RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER EDUCATIV
Anul școlar 2019-2020
Semestrul I

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 20192020, 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 caproces instructiv-educativ şi ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea
“educabililor” în membri activi şi responsabili ai comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară
activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii europene. Activităţile educative desfăşurate
au fost în număr generosla 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 fiecărui 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 socioprofesionale 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
AL ANULUI ŞCOLAR 2019-2020
Nr.
crt.
•

•

•

•

•

Denumirea și tipul acțiunii
,,Primul clinchet. Bun venit la
şcoală!”- festivitatea de
deschidere a anului școlar
2015/2016
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

SEMESTRUL I
Data /
Loc de
perioada
desfășurare
12 sept.
2019

Curtea școlii

Responsa-bili Participanţi
Director
Consilierul
educativ

Incinta și
Cons. educativ
permanent împrejurimile
Diriginţii /
școlii

Dir. adj.
Proiectarea anuală şi semestrială
Ardeleanu
12sept. -1
Consilierul
Discutarea programei şi
Radu
oct. 2019
educativ
întocmirea Planului de activitate
Prof. Liuţă
Cristina
Prof.Atudorei
Brânduşa
16 sept. Prof. Moroşan
Dir. adj.
Târg de uniformă şcolară
2019 Cristina
Macovei Liviu
diriginţii
claselor a IX-a
,,Ziua curățeniei în România!”
24
Catedra de
Curtea școlii
acțiune de voluntariat septembrie
biologie

Profesorii
Oficialități
Elevi, părinți

Elevi,
părinți,
profesori

Elevi,
profesori

Elevi,
profesori

•

•

•

•

•

ecologizare în cadrul proiectului
2019
Let's do it România
„ Diversitate culturală in
Europa” - Ziua europeană a
limbilor – prezentarea
PowerPoint, prezentarea site-ului
26
Profesorii de
www.edl.com, realizarea unui
septembrie Incinta școlii
limba engleză
poster, discuţie: De ce este
2019
important să cunoaştem cel puţin
o limbă străină de circulaţie
internaţională?
„Educaţia, o necesitate
universală. Începuturile
Consilierul
scrisului”- 5 oct. Ziua Mondială
educativ
a Educaţiei – program de
5 oct.2019
Sala 28
Consiliul
activități cultural-artistice,
Elevilor
concursuri de cultură generală,
scriere caligrafică, prezentări
,,Dovleacul…într-o mască de
Consilier
poveste!” – concurs de decorare
30 oct. Sala de sport/
educativ
a dovlecilor în personaje de
2019
Holul școlii
Catedra de
povești, desene animate, eroi din
Limba engleză
filme, expoziţie
Consilier
Școală /
Săptămâna ,,Şcoala altfel - să știi 7 – 11
educativ
Clubul
mai multe, să fii mai bun!”noiembrie
Consiliul
Copiilor / alte
activități specifice
2019
Elevilor
locații

Concursul „Speranţe olimpice”

Incinta
5 nov. 2019 liceului, sălile
de clasă

•

Concursul „Lecturi sadoveniene” 7 nov. 2019

•

„Balul Bobocilor”

11 nov.
2019

Clubul
Copiilor

Casa de
Cultură

Elevi,
profesori

Elevi, cadre
didactice

Elevi,
profesori

Elevii şcolii
Diriginții şi
întregul corp
profesoral al
şcolii
Elevii
claselor
Catedra de
gimnaziale
Matematică
şi liceale,
profesori

Elevi și
profesori de
Catedra de
limba
Limba română română,
cons.
educativ
Diriginţii
Elevi şi
claselor
profesori,
a IX-a şi a XII- directorul

a
Cons. educativ

•

,,Toleranţa –defect sau
calitate?”- educaţie prin toleranţă
şi respect - aplicarea de
chestionare, dezbateri în cadrul
16
orelor de dirigenție – Ziua
noiembrie
Internaţională pentru Toleranță
2019

Sala 28

Educaţia globală
Educaţia pentru pace
•

•

•

•

•

Expoziţie de toamnă

4Noiembrie
Holul CNMS
2019

liceului,
directorul
adjunct al
liceului

prof. Preutu
Marioara, prof.
Aparaschivei
Diriginții și
Anca, prof.
elevii, CSE
Căşăriu Angela
, prof. Liuţă
Cristina
Catedra de
Biologie

Elevii şcolii

,,Fumatul dăunează grav
sănătății!” – Ziua națională fără
tutun-campanie împotriva
fumatului - pliante, afişe,
Săpt. 14-18
dezbateri
noiembrie
„Fii…COOL fără droguri!” 2019
Consilierul
Ziua mondială a alimentului educativ, prof.
întâlnire cu psihologul şcolar, cu
Incinta școlii
Elevii şcolii
Liuţă Cristina
psihologul Spitalului Municipal
17
Prof. Pintilieasa
Paşcani. Prezentări Power Point
noiembrie
Ramona
Discuţii
2019
Desene
Chestionare
Întâlnire cu cadrele medicale din
Paşcani
Prof.
26
Elevi,
„Rampa teatrală”
Casa de
Aparaschi-vei
noiembrie
părinţi,
-participare la festival
Cultură
A., prof. Preutu
2019
profesori
M.
Prof. Banu
28
Viorel, prof.
FIZICA - NOI AXE DE
Consilier
CERCETARE
noiembrie
Sala 28
Dumitrache
educativ
• prelegere
2019
Coca, elevi,
invitaţi
,, Sub semnul Unirii” – Ziua
Sala de sport a
Catedra de
Elevi,
Națională a României- activități 1 dec. 2019 liceului, curtea
Istorie
profesori
cultural-artistice
şcolii

Prezentări Power Point
Spectacol omagial
Expoziţii fotografii
Desene
Concursuri
Panouri tematice
•

•

Prof. Anton
,,Oferă un dar din inimă!”Incinta școlii,
Elevii și
Adriana, prof.
acțiuni caritabile de sărbătoarea 4 dec. 2019
Şcoala
cadrele
Dimitriu
Sf. Nicolae
Specială
didactice
SîrghieVasillica
Cons. educativ
Prof. de muzică
Preutu Romeo
Prof. de religie
”Crăciunul – darul bucuriei–
Dimitriu
activități
culturalartistice,
Sîrghie
Incinta şcolii
expoziții de felicitări, tradiții și
Vasilica,
Sala de
Elevi, cadre
obiceiuri , spectacolul caritabil 19 dec.
Prof. coord. ai
Festivităţi a
didactice,
„Poveste de Crăciun”
2019
celor două
Primăriei Mun.
părinţi
Recital de colinde, serbări,
trupe de teatru,
Paşcani
împodobirea bradului
prof. Liuţă
Teatru şcolar
Cristina, prof.
Aparaschi-vei
Anca, prof.
Preutu
Marioara

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,
Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ;

Poliţia, Casa de Cultură,

• 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
din semestrul I al anului şcolar 2019-2020
o Prima activitate extrașcolară - misiune îndeplinită: Proiectul Award, nivel Bronz, călătorie
finală, pe muntele Ceahlău. Participanţi: Alex Creţu, Eusebiu Palade, Cristina Axinia ( clasa a
XI-a B ) ,Rebeca Loghin, Ana Gheorghe, Diana Băiceanu (clasa a XI-a F), Gabriela Spătaru
(clasa a X-a D).
https://www.youtube.com/watch…

Despre acest site web
YOUTUBE.COM
Award, Colegiul Național "Mihail Sadoveanu" Pașcani

o Activitatea de informare preventivă "10 pentru Siguranță!" organizată în colaborare cu-Secția
de Pompieri-Pașcani
La activitate au participat elevii clasei a VIII-a A(coordonați de prof. Dimitriu Sirghie Vasilica) și a
avut loc în data de 17.09.2019, la Colegiul Național " M. Sadoveanu "- Pașcani.

