to have him with us. An open-minded person and frendly, he answered to our curiosities. I can say that next 
to him I felt like next to a old friend. From him I have learned that, no matter how is your country, you need to love 
it, for better or worse, because if you hate your country it means that you hate yourself." (Maria Nestor, clasa a X-a 
D) 
"Consider că activitatea de joi a fost foarte interesantă, întâlnind o persoană de peste meleaguri,învățând lucruri noi 
despre un alt popor și experimentând emoții noi și frumoase. Ascultându-l pe acest student am învățat cum ar trebui 
să ne purtăm zi de zi, într-un mod distractiv și interesant." (Flavian Ghiţu, clasa a VI-a A) 
"That day was a special day. I wanted so much that activity. And my luck comes. I want also to know new people 
from new regions. Hasan is very sociable and i like him . In plus, i want to see him again"(Darius Liuţă, clasa a VI-a 
A) 
Coordonatorul activităţii, prof. Cristina Liuţă 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Marți, 18.12.2019, am celebrat lansarea ediției de Crăciun, cu numărul 9, a revistei cu specific ortodox 
,,Calea spre Lumină" a Colegiului Național ,,Mihail Sadoveanu" Pașcani. Am avut onoarea de a-l avea 
alături pe Pr. Arhim. Nicodim Petre, Consilierul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză a 



Arhirpiscopiei Iașilor, care a susținut o conferință cu privire la tema ,, Unitatea de neam și unitatea de 
credință, în Anul Centenar 2018". Între invitatii de seamă o amintim pe doamna Inspector pentru religie 
prof. dr. Denisia Elena Mănoiu, Pr. Protoiereu Postolachi Pavel, dar și o parte dintre sponsorii care au 
susținut financiar lansarea revistei. Pe parcursul evenimentului, publicul a ascultat momente artistice 
organizate de un grup de elevi de la Colegiul Național ,,Mihail Sadoveanu" Pașcani 

 

 



 

 

La Colegiul Național “Mihail Sadoveanu” Pascani, se desfășoară anual plugușorul claselor a XII a. Elevii 
transpun in versuri cei 4 ani de liceu, caracterizând frumos fiecare materie și fiecare domn profesor.  
Cele 7 clase terminale au bucurat inimile celor care au ascultat, dar totodata au retrăit toate amintirile din 
liceul; bune sau rele. 
Doua noi programe artistice au fost desfășurate in cadrul plugusorului: jocul ursului și cel al caprei  
Sala a fost amenajată tratidional, cu măști, realizate de elevii școlii noastre sub îndrumarea doamnei 
profesor Damiean Nicoleta. 
Sărbători fericite tuturor, și un an nou cu bucurii! 

 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. 
Mihai Eminescu este pentru fiecare dintre noi, altfel. El ne a relevat alte zări și ne a făcut să cunoaștem 
altfel de lacrimi. 
El și numai el, ne a ajutat sa înțelegem bătaia inimii. El ne a luminat înțelesul și bucuria nenorocului de a fi 
român. 



Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru și cel mai strălucit geniu le care l a zămislit 
pământul, apele și cerul românesc. El este întru în anumit fel, întruparea însăși a acestui cer și a acestui 
pământ, cu toate frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele. Noi cei de aici rupți de pământ și de neam, 
regăsim în tot ce am lăsat în urma, de la văzduhul munților noștri și de la melancolia marii noastre, pana la cerul 
nopții românești și teiul inflorit al copilăriei noastre. Recitindu l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într un dulce somn la 
noi acasă. 
Întreg Universul nostru îl avem în aceste câteva zeci de pagini pe care o mana harnica le a tipărit și le împarte astăzi 
în cele patru colțuri ale lumii peste tot unde ne a împrăștiat pribegia. Păstrați le bine; este tot ce ne a mai rămas 
neintinat din apele, din cerul și din pământul nostru romanesc. 
 
