Proiecte realizate în anul şcolar 2016-2017
Proiectul “Radio CNER”
In anul scolar 2016-2017 am realizat si implementat proiectele “Radio CNER” si “Sala Radio CNER” in
cadrul Colegiului National “Emil Racovita” si am gasit, astfel, o metoda eficienta de cultivare din punct
de vedere muzical, promovata de elevii colegiului, ascultand o gama larga de melodii de calitate. Elevii sau 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).

“alte cuvinte”, supliment al revistei “Primii Paşi” a Colegiului
Naţional “Emil Racoviţă”

Revista „alte cuvinte” se circumscrie activităţilor extraşcolare preferate de elevii de gimnaziu şi de
liceu ai colegiului nostru, fiind unul dintre proiectele realizate 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 Radu Costin Miron, Razvan Vlioncu, Bianca Guzga,
Teodor Mihai Zaharia, Alex Amarandei, Vlad Teodorescu, Catalin Chiriac, Andrei Dascalu, Clara Sima,
Radu Damian, dar şi alţi membri ai redacţiei precum Elena Sarbu, Diana-Paula Mocanu, Ecaterina
Vlasie, Tudor Onofrei, Andreea Vînă, Ana Stoleru, George-Slabu Pascal, Andreea Butnaru, Vlad
Mocanu, Ioana Pelin, Ioan Trif, Irina Olariu, Brianna Dorea, Mădălina Motriuc, Malina Cusutura.
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 aptitudinilor proprii.

Proiectul „Carnaval de toamnă”
Deși Halloweenul nu este o sărbătoare specifică culturii și traditiilor românești, reprezintă un eveniment
popular, arhicunoscut, care se bucură de o promovare și mediatizare consistentă. Astfel, considerăm că
este ocazia ideală de a întrerupe monotonia cotidianului printr-o manifestare creativă, sub forma unui
carnaval.
I. Descrierea proiectului
A. Scop
Încurajarea imaginatiei și exprimării creative a elevilor prin intermediul unei defilări de costume.
B. Grup țintă
Elevii Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași
C. Durată
Luni, 31 octombrie 2016, începând cu orele 1400
D. Locație
Sala de Festivități a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași
E. Obiective
1.
Promovarea laturii educative a sărbătorii Halloween
2.
Dezvoltarea pe plan creativ a elevilor participanți
3.
Dezvoltarea pe plan personal a elevilor participanți
F. Activități
Obiectivul 1:
1.
Prezentarea unui scurt discurs la începutul activității, cu scopul de a scoate în evidentă aspectele
educative, pozitive ale acestui tip de manifestare
2.
Încurajarea alegerii unui costum reprezentativ și cu semnificație
Obiectivul 2:
1.
Pregătirea, de către participanți, a unui costum estetic și sugestiv
2.
Prezentarea costumelor alese în cadrul unei defilări sub formă de carnaval
Obiectivul 3
1.
Manifestarea în fata unui public
2.
Motivarea alegerii făcute față de juriu si de public

Proiectul ”Acordurile Toamnei”
(cu ocazia ”Zilelor Colegiului”, 16-XI-2016)

Lista elevilor- interpreți: Florea Ioana Alexandra; Bosînceanu Andreea; Irimia Roxana; Motriuc
Mădălina; Mândru Ştefan; Radu Andrei; Paparău Mara; Chiriac Sofia; Cebotar Mihaela; Gradu
Georgia ; Foṣalău Manuel.
Lista elevilor-voluntari: Moșneguțu Cristian; Guzu Raluca; Murăraşu Georgiana; Hăisan Catrinel;
Răducan Andrei; Motriuc Mădălina; Zagnat Olimpia; Răzvan Bîrgăoanu.

Proiectul „Santa’s Favourites”- Concursul pe clase
”Santa’s Favourites” (luna decembrie 2016) –cea mai frumos
decorată clasă, cu ocazia Crăciunului

Proiectul “Santa’s Favourites” organizat de Consiliul Elevilor în decembrie 2016, coordonat de
presedinta C.E. Elena Alexandra Sarbu, sub egida Departamentului Cultural-Artistic al C.E. 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.
În urma concursului şi al votului pe facebook al elevilor CNER care au vizualizat fotografiile claselor
aflate în compettiţie, a rezultat că primele în ierarhie au fost clasele 5A, 6B, 9B, 7C, 9C, 6C.