Scopul acestei activități a constat în cunoaşterea de către elevi a formelor de manifestare a
principalelor tipuri de risc, a măsurilor de protecţie, precum şi formarea şi dezvoltarea abilităţilor
acestora, privind modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, în special la
cutremure şi incendii. Activitatea a vizat și însuşirea de către elevi a unui minim de cunoştinţe
necesare
acordării
primului
ajutor.
Membrii echipajului de intervenție au prezentat elevilor echipamentul specific și modalitatea de
funcționare
a
acestuia.
Întâlnirea s-a desfășurat într-un mod interactiv, elevii fiind foarte implicați în această activitate. Au
pus întrebări reprezentanților secției de Pompieri -Pașcani și au dat răspunsuri la întrebările puse de
aceștia, dar și exemple de situații cu care ei intră în contact. Le mulțumim pompierilor pășcăneni
pentru informațiile pe care ni le-au furnizat ca să știm cum să ne ferim de situații nefericite și pentru
disponibilitatea arătată de fiecare dată!

+124

SUPER TINERI în albumul Caravana Arts Lab Paşcani — cu Ioana Ursache şi alţi 7 la Colegiul
Mihail Sadoveanu.
18 septembrie 2019
În perioada 18-25 septembrie 2019, desfăşurăm Caravana Arts Lab şi Building Bridges în 5
comunităţi.
În fiecare comunitate derulăm un program de 3 ore, care include:
- prezentarea experienţelor voluntarilor internaţionali prin diverse metode non-formale,
- ateliere pe arte şi dezvoltare personală facilitate de voluntarii Erasmus+ (fotografie, arheologie,
teatru,
dans,
pictură,
inteligenţe
multiple),
- sesiune de voluntariat pentru şcoala/comunitate, unde elevii identifică probleme, definesc soluţii si
creează mini-proiecte, pe care îi încurajăm să le implementeze prin intermediul Corpului European
de Solidaritate.
Pe data de 18 septembrie 2019, am fost găzduiţi de Colegiul Naţional "Mihail Sadoveanu", din
Paşcani. 42 de elevi au participat la ateliere şi activităţi, la final prezentând 9 propuneri de proiecte
de voluntariat.
Arts Lab şi Building Bridges sunt două proiecte de voluntariat finanţate de Programul Erasmus+RO,
cu sprijinul Uniunii Europene.

o În data de 18 septembrie 2019, echipa Euroscola CNMS a lansat campania de informare cu
privire la rolul educatiei si al invatarii unei meserii, pornind de la povestea de succes a
celebrului actor pascanean, Rudolf Nesvadba.
Aceasta campanie, cu titlul "Teatrul inspira educatia, educatia schimba vieti!", pregatita de membrii
echipei Euroscola pe toata duŕata vacantei scolare, a fost pornita alaturi de partenerii nostri dragi,
care si-au diseminat rezultatele proiectelor lor, ateliere pe arte si dezvoltare personala(teatru,
fotografie, arheologie, dans, pictura).
#EuroscolaRO2019
http://www.newspascani.com/…/38718-teatrul-schimba-educatia…

26 septembrie 2019 ·

FILIT Iași
26 septembrie 2019 ·
Evenimentele FILIT se extind și în licee, locul în care scriitorii fac cunoștință cu cititorii lor tineri,
iar liceenii au ocazia de a cunoaște partea umană din spatele cărților. Mulțumim Inspectoratului
Școlar Județean Iași pentru facilitarea acestor întâlniri.
Euroscola CNMS 2019 este cu Iasmina Hrițcu-Meșenschi.
1 octombrie 2019 ·
Luni, 30 septembrie, la Colegiul "Mihail Sadoveanu" s-au intalnit membrii echipei Euroscola cu
reprezentantii Consiliilor Elevilor din scolile pascanene, de la Liceul "Miron Costin", Colegiul
Tehnic "Unirea", Liceul Tehnologic " Mihai Busuioc" si de la Colegiul National "Mihail
Sadoveanu", pentru a discuta despre campania de promovare a lui Rudolf Nesvadba, indragitul actor
pascanean.
Membrii echipei au explicat invitatilor scopul campaniei si au cerut sprijinul reprezentantilor
Consiliilor Elevilor pentru a se organiza activitati comune in scoli si in comunitate.
Invitatii au discutat despre caracterul educativ al teatrului, despre importanta existentei unor trupe de
teatru in fiecare scoala dar si despre valoarea caritabila a actiunilor teatrale, tinandu-se cont de
motto-ul campaniei echipei Euroscola "Teatrul inspira educatia, educatia schimba vieti...ajuta-ne sa
ajutam"!

+6
In data de 4 octombrie 2019, elevii Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, alături de
colegii de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Pașcani, au avut bucuria de a se întâlni, în cadrul
Festivalului FILIT, cu două personalități ale culturii și literaturii noastre: Jan Cornelius și Florin
Irimia. Activitatea, intitulată „Scriitori printre liceeni” moderăta de doamna profesor Anca Berenghia
și de domnișoara profesor doctor Anișoara Sprînceană, s-a dovedit a fi o originală lecție despre

literatură, despre pasiune, dar și despre așteptările tinerei generații. Cele două ore s- au dovedit
insuficiente pentru a răspunde tuturor întrebărilor liceenilor, iar, la final, aceștia s-au declarat
încântați de experiența inedită la care au luat parte. Ne bucurăm că un eveniment de o asemenea
anvergură ca FILIT a fost marcat, pentru al treilea an, și în școala noastră, care și-a ocupat asftel un
binemeritat loc pe harta culturală a județului.

Euroscola CNMS 2019
11 octombrie 2019 ·
Șș!... Liniște, vă rugăm, aici sunt repetițiile trupei de teatru Rudy! ... Ei, dacă doriți neapărat să știți
ce se repetă, puteți trage cu urechea și să păstrați, apoi, secretul... :D

În săptămâna viitoare, micii actori vor să facă surprize foarte plăcute unor suflete care au mare
nevoie
de
povești,
de
râsete,
de
mângâiere.
#EuroscolaRO2019
https://www.facebook.com/cnms.pascani/?eid=ARCYL5Keujh3LnJCya0uuFkp41sB8VvvvjegCSJF691zOJJbgswbdUHzDstZ0vwr4ZEUI3kPrikhGvG
Euroscola CNMS 2019 este cu Liuta Cristina.
8 octombrie 2019 ·
Fiindcă trupele de teatru MILLO și MILLO JR. aU succes în școala noastră, membrii
echipei #EuroscolaCNMS2019, propune o nouă trupă de teatru, de păpuși, de data aceasta, care se va
numi RUDY. Astfel, omagiem personalitatea lui Rudy Nesvadba, care, împreună cu păpușa sa, a
încântat
și
a
educat,
odinioară,
pe
părinții
și
pe
bunicii
noștri.
TEATRUL
INSPIRĂ
EDUCAȚIA;
EDUCAȚIA
SCHIMBĂ
VIEȚI!
#EuroscolaRO2019

Euroscola CNMS 2019
În data de 8 octombrie 2019 ·a avut loc la CNMS dezbaterea cu tema "Educatia schimba vieti?
Teatrul inspira educatia?", activitate la care au participat reprezentantii tuturor liceelor din Pascani:
- Colegiul Tehnic Unirea a fost reprezentat de Matei Sofrone si Axinia Gabriel
- Liceul Teoretic Miron Costin a fost reprezentat de Dobreanu Ecaterina si Arghire Andreea
-Liceul Economic Nicolae Iorga a fost reprezentat de Antonia Maria si Omusoru Vasile
- Liceul Tehnologic Mihai Busuioc a fost reprezentat de Durca Elena si Atodiresei Marian.
Colegiul National Mihail Sadoveanu a fost reprezentat de Balteanu Denisa si Voda Estera...iar
spectatori au fost membrii echipei Euroscola si elevi ai clasei a V-a de la CNMS.
Participantii de la aceasta activitate au ajuns la concluzia ca teatrul este un instrument educational si
una din cele mai bune modalitati pentru elevi de a dobandi cunostinte si de a-si dezvolta abilitati
pentru a se adapta mai usor la viata sociala si a reusi pe piata muncii!

