Proiecte realizate în anul școlar 2017-2018
*Proiectele “Radio CNER” si “Sala Radio CNER” au continuat să se deruleze, cu
autofinanțare, în cadrul Colegiului Național “Emil Racovita”. E o metoda eficienta de
cultivare din punct de vedere muzical, promovata de elevii colegiului, ascultand o gama larga
de melodii de calitate. Elevii s-au putut recrea, in timpul pauzelor mari ale saptamanii, prin
muzica. Totodata, radioul a facut mult mai eficienta transmiterea informatiilor importante in
scoala.
Activitatea funcţională cuprinde : compartimentul resurse umane (elevii
redactori), compartimentul dezvoltare (elevul manager si manager asistent, elevii editori),
biroul tehnic (secretarii de redactie, elevii ingineri de sunet si elevii ingineri-sefi).
Sala Radio CNER a fost modernizată și dotata cu echipamente specifice (diverse
tipuri de bureți antifonici, care au fost necesari atât pentru pereți, cât și pentru microfon, afișier,
multifuncțională xerox), care au fost sponsorizate de către părinții elevilor CNER- implicați
într-un astfel de proiect atât de îndrăgit de toți elevii Colegiului Național ”Emil Racoviță”-Iași.

* Revista „alte cuvinte” face parte dintre activităţile extraşcolare preferate de elevii de
gimnaziu şi de liceu ai colegiului nostru, fiind unul dintre proiectele realizate în mare parte cu
autofinanțare şi promovate prin Consiliul Elevilor, aceştia dorind să-şi valorifice creativitatea,
dinamismul, dar şi sensibilitatea estetică. De asemenea, editorii şi redactorii ştiu să-şi asume
responsabilităţi, îndeplinind anumite sarcini, să colaboreze frumos în echipă, să respecte
anumite reguli, să-şi unească forţele în realizarea unui scop comun. S-au remarcat, astfel, în
mod deosebit, editorii Alex Amarandei, Vlad Teodorescu, dar şi alţi membri ai redacţiei
precum George-Slabu Pascal, Andra Ciobanu, Anda Moraru, Ana-Maria Nonea, Ioana
Adumitresei, Eliza Băbuță, Robert Porcișanu, Medeea Florea, Alexandra Anton, Mihnea Zară,
Daria Roșu, Ionuț Matei Pădurariu Raluca-Maria Purcel, Ștefana Barbacaru, Mălina Leaua,
Octavian Zaharia, Diana-Paula Mocanu, Andreea Vînă, Andreea Butnaru, Vlad Mocanu, Ioan
Trif. Pe de altă parte, elevii care excelează în arta scriiturii şi care au obţinut premii şi menţiuni
la diverse concursuri de creativitate au mulţumirea să-şi vadă publicate creaţiile în revista „alte
cuvinte”, suplimentul cultural al revistei şcolii. Ei ajung, astfel, la un grad mai mare de
cunoaştere şi de dezvoltare a talentului literar.

*Proiectul “Seara Comediei”(ianuarie 2018), realizat în parteneriat între CE și Asociația
Adolceris - îşi propune să-i încurajeze pe elevii-actori ai Colegiului Naţional „Emil
Racoviţă”-Iaşi, care au devenit pasionaţi de arta spectacolului, în special în urma participării la
proiecte educative legate de teatru, pe care ni le-am propus şi realizat.
Prin jocul de rol, prin gestică, mimică, mobilitate pe scenă, prin comunicare verbală, dar şi prin
comunicare non-verbală (ex.: prin mimare)-valorificând, deci, specificul activităţilor teatruluise pune, firesc, accentul pe dezvoltarea personală a elevilor Colegiului Naţional “Emil
Racoviţă”- Iaşi.)
Obiective:
 optimizarea capacităţilor de autocunoaştere, de asertivitate şi de autocontrol
 dezvoltarea atenţiei, a memoriei, a capacităţii de concentrare şi a vitezei de reacţie
 dezvoltarea spiritului critic al elevilor, a autoobservării, a responsabilităţii şi a simţului
organizatoric, a calităţilor personale
 formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă
 formarea şi dezvoltarea abilităţii interpersonale, de comunicare, îmbunătăţirea
exprimării emoţionale
 dezvoltarea spiritului competitiv

formarea şi dezvoltarea gândirii critice
familiarizarea elevilor implicaţi cu arta spectacolului teatral
motivarea elevilor de a participa la activităţi extraşcolare
familiarizarea elevilor implicaţi cu arta spectacolului teatral
dezvoltarea spiritului de echipă
dezvoltarea spiritului critic al elevilor
formarea şi dezvoltarea gândirii critice
dezvoltarea spiritului competitiv
Astfel, la spectacolul “Seara Comediei” din 31 ianuarie 2018 au participat următoarele echipe
din CNER, care au încântat spectatorii prin jocul convingător şi prin pasiunea şi entuziasmul cu
care au dat viaţă personajelor interpretate :