Proiectul “Happy Together”
Spectacolul “Happy Together” s-a desfăşurat pe 19-XII-2016, cu ocazia serbărilor de Crăciun, organizat
de Departamentul Artistic al Consiliului Elevilor. Prin intermediul acestui spectacol, Consiliul Elevilor
CNER, sub coordonarea prof. Cornelia-Livia Sârghie și prof. Cristina Paraschiv, 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, Emilia Mihut;
Florea Ioana Alexandra; Bosînceanu Andreea; Irimia Roxana;
Motriuc Mădălina; Mândru Ştefan; Radu Andrei; Chiriac Sofia;
Cebotar Mihaela; Georgia
Gradu Manu Foṣalău; Andreea
Vornicu; Liviu Potlog; Maia Boureanu; Ana Munteanu.
Obiective:
1.
valorificarea competențelor artistice ale elevilor – prin organizarea
spectacolului;
2.
cultivarea interesului și pasiunii elevilor pentru artă; formarea unei
culture artistice (dezvoltarea gustului pentru frumos, însușirea unui comportament adecvat în cadrul
unui concert, spectacol, implicarea în organizarea activităților extracuriculare);
3.
Formarea atitudinilor morale și civile prin participarea la manifestările artistice;
Elevii din echipa de proiect: Motriuc Mădălina (10B), Sȃrbu Elena-Alexandra(11D), Pelin
Ioana(10B), Vlasie Ecaterina (10A), Guzu Raluca(11E), Răzvan Bîrgăoanu(12A)
Lista elevilor-voluntari: Moșneguțu Cristian; Guzu Raluca; Murăraşu Georgiana;
Hăisan Catrinel; Răducan Andrei; Motriuc Mădălina; Zagnat Olimpia; Răzvan
Bîrgăoanu; Motriuc Madalina; Sarbu Elena; Pelin Ioana

Proiectul ”Cunoaste-ți România”-1 Decembrie

Proiectul “Seara Comediei”(21 decembrie 2016)
“Teatrul n-are a face nici cu vreo clădire anume, nici cu un text, nici cu actorii, nici cu
forme sau stiluri. Esenţa teatrului se află într-o formă de mister numit "clipa de faţă"”
(Peter Brook)
Proiectul “Seara Comediei”- sub egida Consiliului Elevilor- îşi propune să-i încurajeze pe eleviiactori 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 teatrului- se pune,
firesc, accentul pe dezvoltarea personală a elevilor Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”- Iaşi.)
Astfel, la spectacolul “Seara Comediei” din decembrie 2016 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: “Bolnavul inchipuit” de Moliere
Durata: 75 de minute
Componenţa trupei:
Domnul Argan(bolnav inchipuit)-burghez bogat: Alex Amarandei, X B;
Toinette (si doctoral travestit)-fata in casa a familiei domnului Argan: Sabina Huţanu, X B;
Vicontele Cleante, iubitul lui Angelique: Gabriel Scînteie, X B
Domnul Thomas Diafoirus-medic, pretendent la mana lui Angelique : Andrei Dascălu, X A;
Angelique, fiica lui Argan si iubita vicontelui Cleante: Madalina Elena Motriuc, X B
Doamna Beline-sotia lui Argan si mama vitrega a fetelor lui Argan: Olimpia Zagnat, XI E
Louission, fiica mai mica a lui Argan: Eliza Babuta, VII B
Domnul Beralde-burghez, fratele lui Argan: Matei Hurmuz, VII C
Domnul Diafoirus-medic, tatal lui Thomas: Matia Roman, VII C
Domnul Purgon-medicul lui Argan: Ionut Padurariu, VII C
Domnul Fleurant-farmacist (spiter): Tudor Ichim, VII C
Domnul De Bonnefoi-notar: Rares Asaftei, VII C
Trupa: “THEATRUM” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Chirita in provintie” de Vasile Alecsandri
Durata: 40 de minute
Componenţa trupei:
Chirita: Raluca Maria Purcel, V C
Barzoi: Octavian Zaharia, V C
Musiu Sarl: Ioan Trif, V C
Luluta: Anastasia Andronic, V C
Leonas: Teodor Macovei, V C