Unul dintre participantii de la dezbatere, Rares Hogas, de la clasa a V-a B, a povestit ca a fost la
cateva cursuri de teatru care l-au ajutat sa isi stapaneasca emotiile, sa se puna in pielea personajelor
si sa fie cine vrea el, sa isi modeleze frumos personalitatea, sa fie atent la comportamentul lui si la
relatiile cu ceilalti.

Echipa Euroscola CNMS i-a acordat o diploma de participare iar colegii l-au aplaudat!
Suntem siguri ca astfel de experiente si exemple ii vor determina pe copii sa participe la activitatile
trupelor
de
teatru
de
la
CNMStrupa
Millo
si
trupa
Rudy!
#EuroscolaRO2019
Euroscola CNMS 2019
10 octombrie 2019 ·
Astazi colegii nostri, Stefan, Parascheva, Daria si Damian au fost la Colegiul Unirea si au prezentat
activitatea
lui
Rudolf
Nesvadba
si
scopul
campaniei
noastre!
"Teatrul inspira educatia, educatia schimba vieti! Alatura-te campaniei noastre si ajuta-ne sa ajutam"

·

27 octombrie 2019 / RAMPA TEATRALĂ: Matei Șerban, Cristiana Barticel, Alex Zăvoi, Alexia
Zăvoi,
Daria
Buga,
Dominic
Crăciun,
Marina
Sîrghie,
Carla
Elefteriu.
coord.: prof. Mia Preutu, prof. Anca Aparaschivei

30 octombrie 2019 ·
Un vagon de metrou aglomerat, numeroși călători ocupați de problemele personale și o puternică
nepăsare față de cei din jur. Așa arată primele minute din filmul ,,Coborâm la prima" difuzat în data
de 29 octombrie la Casa de Cultură ,,Mihail Sadoveanu" Pașcani, la care elevii școlii noastre au luat
parte. Filmul a fost realizat în urma întâmplării tragice de la Colectiv și are puterea de a face oamenii
să privească altfel viața din jurul lor. ,, În acest metrou suntem ca și în viața, unul lângă altul, dar cu
inimile
la
kilometri
distanță".
Adesea suntem preocupați de problemele noastre și nu putem privi în jur la cei ce ne înconjoară, nu-i
putem înțelege, nu-i putem cunoaște, nu-i putem aprecia. Punem preț pe aparențele inițiale și nu
avem bunătatea de a mai privi peste ele, etichetând poate nedrept oamenii din fața noastră după
armura înfățișării, fără a le cunoaște sufletul. Filmul ne demonstrează că și dacă s-ar opri timpul în
loc, preț de câteva minute, ne-ar fi greu să încercăm să luăm parte la viețile altora. Greu, dar nu
imposibil, pentru ca oamenii nu sunt definiți de aspectul lor, de aparențe, de vorbe auzite de la
ceilalți, ci de sufletul lor, de personalitatea și curajul de care dau dovadă. ,,Suntem străini, până când
ceva ne aduce împreună" pentru că oamenii sunt legați de alți oameni, sunt uniți de anumite
întâmplări. Oricât de greu ne-ar fi, trebuie să învățăm să privim viața cu alți ochi, să considerăm un
dar orice împrejurare și să ne bucurăm de ea, dar mai ales să avem curajul de a nu judeca.
Țoti ar trebui să ne oprim viețile aglomerate preț de câteva clipe, să privim în jur, să ascultăm și să
împărțim înțelegere și bunătate.

2 noiembrie 2019 ·
Am aflat că toamna croazierele sunt minunate,doar că mai stăruie,din când în când,câte-o furtună...
Totuși,cu emoție, m-am îmbarcat la bordul navei CNMS. Căpitanul și întregul echipaj m-au
întâmpinat
plini
de
amabilitate,cu
eleganță
și
cu
profesionalism.
Alături de ei, perechi-perechi, talentați, frumoși și dornici să descopere noi orizonturi, adolescenți
curajoși
porneau
în
marea
lor
aventură:
Croaziera
Bobocilor.
Da, a fost vineri balul lor, Balul Bobocilor CNMS,un spectacol inedit,în care fiecare a strălucit pe
scenă,oferind publicului nu doar o seară de neuitat,ci și frumusețea și inocența adolescenței.
Toamna ne-a purtat în suflet roiuri de emoții. Amalgam de nostalgii și bucurii ne-a învăluit într-o
atmosferă
de
poveste,
în
farmecul
căreia
am
crezut
cu
toții.

Ropotele de aplauze din seara balului a adus raze de bucurie pe chipul vostru. A fost răsplata orelor
de trudă pentru a desăvârși visul vostru,o Croazieră de neuitat. Un spectacol inedit,de înaltă
ținută,marca Bobocii CNMS! Cei 18 bobocei ce s-au îmbarcat pe vasul CNMS, pentru spectacolul
oferit au fost câștigători! Organizatori, elevii claselor a XII-a, cu efortul doamnelor profesoare
Cristina Liuta, Mihaela Iulia Spiridon., sprijiniți de firma de evenimente WOW.
NewsPascani.comÎmi place Pagina
1 noiembrie 2019 ·
http://tinyurl.com/y54pt62e "Croaziera Bobocilor" de la Sadoveanu. Iată cine sunt câștigătorii!

NEWSPASCANI.COM
'Croaziera Bobocilor' de la Sadoveanu. Iată cine sunt câștigătorii!
"Croaziera Bobocilor" de la Sadoveanu. Iată cine sunt câștigătorii! Print Email Details 01 Nov 2019
Last Updated on 01 November…

4 noiembrie 2019 ·
A XXII-a ediție a "Lecturilor sadoveniene" s-a desfășurat astăzi,4noiembrie 2019,într-un cadru
deosebit,unde Toamna și-a purtat pașii către LOCUL unde se întâmplă,an de an,ca tineri pasionați de
proză sadoveniană să se întreacă în cunoștințe. Opt echipaje au dat curs invitației și cu toții au fost
câștigători. Merituoșii concursului au fost coordonați de dra.prof. Simona Baciu, de la Liceul
Teoretic"Miron
Costin",Pașcani.
Pe podium au urcat,apoi,echipajele de la Liceul Teoretic"Bogdan Vodă", Hălăucești (II), Liceul
Teoretic "Ion Neculce", Târgu Frumos (III), Liceul Teoretic "Petre Ștefănucă" Ialoveni(III)-Rep.
Moldova, Colegiul Național "Mihail Sadoveanu", Pașcani (III), Colegiul Național "Ștefan cel
Mare",Hârlău(III).
Mențiuni au obținut echipajele de la Colegiul Tehnic CF "Unirea" și Liceul Tehnologic "Mihai
Busuioc"
din
Pașcani.
Alese mulțumiri gazdei noastre, părintele protopop Pavel Postolaci de la Protopopiatul Pașcani,care a
făcut tot posibilul ca această zi să fie cu adevărat festivă, dar și tuturor celor prezenți la eveniment,
cu toții dovedind că "Locul unde nu s-a întâmplat nimic" este un tărâm de simboluri ce așteaptă a fi
descifrate prin taina lecturii.