Trupa: “GLOBUS” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi,
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Avarul” de Moliere
Durata: 65 de minute
Componenţa trupei:
 Harpagon - burghez bogat: Alex Amarandei, XI B;
 Cleante: Gabriel Scînteie, XI B
 Valere: Gelu-Florin Boldureanu, XI D
 Frosine: Eliza Babuta, VIII B
 La Fleche: Cristian Rădiță, IX C
 Jaques: Andrei Zacordoneț, IX C
 Simon: Teodor Zaharia, IX C
 Marianne:Beatrice Pintilie, IX C
 Elise: Delia Ioana Alupoaei, IX C
 Anselme:Teodor Zaharia, IX C

Trupa: “THEATRUM” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Steaua fără nume” de Mihail Sebastian
Durata: 45 de minute
Componenţa trupei:








Domnișoara Cucu: Raluca- Maria Purcel, VI C
Eleva: Medeea Andreea Florea
Necunoscuta (Mona): Alexandra Anton,VI C
Șeful de gară: Petru Gherghel
Udrea1: Octavian Zaharia, VI C
Marin Miroiu: Ioan Trif, VI C
Udrea 2: Serban Cozma, VI C

Trupa ”Catharsis” a Colegiului Național ”Emil Racoviță”-Iași
Coordonator: prof. Luminița Teodorescu
Fragment din piesa ”Romeo și Julieta” de W.Shakespeare
Durata: 15 minute
Componența trupei:
Romeo: Ioachim Marincean, IX D
Julieta: Alexia Carson, IX D
Trupa “NOVUM THEATRUM” a Colegiului National “Emil Racovita”-Iasi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Scenetele ”Portofelul” și ”În biroul directoarei” scrise de elevele din VI C Medeea Andreea
Florea și Ioana Vasilache
Durata: 15 minute
Componenta trupei:
A.
Fiica: Daria Roșu, VI C
Mama: Medeea Andreea Florea, VI C
Tatăl: Teodor Macovei, VI C
Ofițerul de poliție: Șerban Cozma, VI C
B.
Directoarea: Medeea Andreea Florea, VI C
Eleva (Fiica directoarei): Daria Roșu, VI C

*Spectacolul - concert “Happy Together” s-a desfăşurat pe 19-XII-2017, cu ocazia
serbărilor de Crăciun, organizat de Departamentul Artistic al Consiliului Elevilor, în
parteneriat cu Asociația Adolceris. Prin intermediul acestui spectacol, Consiliul Elevilor
CNER, sub coordonarea prof. Cornelia-Livia Sârghie și prof. Simona Popa, a urmărit punerea
în valoare a elevilor talentaţi ai colegiului nostru.
Scopul proiectului este de a oferi un mediu adecvat de exprimare a creativității tineretului cu
aptitudini artistice din școală.
Lista elevilor- interpreți: Sara Guzel, Mara Paparău, Dominic Roca, Briana Popa, Cosmin
Despa, Elena Balint, Răzvan Pricope, Raluca-Maria Purcel, Șerban Tudose, Denise Buhuși,
Biana Bârleanu, Ilinca Păruș, Marcu Ciobanu, Bosînceanu Andreea; Mândru Ştefan; Radu
Andrei; Alexandra Ioan, Cebotar Mihaela; Georgia Gradu, Manu Foṣalău; Andreea Vornicu.

