
  

O activitate de succes 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: 72 profesori 

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact) profesor  Anca Viorica 

Greculeac, director adjunct, ancagreculeac@yahoo.com, 0723630706  

1. Titlul activității: Trăim anul centenar  

2. Domeniul în care se încadrează: educație pentru cetățenie democratică și 

responsabilitate socială 

3. Scopul activității: Dezvoltarea unei atitudini civice de respect faţă de istoria neamului, 

pentru lupta sa continuă de definire și afirmare națională, pentru valorile de pace și 

toleranță pe care le promovează și pentru angajarea poporului român în construirea 

viitorului.  

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

secvențele sale, elevii au fost capabili să:  

a. Acumuleze cunoaștere (informatie, valori și atitudini) în domeniul istoric, respectiv al 

factorilor favorizanți realizării Marii Uniri și a actorilor de frunte care au colaborat 

pentru ca România Mare să ia naștere; 

b. Să urmărească reflectarea faptelor istorice aflate în legătură cu Marea Unire în scrierile 

vremii și de-a lungul secolului care a urmat, în creații cinematografice etc; 

c. Să deceleze epocile istorice pe care România Mare le-a parcurs după Marea Unire și să 

caracterizeze aceste epoci, dintre care una total distinctă - epoca comunistă;  

d. Să valorizeze înformațiile (dpdv istoric, lingvistic, social etc) care au fost extrase din 

documéntele aflate în arhiva colegiului, având în vedere faptul că aceasta include 

documente originale din anul Marii Uniri; 

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

f. Să creeze secvențe artistice prezentabile pe scenă, referitoare la istoria României 

moderne. 

5. Elevi participanți: număr total de participanți – 240 elevi, procent de participanți din 

numărul total de elevi – 21,4%  

6. Durata și locul desfășurării activității 15-19 octombrie 2018, Suceava 

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.) 
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Activitatea a fost una de tip mozaic, la care au participat elevi de liceu cu mare entuziasm. 

Dintre subactivitățile evenimentului ”Trăim anul centenar” pot fi enumerate: 

a).” Istoria locală, aproape de noi” – întâlnire cu preot Vîrlan și invitații d-lui, prezentarea 

monumentului centenar aflat în construcție în Suceava și a rezistenței anticomuniste din 

Suceava. La întâlnire au participat 60 de elevi, iar discuția dintre aceștia și invitați a fost 

deosebit de interactivă. 

2. ”Marea unire și contextul în care ea s-a realizat ” conferință , invitați prof. Florin Pintescu, 

prodecan al Facultății de Istorie - Geografie,  Universitatea ”Ștefan cel Mare Suceava”. La 

conferință au participat 66 de elevi din trei clase a 11-a. S-au pus întrebări,  firul istoric fiind 

condus până în zilele noastre, discutându-se și despre poziția României în lume, ca membră a 

UE și a NATO. 

3. Vizită la Cetatea de scaun, Muzeul Etnografic, Muzeul Bucovinei și participarea la 

prezentări / mini conferințe realizate de către doi restauratori . 

4. ”Biblioteca Bucovinei literare între trecut și prezent”,  întâlnire cu dr Alexandru Ovidiu 

Vintilă, ca reprezentant al Societății scriitorilor bucovineni 80”. Cu acest prilej s-a discutat 

despre condiția creatorului în anii grei ai comunismului și despre faptul că dragostea de neam 

și țară a fost o făclie veșnic aprinsă pentru scriitorii români care au creat în perioada anilor 

1980. La activitatea de la Colegiul Național Petru Rareș au participat 48 de elevi, iar la cea de 

la Biblioteca Bucovinei au participat 12 elevi, membri ai clubului de poezie al colegiului. 

5. Film documentar «Carol I – un destin pentru o naţiune" (2009), de Sergiu Nicolaescu - 

imagini de arhivă și scene dramatizate, urmate de discuții. Au participat la vizionare și la 

analiză elevi din două clase a 11 –a, în total 62 de elevi.  

6 Conferință de germanistică, realizată de către profesorii de limba germană a colegiului, pe 

baza exploatării documentelor din arhiva proprie. 

6. Balul Bobocilor Colegiului Național  ”Petru Rareș” Suceava, în care fiecare pereche 

concurentă a reprezentat câte o decadă a secolului unirii.  

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității 

Elevii și-au rafinat cunoștințele în domeniul epocii în care s-a realizat Marea Unire, au 

interacționat cu diferite personalități ale vieții culturale, artistice, oameni de litere, creatori de 

diferite tipuri, oameni care lucrează în domeniul conservării patrimoniului și al valorizării lui. 

Elevii au descoperit la aceștia modul în care ei vibrează la istoria națională și în care înțeleg 

să-și manifeste dragostea de țară. Întâlnirea cu ei a fost o lecție generalizată despre civism și 

despre faptul că toți purtăm în noi pe înaintașii noștri, față de care suntem datori să păstrăm 

ceea ce am primi și să transmitem mai departe această zestre, îmbogățită.   

 

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

acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

Elevii  participanți și-au exprimat dorința de a continua seria manifestărilor centenare, pană la 

finalul anului 2018. Mulți dintre elevi au recunoscut faptul că istoria ”povestită” are o mare 



încărcătură emoțională, pe care nu o regăsesc în altă parte și de aceea și-au propus ca ceea ce 

se va realiza de acum înainte să fie în prezența unor personalități, adevărați patrioți. 

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 dintre toate derulate în săptămâna ”Școala 

Altfel” pentru că a  fost una de mare impact emoțional, a implicat un număr relativ mare de 

elevi și este în rezonață cu sentimentul general de mândrie a elevilor, părinților acestora și a 

profesorilor că trăiesc într-o țară liberă, demnă, care-și construiește viitorul în ciuda 

vicisitudinilor vremilor. 

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

activitatea propusă. 

 Mărturii părinți 

„Mă bucur că fiica mea  a putut afla despre ceea ce s-a întâmplat pe vremea comunismului 

orb prin citirea unor mărturii cutremurătoare…. Istoria este o ”carte” care prinde viața prin 

oamenii care o povestesc. ”.M.U. 

 Mărturii profesori  

”Mergi pe stradă și trecătorii iți par oameni simpli, uneori cu multe griji, grăbiți, cu gîndul în 

altă parte. Îi vezi și astăzi și mâine și schimbi binețe cu ei. Dar când, invitați de tine, vin în 

fața copiilor și incep să vorbească despre timpurile trecute, simplitatea lor de descompune și 

apar lumi suprapuse de o profunzime inimaginabilă. Copiii abia de îndrăznesc să respire...” 

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

Balul bobocilor 

– o lecție de 

istorie-  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



Întâlnirea cu scriitorii anilor 80 și cu urmasi ai victimelor comunismului, cu profesori universitari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