Gulita: Denis Constantin, V C
Safta: Ioana Vasilache, V C
Ion: Serban Cozma, V C
Trupa “NOVUM THEATRUM” a Colegiului National “Emil Racovita”-Iasi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Pygmalion” de G.B.Shaw
Durata: 15 minute
Componenta trupei:
Profesorul Higgins: Ioan Trif, V C
Eliza Doolittle: Ioana Vasilache, V C

Proiectul ”Balul Bobocilor”

Balul Bobocilor s-a desfășurat pe 20-I-2017, avand ca temă ”Gală de film”, sub egida
Consiliului Elevilor, preluând motive din muzică, cinematografie, modă. Elevii Colegiului
Național ”Emil Racoviță”-Iași au demonstrat, încă o dată, că îi caracterizează dorința de a se
circumscrie performanței, atât în cadrul activităților școlare, cât și în cadrul activităților
extrașcolare, remarcându-se atât prin inteligență, frumusețe, cât și prin talent artistic.

Toate perechile s-au remarcat prin dansuri splendide, prin defilări pline de eleganță. Secvențele
din filme ilustrate de perechile concurente au dovedit creativitatea elevilor-coregrafi ce au
îndrumat concurenții, dar și talentul ”bobocilor”.

Carismatici s-au dovedit a fi Teodora, Liviu și Alexandra din IX B, ”boboci” care au încântat
publicul prin inteligență, spontaneitate, frumusețe și naturalețe, în special la probele de talent și
la proba-surpriză. Proba de cultură generală a pus în valoare cunoștințele temeinice de cultură
generală dovedite de toți concurenții. Miss și Mister au încântat publicul și juriul prin calitațile
artistice, prin naturalețe și spontaneitate.

Nu au lipsit momentele de enterteiment, în care Olimpia din XI E împreună cu partenerul ei de
dans s-au remarcat prin dansuri sportive executate cu rafinament, eleganță și grație. Echipa

elevelor care au preferat street-dance s-a evidențiat prin dinamism, sincronizare foarte bună,
finețe și creativitate.
De asemenea, organizarea riguroasă a Balului Bobocilor a avut în vedere siguranța tuturor
elevilor participanți la această activitate extrașcolară, elevii și părinții acestora fiind foarte
mulțumiți.
Preferatii publicului au fost urmatorii concurenti:

Prof. Cornelia-Livia Sarghie

Proiectul „Femei celebre de cariera”-8 Martie
In cinstea zilei de 8 martie, proiectul a scos in evidenta importanta femeilor talentate, care au
devenit celebre, prin ceea ce au realizat, in variate domenii:
Scriitoare celebre:
Charlote Bronte, Emily Bronte, Jane Austin, Anne Bronte, Simone de Beauvoir, Margaret
Mitchell, Agatha Christie
Figuri marcante din istoria Romaniei (femei):
Regina Maria,
Regina Elisabeta (scriitoarea Carmen Sylva)
Elena Vacarescu(membru de onoare al Academiei Romane),
Poeta Veronica Micle (pe care a iubit-o Eminescu profund, toata viata),
Martha Bibescu(inteligenta si fermecatoare)
Elena Negruzzi(prima femeie avocat din Romania),
Elena Doamna(sotia principelui/ domnitorului Al.I.Cuza),
Maria Tanase(a avut un succes muzical european in domeniul muzicii folclorice),
Haricleea Darclee(mare cantareata de opera),
Smaranda Braescu(prima femeie parasitist din Romania si printre primele din lume),
Ecaterina Teodoroiu(eroina nationala in primul razboi mondial, cu gradul de sublocotenent,
decorata chiar de Regina Maria a Romaniei)
Au obtinut Premiul Nobel in Literatura urmatoarele femei:
In 1909 Selma Lagerlof
In 2009 Herta Muler
Premiul Nobel pt.Pace:Maica Tereza, in 1979
Femei-oameni de stiinta:
Medicul si academicianul roman Ana Aslan(1897-1988)
A fost inventatoare de produse medicale inovatoare("Gerovital"-brevetat in 1952 sau. "Vitamina
H3")- in domeniile Geriatrie si Gerontologie
Chimista Dorothy Hodgkin (1910-1994) determina structura penicilinei si a vitaminei B12. A
obtinut Premiul Nobel pt.chimie in 1964
Marie Currie(1867-1934)-s-a remarcat prin descoperirea poloniului si a radiului, elemente
chimice
Marie Currie obtine Premiul Nobel pt.fizica (impreuna cu sotul ei, Pierre Currie) si singuraPremiul Nobel pentru Chimie(1911)
Cercetatoarea Rosalind Franklin (1920-1958) in cadrul cercetarilor de laborator a reusit sa
obtina imagini de o foarte buna calitate a structurii ADN-ului uman
Lise Meitner(1878-1968)-cercetatoare specializata in radioactivitate si fizica nucleara
Lise Meitner introduce notiunea de "fisiune nucleara"(cand sunt bombardati cu neutronii,
atomii se dezintegreaza, rezultand energia numita "fisiune nucleara")
Rachel Carson-(1907-1964)-celebru biolog marin american
Elisabeth Blackwell(1821-1910)-prima femeie care a primit o diploma medicala in SUA. E
pionier in promovarea femeii in medicina