Sâmbătă în data de 2 noiembrie 2019 , a avut loc în școala noastră concursul de matematică
,,Speranțe Olimpice" , un concurs cu tradiție, la care au participat elevi din unitățile de învățământ de
la noi din oraș cât și din alte localități. Concursul “Speranţe Olimpice” a debutat în anul 2000 ca un
concurs la nivel de şcoală. În anul 2004 a fost promovat la nivel de oraş, apoi la nivel judeţean,
ajungând în prezent să fie un concurs interjudeţean de renume. În cei 18 ani au participat în jur de
6000 de elevi de la şcoli de prestigiu din judeţele Iaşi, Neamţ, Bacău, Botoşani, Suceava, Galați,
Maramureș. La organizarea concursului au participat în calitate de voluntari, și liceeni implicați ai
instituției. Menționăm că acest concurs se desfășoară în fiecare an cu ocazia Zilelor Colegiului
Național "Mihail Sadoveanu " din Pașcani și are ca scop promovarea acestei discipline și creșterea
interesului copiilor pentru matematică

9 noiembrie 2019 ·
Parfumul florilor de toamnă
Într -un decor cu elemente tradiționale sunt expuse pe holurile Colegiului Național" Mihail
Sadoveanu" flori și fructe de toamnă care reprezintă o manifestare de tradiție a școlii noastre cu
scopul de a prezenta o mică parte din plantele specifice sezonului autumnal de o mare valoare atât
din punct de vedere științific, cât și decorativ: crizanteme, fructe, ardei, dovlecei recoltate în această
perioadă
de
la
diferite
specii
de
plante.
La expoziție au participat elevi de gimnaziu și liceu coordonați de profesorii catedrei de biologie care
au încercat să completeze atmosfera de sărbătoare a colegiului cu o diversitate de culori, forme si
miresme de toamnă.

Vineri,8 noiembrie 2019, școala noastră s-a bucurat de a fi gazda evenimentului
educațional "Școala Planetelor", proiect coordonat de dl. Dorin Răduți, director al S.C. Învățare
Interactivă SRL din Oradea.
Proiectul își propune să le insufle copiilor bucuria de a învăța, dorința de a cunoaște și curajul de a
privi spre stele și dincolo de ele. Elevii au participat la o lecție interactivă de astronomie, prezentată
într-un planetariu gonflabil. Ei au învățat, astfel, despre sistemul solar, despre fiecare planetă în parte
și au asistat la simulări de coliziuni între planete.
La această lecție interactivă au participat elevii claselor gimnaziale, dovedind, la finele ei, că
activitatea poate constitui o metodă nouă și modernă de a-i atrage pe copii spre cunoaștere și știință.

În perioada 24 noiembrie – 1 decembrie , Colegiul National ‘’ Mihail Sadoveanu”
participa la un nou proiect organizat de O.N.G.ul polonez CENTRUM INICJATYW
EUROPEJSKICH SUBCARPATHIA . Intitulat ‘’Open your mind ‘’ , proiectul se adreseaza tinerilor
cu virsta intre 18 – 30 ani, cu spirit intreprinzator, doritori sa descopere noi oportunitati pentru o
cariera de success
În perioada 21- 29 noiembrie, Colegiul Național ‘’Mihail Sadoveanu” a început colaborarea cu
O.N.G.ul polonez CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH SUBCARPATHIA prin proiectul
intitulat ‘’LIVING EUROPEAN VALUES ‘’. care s-a adresat tinerilor cu vârsta între 18 – 30 ani din
Polonia, Spania, Slovacia și România, interesați în a pune în discuție viitorul Uniunii Europene. Deși
aparent facilă, tema a dus la discuții aprinse în cadrul seminariilor, tinerii punând în balanță atât
avantajele - precum dreptul de a studia /munci într - o țară străină - dar și dezavantajele, cel mai acut
resimțit fiind pierderea identității naționale. Lăsând la o parte activitățile propriu-zise, tinerii s-au
bucurat de peisajele superbe din regiunea Sanok, s-au plimbat cu drezina și mai presus de toate, și au îmbunătățit cunoștințele de limba engleză. Întrebați dacă ar recomanda o astfel de experiență,
elevii noștri au răspuns :
MIRUNA ENCIU, 12 G:"Proiectul Erasmus a însemnat una dintre cele mai frumoase experiențe de
până acum. În cadrul acestui proiect am luat parte la diverse activități având în centru tema
proiectului, “Living European Values”, activități de la care nu se putea să nu rămâi cu o învățătură.

Am aflat ce înseamnă lucrul în echipă, cu persoane cu opinii diferite și bineînțeles, am legat prietenii
noi.
Experiența unui proiect Erasmus m-a ajutat să-mi dezvolt capacitatea de comunicare într-o limbă
străină și de asemenea m-a învățat că fiecare naționalitate în parte are valorile ei care trebuie
respectate.
Astfel îi încurajez pe cei care vor să participe într-un astfel de proiect, dar nu au găsit încă motivația
de a o face, deoarece nu vor regreta.
IASMINA HRITCU MESENSCHI, 11 D
Proiectul “Living European Values” este cel de-al doilea proiect Erasmus+ la care particip.
Întotdeauna mi-a plăcut să cunosc oameni noi și să descopăr lucruri pe care nu le știam înainte. Au
fost foarte multe activități în care am exersat lucrul în echipă, mi-am îmbunătățit limba engleză
foarte mult și mi-am făcut noi prieteni.Chiar dacă ne-am și distrat și majoritatea activităților au fost
amuzante, am și învățat despre Uniunea Europeană lucruri pe care nu le știam înainte.
Sper ca pe viitor să se implice cât mai mulți copii în proiecte precum Erasmus+ pentru că ne ajută să
ne dezvoltăm atât personal cât și profesional.
ANTONIA VINTUR, 12 D
Proiectul Erasmus+ a fost o oportunitate inedită de a învăța într-un mediu nonformal atât despre
Uniunea Europeană cât și despre mine. Activitățile la care am participat m-au ajutat să mă dezvolt ca
persană , să comunic în limba engleza și să realizez cât de puține diferențe există între persoane care
provin din țări diferite. Ce m-a surprins cel mai mult a fost faptul că m-am simțit acasă într-o țară
străină
alături
de
oameni
pe
care
nu-i
cunoșteam
până
atunci.
Acest proiect a fost o experiență de viață, o provocare pe care o recomand tuturor celora care își
doresc să încerce ceva nou și original.
MARIA CRĂCIUN, 12 G
Pentru MINE, acest proiect a fost o experiență unică din care am învățat despre anumite valori pe
care le avem ca membrii ai Uniunii Europene și am descoperit unele valori pe care le am și eu.
A fost o experiență de neuitat..și pot să spun că unde există oameni frumoși, acolo există și lucruri
frumoase.Au fost mai mereu activități care au fost fie distractive, fie necesitau atenție și puțină ieșire
din zona de confort. S-au legat prietenii noi, și am adunat o căruță plină de amintiri alături de ei.
Recomand cu încredere participarea la un astfel de proiect deoarece nu este nimic mai frumos și mai
ușor decât să înveți prin distracție.
LETIȚIA LIPOVANU, 12 G
Experiența pe care am trăit-o în proiectul “Living European Values” a fost una deosebită , din care
am învățat multe lucruri, despre tot ce înseamnă sa fii cetățean european, cât și despre alte culturi
care aparțineau celorlalte țări care au participat în proiect. Totodată, faptul ca am avut ocazia să
întâlnim oameni deschiși și comunicativi, cu care am schimbat diferite păreri și alături de care am
luat parte la tot felul de activități fantastice, a însemnat foarte mult pentru mine, pentru dezvoltarea
mea personală. Am avut oportunitatea sa vorbesc în engleza, sa îmi fac prieteni noi și să trăiesc clipe,
aș spune, unice, prin intermediul proiectului Erasmus+. Recomand din tot sufletul participarea în
astfel de proiecte, ieșirea din zona de confort și distrugerea barierelor impuse de societatea în care
trăiești zi de zi!

