
 

O activitate de succes în Școala altfel! 

Fișa de activitate:  

Numele și adresa unității de învățământ aplicante COLEGIUL NATIONAL PETRU RAREȘ 

SUCEAVA  

 

Nivelul/nivelurile de învățământ: liceal  

 

Numărul elevilor din școală: 1122 elevi  

 

Numărul cadrelor didactice din școală: 78 profesori  

 

Coordonatorii activității: prof. Salciuc Laura, coordonator proiecte și programe școlare Colegiul 

Național “Petru Rareș” Suceava, laura_salciuc@yahoo.com, 0741134401, prof. Norocel 

Ancuta, ancuta_norocel@yahoo.com, 0770258210, prof. Sibechi Marilena, 

marijiduc@yahoo.com,  0726308301  

 

1. Titlul activității: Cultură, istorie şi tradiţie universitară la IAŞI 

2. Domeniul în care se încadrează: cultural 

 3. Scopul activității: Dezvoltarea unei atitudini civice de respect faţă de valorile naţionale  

ale tinerei generaţii prin cunoașterea valorilor culturale şi conștientizarea  apartenenţei la 

identitatea naţională. 

 4. Obiectivele educaționale: Pe parcursul activităților, până la finalul lor, în toate 

secvențele sale, elevii au fost capabili să:  

a.Să cunoască și să valorizeze elemente ale patrimoniului local și național; 

b.Să îşi lărgească cunoștințele generale cu elemente  de istorie, geografie şi artă specifice 

spaţiului ieşean; 

c.Să îşi formeze şi să îşi dezvolte comportamente civice corecte prin implicarea în situaţii diferite 

de viaţă;  

d.Să îşi dezvolte dorinţa de comunicare şi cunoaştere;;  

e.Să îşi dezvolte aptitudinile de lucru şi comunicare în grup;  

f.Să îşi cultive spiritul critic şi gustul pentru frumos. 

 

 5. Elevi participanți: număr total de participanți – 58 elevi, procent de participanți din 

numărul total de elevi – 5,7%  

 6. Durata și locul desfășurării activității 16-17 octombrie 2018, Iaşi 
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 7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 

menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, caracter 

interdisciplinar, parteneriate etc.)  

Elevii claselor a XI a D și a XI a I,clase cu profil de ştiinţele naturii,  împreună cu prof. 

Laura Salciuc, Ancuţa Norocel şi Marilena Sibechi, au parcurs în zilele de 16 - 17 octombrie 

2018 un traseu de descoperire/redescoperire a moștenirii culturale ieșene în cadrul proiectului 

educațional “Cultură, istorie şi tradiţie universitară la IAŞI”.  

Palatul Culturii, simbol al Iașiului și al Moldovei, ne-a uimit prin măreția elementelor 

arhitecturale și eleganța sa. Într-o sală de judecată impunătoare am aflat lucruri interesante 

despre evoluția Iaşului de-a lungul secolelor. 

Am străbătut Iaşul la pas: aleea pietonală ce trece prin faţa Mitropoliei Moldovei, a 

bisericii Trei Ierarhi şi a Teatrului Naţional „Vasile Alexandri”, Piaţa Unirii cu statuia din bronz 

a domnitorului A.I.Cuza, strada Alexandru Lăpuşneanu, Biblioteca Centrală Universitară. 

Fondată în 1860, la scurt timp după formarea Principatelor Unite, Universitatea din Iași, 

așa cum s-a numit la început, este prima universitate modernă a României. Situată într-unul din 

cartierele istorice ale orașului, Copou, și cuprinzând 15 facultăți și numeroase centre de 

cercetare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” este o instituție de învățământ superior cu 

tradiție și în același timp o Universitate modernă care, prin realizările înfăptuite în plan 

educațional și științific, a căpătat recunoaștere atât pe plan național cât și internațional. 

Am vizitat, apoi, Biblioteca Universității Tehnice “Gh. Asachi” despre care ştiam că a 

fost nominalizată printre cele mai frumoase biblioteci din lume. Am trăit clipe unice atunci când 

am ocupat locurile Aulei Universității Tehnice și am aflat istoria și valoarea culturală a Palatului 

Universitar din Copou. Și teiul lui Eminescu din parcul Copou ne-a răscolit sufletele și am 

murmurat versurile memorate din copilărie. 

Şi pentru că mulţi dintre elevii participanţi visează să devină medici a urmat o vizita la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.A fost fondată în 1879, este unul 

din cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din România. Universitatea poartă numele 

lui Grigore T. Popa, om de știință cu renume internațional în domeniul neuro-endocrin și, de 

asemenea, titular al catedrei de Anatomie Funcțională și Embriologie. 

 

 8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității  

Elevii si-au descoperit noi laturi ale personalității lor în urma călătoriei, și-au dezvoltat 

competențe de gestionare a situațiilor pe parcursul unei călătorii. Au realizat Jurnale de 

călătorie,au scris impresii la întoarcere. Au realizat ppt –uri cu fotografii și le-au prezentat la 

clasele lor. Au împărtășit fotografii pe site-urile de socializare.  

 

 9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

 

 Elevii şi părinţii şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei activităţi deoarece a 

contribuit la formarea şi dezvoltarea personală a fiecărui elev. Excursia a reprezentat o 

oportunitate de îmbogăţire a culturii generale şi de îmbunătăţire a relaţiilor de comunicare elev-

elev şi elevi – cadre didactice. Părinţii sunt de acord ca astfel de activităţi să se desfăşoare cât 

mai des şi să le susţină financiar. 
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 10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ pagină): argumente 

ale cadrelor didactice, elevilor, părinților.  

 Activitatea este considerată ca fiind cea mai bună pentru că, deși a implicat un număr 

relativ mic de elevi, ea a fost gândită pentru a-i ajuta pe elevi să răspundă la o întrebare 

importantă pentru viitorul lor: este Iaşul oraşul în care vreau să fiu student? 

 

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă.  

• Mărturii părinți  

 

„Copilul meu a venit extrem de fericit acasă, aș dori sa o mai las și în alte excursii similare”. 

Mama CV 

„Mă bucur ca fata mea a avut șansa să viziteze atâtea locuri frumoase”.M.A. 

• Mărturii profesori  

 

”Emoţii mari. E oraşul studenţiei mele. Dar s-a schmbat. A întinerit. E mai frumos dar are în 

continuare parfumul unui oraş vechi şi fermecător” – S.M.C. 

 

• Mărturii elevi 

 

„Desigur că am mai vizitat Iaşul. Dar de data asta l-am privit din perspectiva viitorului oraş al 

studenţiei mele. L-am gasit interesant, bogat cultural şi atrăgător.”– M.I.A. 

 

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.).: 



 

Universitatea de Medicina si Farmacie ,IASI 

 

TEATRUL NAŢIONAL „Vasile Alecsandri”, Iaşi 



Palatul Culturii, Iaşi 



Biblioteca Universităţii "Gheorghe Asachi" din Iaşi 



 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 



Recitare de poezii la Teiul lui Eminescu din Parcul Copou 



 

Grădina Botanică 