Obiective:
 valorificarea competențelor artistice ale elevilor – prin organizarea spectacolului;
 cultivarea interesului și pasiunii elevilor pentru artă; formarea unei culturi artistice
(dezvoltarea gustului pentru frumos, însușirea unui comportament adecvat în cadrul
unui concert, spectacol, implicarea în organizarea activităților extracuriculare);
 Formarea atitudinilor morale și civile prin participarea la manifestările artistice;














Formarea abilităţilor de receptare şi interpretare a diferitelor formă de artă în contexte
formale şi informale.
Familiarizarea elevilor implicaţi cu arta spectacolului
Dezvoltarea spiritului de echipă
Dezvoltarea spiritului critic al elevilor
Formarea şi dezvoltarea gândirii critice
Motivarea elevilor de a participa la activități extrașcolare
Dezvoltarea deprinderilor muzicale interpretative vocal-instrumentale;
Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă
Formarea deprinderilor de abordare cu profesionalism a managementului unei activităţi
artistice
Manifestarea inedită a valenţelor native;
Asigurarea unui climat educaţional propice dezvoltării armonioase a personalităţii
elevului;
Conştientizarea şi exersarea unor valori: respect faţă de tradiţiile şcolii, implicare în
îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale şolii

*Proiectul ” Bucurii și dragoste pentru cei de lângă tine”, în parteneriat între CE și
Asociația Adolceris
Scopul proiectului este de a forma elevii noştri implicaţi în activităţi de voluntariat în spiritul
implicării voluntare şi al soluţionării unor probleme sociale identificate în comunitatea în care
trăiesc. Este foarte importantă sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu valoare şi
cu abilităţi deosebite (spirit organizatoric, spirit de echipă, relaţionare cu ceilalţi, generozitate,
comunicare deschisă, disponibilitate în implicarea în cadrul unor activităţi de voluntariat) în
familie, şcoală, comunitate şi societate.
Obiectivele proiectului:
o Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor voluntari ai Consiliului Elevilor din
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”-Iaşi în identificarea unor nevoi speciale ale
elevului cu probleme motorii din V C (aflat in scaun cu rotile) și găsirea de modalităţi
de intervenţie.
o Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat.
o Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală.
o Promovarea valorilor de solidaritate si generozitate;
o Responsabilizarea elevilor prin implicarea în acţiuni de voluntariat
Grupul ţintă este format din elevi din clasele din CNER (informaţi şi invitaţi prin intermediul
şefului Consiliul Elevilor, Gelu Boldureanu, și al lui Ștefan Nistor- vicepreședintele Consiliul
Elevilor de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”-Iaşi, la ședințele CE), care au manifestat dorinţa de
a se implica în activitatea aceasta de voluntariat care să vizeze ajutorarea (prin socializare,
încurajare) elevului din VC, aflat în scaun cu rotile.
*Proiectul - concertul ”Acordurile Toamnei” - 15-XI-2017, organizat cu ocazia Zilelor
Colegiului Național ”Emil Racoviță”-Iași, în parteneriat cu Asociația Adolceris
O asemenea activitate serveşte elevilor, profesorilor şi părinţilor, întrucât, prin implicarea
directă sau indirectă în cadrul unui asemenea proiect se va realiza, pe de o parte,
familiarizarea elevilor cu ARTA, iar, pe de altă parte, se va ajunge la un grad mai mare de
cunoaştere şi dezvoltare a aptitudinilor proprii ale elevilor.

Lista elevilor- interpreți: Florea Ioana Alexandra; Bosînceanu Andreea; Irimia Roxana;
Mândru Ştefan; Radu Andrei; Paparău Mara; Cebotar Mihaela; Gradu Georgia; Foṣalău
Manuel, Dominic Roca, Briana Popa, Cosmin Despa, Elena Balint, Andreea Vornicu.
Profesori coordonatori:
prof.Marinel Șerban

prof. Simona Popa, prof. Cornelia-Livia Sârghie, prof. Ema Cerchez,

*Proiectul ”Târg de Crăciun”, realizat în parteneriat între CE și Asociația Adolceris 20 decembrie 2017

Este un târg tematic în cadrul Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”. Elevii apelează la cultura
lor generală şi la creativitate, găsind cu ingeniozitate soluţii pentru a ilustra prin diverse
produse, realizate cu ingeniozitate, specificul Crăciunului în diverse zone ale lumii. ”Târgul
de Crăciun” se desfășoară în cadrul școlii, coridoarele și clasele devenind spații atractive prin
produsele expuse, realizate de colectivele de elevi (ce-și dezvoltă abilitățile antreprenoriale)
care, promovează, astfel, caracteristicile sărbătorilor de iarnă (Crăciunul- Nașterea
Mântuitorului). S-au remarcat, prin modul în care s-au pregătit și prezentat, clasele următoare:
VI B (diriginte-prof. Cătălin Budeanu), VI C (diriginte- prof. Ioana Ieremie), V D (diriginte-