Pentru mine, ca profesor al Colegiului Național "Mihail Sadoveanu" nu există satisfacție mai mare
decât să văd că plec la drum cu tineri talentați, creativi, dar puțin speriați de necunoscut și mă întorc
cu aceiași tineri creativi și talentați, dar acum mai siguri pe ei, mai deschiși, avizi de noi experiențe.
Una din întrebările care mă fac să zâmbesc de fiecare dată este :'' Doamna profesoară, când mai
mergem într-un nou proiect? " – prof. Brîndușa Atudorei
16 noiembrie 2019 ·
Programul Award-România: Elevii Daria Rusu (a XI-a D), Ioana Ilinca (a XI-a D) și Iustin Hroștea
(a XI-a A) au făcut la Bistrița Năsăud călătoria de antrenament pentru nivelul de Argint din cadrul
programului Award. Au fost trei zile de explorare, descoperire, implicare în viața unui oraș
supranumit și "Poarta Transilvaniei" care ascunde multe valori istorice, dar, din păcate, insuficient
puse în valoare de autoritățile locale.

În data de 22.11.2019, la Colegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” Paşcani: consilieri
educativi, directori adjuncți, reprezentanți desemnați ai unităților școlare din cadrul Cercului nr. 8,
precum și profesori diriginți au participat la Cercul metodic al consilierilor educativi. Tematica
întâlnirii, Școala în comunitate – implicare și colaborare pentru schimbare, a fost mai mult decât

actuală și a reunit aspecte ce converg către optimizarea demersului educativ.
Ca de fiecare dată, prezența dumneavoastră la activitățile cercului reflectă interesul crescut pe care îl
manifestați
în
realizarea
de
activități
în
beneficiul
elevilor
noștri.
Gazdele ne-au primit cu căldură și ne-au împărtășit din experiențele pozitive trăite alături de
comunitate
și
realizate
prin
implicarea
directă
a
comunității:
- EUROSCOLA - coord. prof. Angela CĂȘĂRIU,
- Aripile comunității în zbor spre educație - coord. prof. Petru PĂDURARIU,
- Starea de bine pentru profesori - coord. psiholog școlar Petruța FASOLĂ-MĂTĂSARU și prof.
Mirela Cristina LIUȚĂ
Am
participat
la
- ”Vânătoarea” - coord. prof. Adela JÎTARU

ateliere

interactive:

”Formal
și
nonformal”
coord.
prof.
Lucia
HEN
și
Cercetașii
- ”Uniunea Europeană - PRO sau CONTRA? - coord. prof. Roxana Brândușa ATUDOREI
- ”Șansa - handmade” - prof. Mihaela Iulia SPIRIDON.
De asemenea, ne-am bucurat de prezența dnei prof. Raluca COZMA, în caliate de monitor al ISJ Iași,
care, spre finalul întâlnirii ne-a antrenat într-un exercițiu ”nonverbal”. Am descoperit astfel
importanța comunicării și sub alte forme. În opinia mea, acest exercițiu nonverbal poate fi considerat
o continuare a pledoariei pentru o mentalitate deschisă, sugestiv intitulată Oamenii care schimbă
vieți, profesorii ”ALTFEL”, susținută de dna consilier educativ la Colegiul Național ”M.
Sadoveanu”, prof. Mirela Cristina LIUȚĂ
Sub coordonarea dnei bibliotecar Maria IACOB am asistat la un scurt moment muzical Punctul pe I
cu ”SADOVENII” împreună, susținut cu entuziasm și trăire de către elevi ai Colegiului Național ”M.
Sadoveanu”. Activitățile cercului au fost deosebit de antrenante și interesante și s-au încadrat în
tematica propusă.
Pentru modul în care s-au implicat și au integrat tematica activității cercului în atelierele de lucru
organizate, adresez mulțumiri și felicitări gazdelor noastre: cadrelor didactice ale colegiului,
conducerii colegiului - dnei director prof. Genoveva ȘERBAN, dlui director adjunct prof. Radu
Bogdan ARDELEANU și nu în ultimul rând, dnei consilier educativ prof. Mirela Cristina LIUȚĂ,
actorul principal al activității .Responsabil cerc,prof. Angelica Blagoci

24 noiembrie 2019 ·
“ Săptămâna fructelor si a legumelor donate”
Miercuri, 20 noiembrie, elevii clasei a V -a A, coordonați de prof. Dimitriu Sirghie Vasilica, au
donat fructe și legume copiilor de la Școala Specială.
Scopul acesteia este de a sensibiliza elevii cu privire la situaţia dificilă în care se află persoanele
afectate de lipsa de alimente. Prin acest demers se intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a
trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi solidară în care contează valenţele umanitare,
implicarea, angajamentul, responsabilitatea.

1 decembrie 2019 ·
„Te binecuvântez, iubită Românie, ţara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasăţară, care ai trăit în
inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă ţară pe care am văzut-o întregită, a cărei
soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să
stai veşnic falnică printre naţiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută!” – Regina Maria
La mulți ani, dulce Românie! Ziua aceasta este una plină de bucurie și lumină, deorece este ziua
Marii Uniri, ziua identității noastre.Acest eveniment a fost sărbătorit în școala noastră și prin
concursul ,,De ce iubesc România?", concurs cu tradiție, elevii scriind câteva gânduri bune, pentru
țara
lor,
prin
care
își
exprimă
iubirea
pentru
România.
Noi am ales câteva texte reprezentative și, pentru că dorim să dăm dovadă de obiectivitate în
premierea lor, vor fi postate doar conținuturile, fără a preciza identitatea celor care s-au „gândit la
România”. Fie ca gândul cel mai frumos sa câștige.

1 decembrie 2019 ·
Ne place să credem că astăzi, fiecare dintre noi cunoaște semnificația Zilei Naționale. Câți însă,
prinși în avalanșa de festivități care se desfășoară în fiecare an, pe 1 Decembrie, ne aducem aminte și
le mulțumim, pentru măcar o clipă, celor care au făcut România Mare? Anul acesta, Catedra de
Istorie, dar și copiii inimoși care le-au stat alături, au evocat generația Marii Uniri. Regele Ferdinand
și Regina Maria, Ion. I. C. Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Inculeț, Pan Halippa, Iuliu Hossu, Gheorghe
Pop de Băsești sunt doar câțiva dintre cei care și-au unit eforturile, cunoștințele, uneori și averea
pentru împlinirea idealului național, personalități de la care avem ce învăța și cărora le datorăm atât
de mult. Ca un tribut adus Reginei Maria și stăruinței cu care a crezut în sufletul românesc, a fost
realizat un portret al acesteia, care ne va aminti, nu doar în momentele aniversare, ce a făcut pentru
țara pe care a iubit-o din toată inima.Prof. coordonator: catedra de istorie și domnul profesor Petru
Pădurariu