 

 



 
 
 
In memoria colectivă, actul de la 24 ianuarie 1859 a rămas ca o pagină importanță de istorie, o concretizare a 
idealului unei generatii de patrioti, generatia pașoptistă. Unul dintre reprezentantii de frunte ai acestei generații, 
Mihail Kogalnicanu, afirma , în legătură cu aceasta, că ,,Dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hranită de 
toate generațiile trecute, este Unirea Principatelor într-un singur stat’’. 24 ianuarie a fost momentul care a prefațat 
realizarea națională a anului 1918, Marea Unire, iar Alexandru Ioan Cuza, primul domn al statului national, va dăinui 
în istorie ca făuritorul României. 
Pentru a marca acest eveniment, catedra de istorie a Colegiului Național ,,M Sadoveanu’’ din Pașcani reprezentată de 
prof. Jitaru Adela și Mercaș Hariclea, a organizat un concurs , care a avut loc pe 23 ianuarie, intitulat 160 DE ANI 
DE LA MICA UNIRE. Au participat echipaje de la liceele din Pașcani și împrejurimi, din clasele a X-a și a XI-a, mai 
exact de la Colegiul Tehnic CF ,,Unirea’’, Liceul Teoretic ,,M. Costin’’, Liceul Tehnologic ,,M. Busuioc’’, Liceul 
Teoretic ,,Bogdan Vodă’’ din Hălăucești si, desigur, de la Colegiului Național ,,M Sadoveanu’’. Acești elevi au fost 
coordonați de prof. Bugioeanu Gabriel, Oatu Mircea, Ianuș Maria, Axinte Camelia, Jitaru Adela, Mercaș Hariclea. 
Întrebările din concurs au urmărit evocarea principalelor momente care au prefațat evenimentele din ianuarie 1859, 
dar și realizările importante ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Participanții au demonstrat că dețin informațiile din 
bibliografia recomandată, că au spirit competitiv și fair-play. Toți membrii echipajelor au fost recompensați cu premii 
și diplome. 

 



 
 

 



 
 

 

https://www.facebook.com/cnms.pascani/photos/pcb.2285578804794117/2285578184794179/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbzT36Odme003HRHTPkxN_bypnlcJOI0UZTdxzDDfCdlALtBUUj6UeJSmQl0DSM7mY5YvC7koOiz4h&__xts__%5B0%5D=68.ARD52YKFwwHd3XKK4AhlDAOpyMfXs-XsUE9VXpDLHmlcSh3kWqZUhWWnaJx5rMoOOZeSRDg0jmXbsGlxq70lTm3jllLKufJCidXzE1ouYLmn-UpA7AkfvDYLktR6_kDy1GjQ0x71xD8SWxheFZi9vhUzGn3CiPgH1rpm6GAuYuN9v37fZChz_9FiDnnS8fPHJYCchGx4L0ViInEGeNdsAWsmVmssMiuVF3uIHKoocl8vSvjKJWjHhws38jCvzHonWUsIarhKYavcZRpmNqECm8COhqXImcpstPlsrMugyQ96sn9zuoV_BuJ6tFB08MRj9pmrAnMsGaF1zCFESAawqt2xeQ
https://www.facebook.com/cnms.pascani/photos/pcb.2285578804794117/2285578184794179/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCbzT36Odme003HRHTPkxN_bypnlcJOI0UZTdxzDDfCdlALtBUUj6UeJSmQl0DSM7mY5YvC7koOiz4h&__xts__%5B0%5D=68.ARD52YKFwwHd3XKK4AhlDAOpyMfXs-XsUE9VXpDLHmlcSh3kWqZUhWWnaJx5rMoOOZeSRDg0jmXbsGlxq70lTm3jllLKufJCidXzE1ouYLmn-UpA7AkfvDYLktR6_kDy1GjQ0x71xD8SWxheFZi9vhUzGn3CiPgH1rpm6GAuYuN9v37fZChz_9FiDnnS8fPHJYCchGx4L0ViInEGeNdsAWsmVmssMiuVF3uIHKoocl8vSvjKJWjHhws38jCvzHonWUsIarhKYavcZRpmNqECm8COhqXImcpstPlsrMugyQ96sn9zuoV_BuJ6tFB08MRj9pmrAnMsGaF1zCFESAawqt2xeQ
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