prof. Mihai Chelariu), V C (diriginte- prof. Irina Nechifor), V B (diriginte-prof. Simina
Bădărău), VII A(diriginte-prof.Florin Cazamir), XI D (diriginte-prof. Petronela Ilaș).
*Proiectul „Santa’s Favourites”
”Santa’s Favourites” (luna decembrie 2017) –cea mai frumos decorată clasă, cu ocazia
Crăciunului
Proiectul “Santa’s Favourites” organizat în decembrie 2017, sub egida Departamentului
Cultural-Artistic al C.E. și sub coordonarea președintelui CE Gelu Florin Boldureanu și a
vicepreședintelui CE Ștefan Nistor şi-a propus ca, în cadrul unei competiţii între clasele care-şi
decorează cel mai frumos spaţiul, să se realizezeze o ierarhie care să evidenţieze cele mai
frumoase clase “ornate” în spiritul Crăciunului.

*Proiectul ”Dăruind, vei dobândi bucurii…”, în parteneriat între CE, pr.prof. Ștefan
Constantin și Asociația Adolceris- decembrie 2017
Este un proiect de ajutorare a copiilor săraci de la Așezământul de copii de la Galata, obiectivul
fiind strângerea de pachete de haine/ jucării/ dulciuri/ fructe (citrice), cu ocazia Sărbătorii
Crăciunului, donate de elevi ai CNER.
Cordonatori proiect: pr. prof. Ștefan Constantin, prof.Cornelia-Livia Sârghie, prof. Mădălina
Bunduc, elev Gelu-Florin Boldureanu- presedinte CE, elev George Nistor-vicepresedinte CE,
eleva Ioana Adumitresei- voluntar CE
*Proiectul ”Eminescu-poet național”-15-I-2018
Este un proiect care urmărește să promoveze poezia eminesciană, implicându-i pe elevii CE ai
CNER și pe elevii pasionați de literature (de poezie) ai școlii. Aceștia au ilustrat prin fișe/
postere/ afișe/ conținând versuri din creația eminesciană, fragmente de proză eminesciană,
fragmente din publicistica eminesciană ideea că Eminescu reprezintă un reper național al
culturii române, fiind un mare romantic european, poet național și universal.

*Proiectul ”Racoviță are talente”- 20 aprilie 2018

Spectacolul „Racoviţă are talente” s-a desfăşurat in luna aprilie-2018, după-amiaza, între
17,00-18,30. Prin el, Consiliul Elevilor CNER, sub coordonarea prof. Cornelia-Livia Sârghie,
a urmărit punerea în valoare a talentelor elevilor colegiului nostru, care s-au întrecut în
competiție la cubul rubik, au cântat, au avut puneri in scena (teatru), si-au aratat talentul prin
fotografii reușite ori prin tablouri pictate, ori au dansat pe scenă.
Prezentatori deosebit de talentați au fost elevii Alex Amarandei și Florin Boldureanu.
Spectacolul „Racoviţă are talente” a fost frumos, cu momente artistice deosebite, iar CE se
bucură ca, astfel, s-au descoperit noi talente printre elevii colegiului nostru.
*Proiectul Spring Day- Ziua Europei- 9 Mai 2018
Ziua Europei a fost sărbătorită şi în acest an, la iniţiativa Consiliului Elevilor, printr-un târg
tematic devenit tradiţie în cadrul Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”. Elevii au aşteptat
evenimentul şi s-au pregătit cu entuziasm. Ei au apelat la cultura lor generală şi la creativitate,
găsind cu ingeniozitate soluţii pentru a reprezenta specificul ţărilor membre ale Uniunii
Europene, pe care trebuiau să le evidenţieze. Prin produsele expuse, realizate de colectivele de
elevi, conform tradiției liceului, se promovează, astfel, multiculturalismul european.