Fii profesorul de care au nevoie elevii tăi
10 decembrie 2019 ·

Mobilitate flux 1, 9 Decembrie 2019, Londra- School Leadership- prima zi de curs. Am cunoscut
formatorul, ceilalți cursanți ce sunt din Ungaria, Germania, România. Fiecare a prezentat școala si
exemple de buna practica din fiecare sistem de educație. Am facut introducerea in curs, ne-au fost
prezentate cele 8 competente cheie, clasa viitorului, modul in care se dorește ca elevii sa învete in
echipa prin colaborare in toate spațiile si prin toate mijloacele! S-a prezentat si programul de lucru
pentru toată săptămana. Pentru partea culturală a zilei de astăzi am vizitat Muzeul de istorie naturală
si Muzeul de știinte!
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În perioada 3-10 decembrie , Colegiul Național ‘’Mihail Sadoveanu” a participat la un nou proiect
Erasmus + elaborat de O.N.G.-ul polonez, Centrum Mlodziezy '' ASTRA''. Intitulat ‘’EVERYDAY
ECONOMY - YOUNG BUSINESS INCUBATOR'’, proiectul s-a adresat tinerilor cu vârsta între
16– 18 ani din Polonia, Ungaria și România, doritori să își descopere calitățile de antreprenor, să
acumuleze cunoștințe legate de economie, piața muncii și să le pună în practică prin activități
specifice antreprenoriale. După primele două zile de jocuri de cunoaștere, a venit și rândul
activităților ''serioase'' : prezentări ale economiilor țărilor participante, identificarea punctelor
forte/slabe ale acestora și nu mică le-a fost mirarea tinerilor noștri când s-au văzut prinși într-o luptă
pe viață și pe moarte pentru a-și salva afacerea și a câștiga premiul cel mare. Astfel, au învățat să
lucreze în echipă, să iși calculeze riscurile, să nu rămână prinși într-o afacere care să nu aibă șanse de
izbândă, după cum au învățat la seminarii – ” IF YOU FAIL, FAIL FAST ! „
Dar acest proiect a însemnat mult mai mult, atât pentru elevi, Alessia Stingu, Denisa Parlog – X A,
Mihai Iftene, Marco Bălăuța, David Damian, Vladina Jitaru, Alexia Zavoi – XE, Alexandra Enea –
XI B, Ionut Spatariu, Iustinian Spridon– XI E, Roberta Bița – XII A, cât și pentru profesorii însoțitori
– prof. Roxana Atudorei și prof. Maria Iacob – a fost o perioadă de autocunoaștere, de depășire a
limitelor, de ieșire din zona de confort și mai presus de toate, de a lega noi prietenii.
Proiecte similare s-au desfăşurat şi anterior. În perioada 21- 29 octombrie, graţie demersurilor
doamnei prof. Brânduşa Atudorei, Colegiul Național ‘’Mihail Sadoveanu” a început colaborarea cu
O.N.G.-ul polonez CENTRUM INICJATYW EUROPEJSICH SUBCARPATHIA prin proiectul
intitulat ‘’LIVING EUROPEAN VALUES ‘’, care s-a adresat tinerilor cu vârsta între 18 – 30 ani din
Polonia, Spania, Slovacia și România, interesați în a pune în discuție viitorul Uniunii Europene. Deși
aparent facilă, tema a dus la discuții aprinse în cadrul seminariilor, tinerii punând în balanță atât
avantajele - precum dreptul de a studia /munci într - o țară străină - cât și dezavantajele (cel mai acut
resimțit fiind pierderea identității naționale). Lăsând la o parte activitățile propriu-zise, tinerii s-au
bucurat de peisajele superbe din regiunea Sanok, s-au plimbat cu drezina și, mai presus de toate, și au
îmbunătățit
cunoștințele
de
limba
engleză.
Cea de-a doua mobilitate s-a desfăşurat în perioada 24 noiembrie-2 decembrie 2019, când un grup de
elevi ai CN "M. Sadoveanu" Pașcani s-au deplasat la Zwierzyn, Polonia, în cadrul proiectului
Erasmus+ "Open your Mind", desfășurat în parteneriat cu Bulgaria și țara gazdă. Activități de team
building, interacțiune, dezvoltare personală și profesională, dezvoltarea unor idei de afaceri și
prezentarea lor, campanii de fundraising, găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă
comunitatea
au
solicitat
elevii
școlii
să
dea
ce
au
ei
mai
bun.
O experiență de neuitat, o săptămână intensă, elevii dovedind implicare, entuziasm, competență,
energie și entuziasm maxim, totul în cadru non-formal, relaxat, cu multă voie bună!
În rolurile principale:
Elena Diaconița, XII F,Paula Costea, XII F,Naomi Iacobescu, XII,Sandra Nechifor, XII C,Emanuel
Maxim, XII A,Vlad Cojocaru, XII A,Estera Voda, XII A,Alice Gavril, XII A,Cătălina Țurcanu, XI A
Grupul a fost însoţit de prof. Ema Mărgineanu şi de prof. Petruța Fasolă-Mătăsaru.
Întrebați care e părerea lor în legătură cu proiectele Erasmus+, elevii noștri au răspuns:
Pîrlog Denisa-Gabriela, clasa a X-a A
Acest proiect, “Economy Young Business Incubator”, a însemnat rampa de lansare în evoluția mea
personală și profesională. A fost o experiență unică și fabuloasă, alături de oameni speciali și
dedicați. Pot spune ca așteptările mele au fost depășite, iar acest lucru reprezintă un plus în dorința de
a
mai
participa
și
la
alte
proiecte.
Persoanele cu care am interacționat, modul de abordare și relaționare, încercările la care am fost
supuși pentru a ne dezvolta abilitățile antreprenoriale și de comunicare, totul a fost la superlativ. Atât
de frumos, încât despărțirea a fost greu de suportat, iar dorința de a ne revedea cu prietenii și Polonia
și Ungaria tot mai puternica.Prin acest proiect mi-am redescoperit calitățile și mi-am dezvoltat o

încredere extraordinară în forțele proprii, lucru pe care nu îl credeam realizabil.
Încurajez ceilalți colegi ai liceului să participe la astfel de proiecte, întrucât experiențele pe care le
vor trai în cadrul acestora își vor pune amprenta definitiv pe caracterul și dezvoltarea lor personală și
îi vor modela armonios.
Jitaru Vladina, clasa a X –a E
Pentru mine, proiectul Erasmus+ în care am participat mi-a dat posibilitatea de a trăi numeroase
momente unice, pe care nu le voi uita vreodată. Am învățat multe lucruri noi, atât în cadrul
activităților pe care le-am făcut, cât și de la copiii din celelalte țari participante. Luiza,
coordonatoarea proiectului, ne-a învățat care sunt calitățile principale ale unui antreprenor de succes
și ne-a arătat ca oricine poate deschide o mică firma și poate face bani astfel, lucru pe care l-am testat
printr-o activitate interesanta: ne-am împărțit pe echipe, fiecare echipă a primit 20 de zloți, din care
trebuia
să
încercăm
să
facem
un
profit
în
trei
zile.
Ne-am împrietenit repede cu elevii din celelalte țări, având astfel posibilitatea de a vedea cum este să
trăiești în Ungaria sau în Polonia, observând astfel și diferențe culturale dintre noi.
De asemenea, am avut ocazia să vizităm o stațiune de ski, Zakopane, aflată aproape de orașul în care
eram cazați. Am vizitat și Cracovia, unul din cele mai vechi și frumoase orașe din Polonia, având
astfel parte și de o mica lecție de istorie.
Spatariu Ioan Gabriel, clasa a XI-a E
Pentru mine, acest proiect a fost o experiență minunată, prin care am avut oportunitatea de a vizita
alte țări și de a cunoaște oameni cu tradiții diferite de ale noastre.
În fiecare zi, pe tot parcursul proiectului, am participat la diferite activități care m au făcut să mă simt
bine,
chiar
dacă
eram
într
un mediu
diferit
de
cel
în
care
trăiesc.
Le sunt foarte recunoscător organizatorilor acestui proiect deoarece, datorită lor, a fost posibil acest
schimb de experiență. Îmi voi aminti cu drag fiecare zi petrecută cu acei oameni minunați și sper că
vom ține legătura în continuare.
David Damian – clasa a X –a E
Pentru mine, proiectul Economy today- Business Incubator a fost o cale prin care am iesit din zona
mea de confort, punându-mi mintea la contribuție in activității si încercând să-mi ajut echipa in
proiectele pe care a trebuit sa le ducem la bun sfârșit. De asemenea, mi-am făcut o mulțime de
prieteni de la care am învățat lucruri interesante despre cultura lor, sistemul lor de învățământ, de
asemenea îmbogățindu-mi cunoștințele in limba engleza datorita dialogului constant cu aceștia.
Concluzionând, acest proiect a fost o experiență frumoasa, unde am legat strânse prietenii și din care
am învățat doar lucruri utile și am rămas cu amintiri frumoase!
Balauta Marco Stefan, clasa a X –a E
Consider ca participarea mea in acest proiect reprezintă cea mai frumoasă experiență pe care am
avut-o pana acum. A fost oportunitatea perfecta pentru mine de a-mi îmbunătăți cunoștințele,
deoarece este prima data cand părăsesc Romania. Am legat prietenii la care nici nu mă gândeam
înainte, m-am atașat de toate persoanele și am descoperit foarte multe lucruri care îmi vor folosi pe
viitor.
Oamenii pe care i-am întâlnit au fost excelenți din toate punctele de vedere, cursurile legate
“Business” si despre cum să iți începi viața de antreprenor au fost foarte interesante, unele foarte

amuzante, chiar unice, astfel încât nu m-au făcut nici măcar o secunda să îmi pierd atenția și să mă
plictisesc.
Bit-tv Pascani
11 decembrie 2019 ·
INFORMARE IN RANDUL ELEVILOR PENTRU ATESTATUL CAMBRIDGE

Despre acest site web
BITTV.INFO
INFORMARE IN RANDUL ELEVILOR PENTRU ATESTATUL CAMBRIDGE - BIT TV PASCANI, TG. FRUMOS, HARLAU
Campanie de informare în rândul elevilor la Colegiul Național" Mihail Sadoveanu" din Pașcani.
Miercuri, 11 decembrie, a avut loc o prezentare despre ce înseamnă examenele tip Cambridge,
IELTS, TEFL. Elevii au aflat informații importante despre ce anume vizează fiecare examen.

Proiectul caritabil" Pizza pentru fapte bune", 12.12.2019
Campania "Bucurie în familie-pizza pentru fapte bune"-proiect educațional organizat de
Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iaşilor, se desfăşoară în
perioada 10 - 21 decembrie 2019, a IV-a ediţie. Este un proiect social-misionar desfăşurat în
parteneriat cu 22 de instituţii de învăţământ din Iaşi, printre care și Colegiul Național ,,Mihail
Sadoveanu" -Pașcani, în beneficiul a 147 de familii cu peste 7 copii din judeţele Iaşi, Botoşani şi
Neamţ.
Campania constă într-o competiţie de fapte bune organizată între clasele din fiecare instituţie de
învăţământ. Clasele care au donat cele mai multe kilograme de alimente neperisabile vor primi pizza,
din partea organizatorilor, ca răsplată pentru efortul și altruismul dovedit. Elevii coordonați de d-na
prof. Vasilica Dimitriu Sîrghie precum și diriginții de la învățământul gimnazial și liceal (Prof.
Berenghia Anca Olguța, prof. Spiridon Iulia Mihaela, prof.dr.Pintilie Otilia, prof. Vangă Brandușa,
prof. Frasilă Mihai, prof. Anton Adriana, prof. Liuță Cristina), au donat alimente neperisabile în
cadrul
campaniei.
Voluntarii vor fi implicaţi, în perioada 13-21 decembrie 2019, în realizarea pachetelor umanitare şi în
distribuirea lor către familiile nevoiaşe, fiind îndrumați de pr. Cosmin Brînză, coordonator al
proiectului.
”Se știe că nicio faptă bună nu rămâne nerăsplătită, așadar Mitropolia Moldovei și Bucovinei

împreună cu asociația Pro Vita au dat startul concursului Bucurie în familie- Pizza pentru fapte bune.
Elevii școlii noastre au dat încă o dată dovadă de bunătate și s-au implicat într-un număr foarte mare
în acest proiect. Copii au adus alimente care vor ajunge la familiile neajutorate din județul nostru. A
fost prilejul excelent pentru a face fapte bune în preajma Sărbătorilor, dar și pentru a lucra împreună,
deoarece clasa care a adus cele mai multe alimente va primi pizza pentru toti elevii! Mulțumim
profesorilor, părinților și copiilor inimoși! Mulțumim celor care ne ajută să vedem ca bucuriile apar
din gesturi mici și că lumina Sărbătorilor este în noi!” Georgiana Popuțoaia- XII G

Miercuri, 18 decembrie, la ora 17:30, vă așteptăm la film în sala mică de sport. Va fi difuzată
animația ,,Klaus". Biletul costă 5 lei și poate fi achiziționat de la Rareș Chelaru, Elena Asofiei,
Cristian Târpescu sau Mihai Lipovanu. Precizăm că banii strânși vor fi folosiți în scop caritabil.

19 decembrie 2019 ·
Joi,19 decembrie, la noi în școală, a avut loc tradiționalul plugușor. Elevii claselor a XII-a au urat un
an bun, plin de sănătate și bucurie profesorilor care, timp de 4 ani, i-au îndrumat și i-au ajutat ca din
niște
copii,
sa
devină
oameni
mari.
La această activitate, s-a prezentat și revista ,, Calea spre lumină ''. Această revistă, care apare în

fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă, ilustrează creativitatea și talentul elevilor, care se
concretizează în poezii, povești și desene. Redactarea revistei a fost coordonată de către catedra de
religie.
Corul, coordonat de către domnul profesor Romeo Preutu, a adus spiritul Crăciunului, prin
interpretarea de colinde.

Activitate filantropică" Din suflet pentru suflet" desfășurată la Centrul de Plasament ,,Sf. Stelian"Pașcani, 20.12.2019
Aproape de sărbătoarea Crăciunului un grup de elevi inimoși, coordonați de doamna prof. DimitriuSirghie Vasilica, au adus zâmbetul si bucuria pe chipul copiilor de la centrul de plasament ,,Sf.
Stelian" Pașcani. Elevii au cântat colinde și la final au dăruit copiilor fructe și dulciuri.