Patru au fost secţiunile pentru care s-au acordat premii şi menţiuni la Spring Day, în mai 2018:
a)antreprenoriat
b)inventivitate și creativitate
c)imagine artistica
d)autenticitate
Categoria “Imagine artistica”- castigatorii:
Premiul I: România (XIA), diriginte prof. Marinel Serban
Premiul II: Suedia (IX D), diriginte prof. Paula Gavrilescu
Premiul III: Croația (IX E), diriginte prof. Liliana Balan
Premiul III: Cehia (VA), diriginte prof. Corina Rotaru
Mentiunea I: Irlanda(IX C),diriginte prof. Petrina Frunză
Mentiunea II: Grecia (VI C), diriginte prof. Ioana Ieremie
Mentiunea III: Ucraina (XI B), diriginte prof. Mihaela Hendreș
Mentiunea III: Olanda (V C), diriginte prof. Irina Nechifor
Categoria “Inventivitate și creativitate”- castigatorii:
Premiul I: Cipru (V B) diriginte prof. Simina Bădărău
Premiul II: Luxemburg (V D) diriginte prof. Mihai Chelariu
Premiul III: Belgia (VI B), diriginte prof. Cătălin Budeanu
Mentiunea I: Rusia(IX B), diriginte prof. Lorena Irimia
Mentiunea II Finlanda (VII C), diriginte prof. Mihaela Bogdan
Mentiunea III Danemarca (X A), diriginte prof. Luminița Teodorescu
Categoria “Autenticitate”- castigatorii:
Premiul I: România (XIA), diriginte prof. Marinel Serban
Premiul II: Belgia (VI B), diriginte prof. Cătălin Budeanu
Premiul III: Spania(X B A), diriginte prof. Ema Cerchez
Premiul III:Portugalia (VII B) diriginte prof. Mihaela Bucataru
Mentiunea I: Franța (X C), diriginte prof. Irina Vișan
Mentiunea II: Ungaria (VI A), diriginte prof. Liliana Nicolae
Mentiunea III: Slovacia (VIII C), diriginte prof. Irina Zamfirescu
Mentiunea III: Anglia (XI D) diriginte prof. Petronela Ilaș
Mentiunea III: Bulgaria (X E) diriginte prof. Roxana Arhire
Categoria “Antreprenoriat”- castigatorii:
Premiul I: IX C- Irlanda, diriginte prof. Petrina Frunză
Premiul II: VI B- Belgia , diriginte prof. Cătălin Budeanu
Premiul III: VII A- diriginte-prof. Florin Cazamir
Mentiunea I: VII B- Portugalia, diriginte prof. Mihaela Bucataru
Mentiunea III: V B- Cipru, diriginte prof. Simina Bădărău
*Spectacol teatral caritabil în sala de festivități a CNER (între orele 10,45 - 12,45), în
cadrul Proiectului ”Cross pentru școli”, pe 11 –V- 2018,

Scopul proiectului este de a forma elevii noştri implicaţi în activităţi de voluntariat în spiritul
implicării voluntare şi al soluţionării unor probleme sociale identificate în comunitatea în care
trăiesc. Este foarte importantă sprijinirea participării active a elevilor ca agenţi sociali cu
valoare şi cu abilităţi deosebite. Prin jocul de rol, prin gestică, mimică, mobilitate pe scenă,
prin comunicare verbală, dar şi prin comunicare non-verbală (ex.: prin mimare)-valorificând,
deci, specificul activităţilor teatrului- se pune, firesc, accentul pe dezvoltarea personală a
elevilor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”- Iaşi
Au participat următoarele echipe din CNER, care au încântat spectatorii prin jocul convingător
şi prin pasiunea şi entuziasmul cu care au dat viaţă personajelor interpretate :
Trupa: “GLOBUS” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi,
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Avarul” de Moliere
Durata: 85 de minute
Componenţa trupei:
 Harpagon - burghez bogat: Alex Amarandei, XI B;
 Cleante: Gabriel Scînteie, XI B
 Valere: Gelu-Florin Boldureanu, XI D
 Frosine: Eliza Babuta, VIII B
 La Fleche: Cristian Rădiță, IX C
 Jaques: Andrei Zacordoneț, IX C
 Simon: Teodor Zaharia, IX C
 Marianne: Beatrice Pintilie, IX C
 Elise: Delia Ioana Alupoaei, IX C
 Anselme: Teodor Zaharia, IX C

Trupa: “THEATRUM” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Steaua fără nume” de Mihail Sebastian
Durata: 30 de minute
Componenţa trupei:
 Domnișoara Cucu: Raluca- Maria Purcel, VI C
 Eleva: Medeea Andreea Florea
 Necunoscuta (Mona): Alexandra Anton,VI C
 Șeful de gară: Petru Gherghel
 Udrea1: Octavian Zaharia, VI C
 Marin Miroiu: Ioan Trif, VI C
 Udrea 2: Serban Cozma, VI C
 Admiratorii elevei: Teodor Macovei, VI C, Mihnea Covalciuc VI C

Prof. coordinator al CE,
Cornelia-Livia Sârghie