21 decembrie 2019 ·
https://doxologia.ro/colegiul-national-mihail-sadoveanu-pas…
DOXOLOGIA.RO
Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani – Colindători la Reședința Mitropolitană 2019

Ultimul proiect Erasmus + elaborat de O.N.G.-ul polonez, Centrum Mlodziezy '' ASTRA''
la care a participat Colegiul Național ‘’Mihail Sadoveanu” s-a desfăşurat în perioada 3-10 ianuarie
2020. Intitulat „SMOG – FROM IDEA TO SOLUTION”, proiectul s-a adresat tinerilor cu vârsta
între 15 – 18 ani din Polonia, Bulgaria și România, dornici de a găsi soluţii inovatoare de combatere
a poluării atât din zona în care trăiesc, cât şi din întreaga lume. Smogul, fenomen atât de des întâlnit,
i-a determinat pe cei 12 elevi ai şcolii noastre implicaţi în proiect să își descopere calitățile de
ecologişti. Deşi păreau o simplă provocare, activităţile au impus multă seriozitate, implicare, abilităţi
sociale, dar şi mult talent . Dincolo de efortul depus, toţi elevii au trăit momente inedite,
experimentând nu doar în cadrul activităților, uneori epuizante, ci şi bucuria de a descoperi oameni şi
locuri noi: însăşi locaţia gazdă,staţiunea montană Zawoja, dar şi Cracovia şi Zakopane au constituit,
la finele proiectului, o merituoasă răsplată a muncii tuturor. Mulţumindu-le gazdelor noastre şi
facilitatoarei proiectului, Agnieszka Zawislak , cu toţii vom retrăi , prin amintiri, momente de
neuitat. În proiect au participat elevii Costina Alupei (XA), Bogdan Alupei (XA), Maria
Apostol(IXE), Cristiana Barticel (XID), Alexandru Costan(XA), Alicia Dediu (XA), Andreea
Galbenu (XE), Gabriel Goidan (XA), Georgiana Lăbonţu(IXE), Samuel Maxim(XE), Maria
Sandu(XE) şi Iustin Tacu(XE), alături de prof. Cristina Liuţă şi prof.Ramona Pintilieasa.
Lăsăm, mai jos, câteva imagini din proiect, însoţite de gândurile protagoniştilor:
MARIA APOSTOL
Proiectul "SMOG-from idea to solution" a fost modalitatea perfectă de a începe anul "cu
dreptul",ajutându-mă să înțeleg cum pot porni schimbarea pentru viitorul pe care singuri trebuie să
ni-l construim. În cadrul activităților la care am participat am experimentat o gamă variată de
sentimente, de la bucurie la îngrijorare,care a determinat totodată dorința de a schimba ceva cu
privire la modul în care tratez diferite probleme existente în jurul meu. De asemenea,fiecare subiect
propus mi-a oferit ocazia să-mi exprim punctul de vedere şi să am încredere în propriile idei. Timp
de o săptămână am avut ocazia să întâlnesc o mulțime de tipologii umane,cu idei noi şi
inovative,ceea ce transformă Erasmus+ într-o experiență fantastică,întrucât acest proiect reuşeşte să
conecteze suflete prin intermediul activităților şi situațiilor pe care le propune. Astfel, încurajez toți
elevii să participe la următoarele proiecte cu promisiunea că se vor întoarce în țară cu prietenii noi si
cu viziune uimitoare asupra evenimentelor ce îi înconjoară.
ALICIA DEDIU
Pentru mine, proiectul Erasmus+ a reprezentant una dintre cele mai frumoase experiențe din viața
mea. Am avut ocazia să cunosc atât oameni din Polonia, cât și din Bulgaria, de care m-am atașat
foarte repede și cu care încă mai păstrez legătura, am învăţat despre cultura lor și despre modul lor de
viață. Activitățile, cazarea și excursiile au fost toate la superlativ, am avut ocazia sa ies din zona mea
de confort, sa explorez frumusețea orașelor poloneze și - cel mai important - am învăţat despre
poluare și ce am putea noi să facem pentru a trăi într-un mediu mai sănătos. De asemenea, mi-am
îmbunătățit abilităţile de comunicare în limba engleză și am rămas cu amintiri de neuitat. Încurajez
toți elevii să participe la un astfel de proiect pentru a se descoperi pe ei înșiși și pentru a trăi o
experiență unică.
SAMI MAXIM
Experienta mea in Proiectul Erasmus a fost una de neuitat , am intalnit oameni din alte tari , iar spre
surprinderea mea m-am simtit foarte bine alaturi de ei. Activitatile au fost distractive si pline de
energie. M-as intoarce inapoi in acel loc pentru a mai sta o saptamana in orice moment.

ANDREEA GALBENU
Pentru mine,participarea in acest proiect, Erasmus+,mi-a dat ocazia sa trăiesc momente unice și de
neuitat.Activitățile au fost foarte interesante și distractive,învatand lucruri noi despre poluare si cum
sa o combatem pe aceasta.De asemenea,am cunoscut persoane noi din Polonia și Bulgaria,cu care mam împrietenit foarte repede,învațând despre cultura și personalitatea fiecăruia și sper sa păstram
legătura in continuare .Am vizitat o stațiune montană,Zacopane cu peisaje superbe și unul dintre cele
mai vechi orașe din Polonia,Cracovia. Prin acest proiect,mi-am ieșit din zona de comfort,am
descoperit noi calități și mi-am aprofundat cunoștințele in limba engleză. In concluzie,proiectul
acesta a fost o experiența unică,pe care nu o voi uita niciodată și încurajez și alți colegi și participe la
aceste proiecte deoarece nu vor regreta.
IUSTIN TACU
Proiectul Erasmus+ a fost pentru mine ceva special, o experiență inedită pe care nimeni nu ar trebui
să o rateze dacă ar avea ocazia. Prin acest proiect, am avut parte de momente frumoase pe care cu
greu le voi putea uita. În fiecare zi, am participat la diferite activități alături de coordonatoarea
proiectului, Aga, care ne-a îndrumat cu grijă înainte de fiecare provocare pe care am întâmpinato.Prin aceste activități, ne-am cunoscut si cu elevi din Polonia, cât și din Bulgaria, cu care am legat
frumoase prietenii. De asemenea, în timpul liber am avut ocazia să vizităm Cracovia si Zakopane,
două orașe de vis care te lasă cu o imagine foarte frumoasă dupa ce le părăsești. Concluzionând,
acest proiect a fost pentru mine o experiența frumoasă pentru care aș da orice să o pot retrăi.
BOGDAN ALUPEI
Pentru mine a fost o experiență extraordinară, am avut ocazia să întâlnesc alți oameni care, chiar de
vorbesc altă limbă, au altă istorie şi cultură, ne-am putut înțelege. Oraşele pe care le-am vizitat erau
minunate şi pline de viață. Sunt foarte fericit că am avut şansa de a putea merge în proiect şi
încurajez şi alte persoane să încerce deoarece vor rămâne cu amintiri plăcute.
TINA ALUPEI
Proiectul la care am avut deosebita pl[cere de a participa, numit “Smog - From idea to solution”,
reprezintă una dintre cele mai frumoase experiențe trăite de până acum. Decizia de a mă implica întro astfel de activitate a însemnat, de asemenea, părăsirea zonei de confort, responsabilitate, efort și
multă pasiune, calități pe care mi le-am regăsit și dezvoltat pe parcursul șederii în Polonia.
Activitățile vaste pe care le-am susținut timp de 10 zile, au fost de mare ajutor în conştientizarea
dificultăților pe care le întâmpinăm zilnic în legătură cu mediul înconjurător și ne-au determinat să
ne implicăm în combaterea poluării. Oamenii pe care i-am întâlnit în drumul nostru au fost exact așa
cum ne așteptam să fie: amabili, deschiși și cu aceeași dorință de implicare. Momentele petrecute
împreună au fost presărate cu zâmbete, râsete și noi cunoștințe despre Bulgaria și Polonia. Cu
ușurință am legat prietenii, iar clipa despărțirii a fost îndulcită cu promisiunea unei revederi în viitor.
Sunt de părere că fiecare persoană are nevoie de o astfel de experiență, benefică din toate punctele de
vedere, pentru a se descoperi pe sine într-o manieră mult mai complexă și de a avea parte de
experiențe unice.