Femei care s-au remarcat in istoria lumii:
Sylvia Pankhurst (Anglia) a militat pentru dreptul de vot al femeilor (a fost sufrageta si a pus
bazelemiscarii sufragetelor)
Edith Wharton-femeie care a primit Premiul Nobel pt.literatura in 1921 A primit Premiul
Pullitzer pentru cartea "The Age of Innocence", celebra
Indira Gandhi a fost prim ministru al Indiei timp de aproape 20 de ani(a condus India aproape
20 de ani)
Regina Victoria a Marii Britanii (1837-1901) a domnit ca regina 63 de ani. A controlat un
Imperiu ce se intindea din India pana in America si din Africa pana in Orientul Indepartat. A
dublat dimensiunile Imperiului Englez. Numele ei a devenit sinonim cu o intreaga era istorica
("Epoca Victoriana") Regina Maria a Romaniei este nepoata reginei Victoria a Angliei.
Ioana D'Arc-martir si eroina a Frantei medievale. A fost un strateg si un lider impunator(-figura
marcanta in istoria Frantei)
Cleopatra-regina Egiptului(ultimul Faraon al Egiptului)era o femeie inteligenta si fermecatoare
si a fost iubita lui Iulius Cezar si a lui Marc Antoniu)
Despre femeie, in general, Mahatma Gandhi afirma:"Prin puterea sa de sacrificiu, de suferinta in
tacere, de umilinta si cunoastere, femeia nu este sexul slab."
In literatura, ne atrag atentia cateva personaje feminine remarcabile, atat prin inteligenta si
dorinta de afirmare a personalitatii, cat si prin ideile feministe, liberale. Spre exemplu, Jane
Eyre, eroina lui Charlotte Bronte, lupta pentru egalitatea femeii cu barbatul, isi afirma ideile
deschis si sincer si isi afirma dorinta de independenta, absolut fireasca.
De asemenea, eroinele cartilor lui Jane Austin(Emma, Elisabeth, Jane, de ex.)ilustreaza prin
comportament si gandire dorinta de afirmare a egalitatii firesti dintre sexe.
Scarlett O'Hara, protagonista romanului "Pe aripile vantului" de Margaret Mitchell este
inteligenta, independenta, indrazneata, cu initiative si are un farmec feminin aparte.
Suzy Culala si Matilda sunt personaje feminine ale cartii lui Marin Preda "Cel mai iubit dintre
pamanteni"si se remarca prin personalitate puternica, ambitie, inteligenta si gratie, mister
feminin.
Vitoria Lipan, eroina lui Sadoveanu e minunata prin inteligenta nativa si intuitie feminina, prin
spiritul de detectiv si personalitate fermecatoare.
Doamna Chiajna, eroina lui Odobescu si Doamna Clara-personaj feminin de mare forta din
piesa "Vlaicu Voda" de Alexandru Davila sunt alte personaje feminine cu personalitate puternica
indragite de cititori, in literatura romana.
In moda, impresionanta a fost Coco Chanel, care a revolutionat, de fapt, lumea modei.

Proiectul ”Raco Film Fest”- bucuria estetică de a viziona filme
de artă

Proiectul SPRING DAY

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 2017:
a)antreprenoriat
b)inventivitate și creativitate
c)imagine artistica
d)autenticitate
Categoria “imagine artistica”- castigatorii:
Premiul I: Grecia (IX B), diriginte prof. Ema Cerchez
Premiul II: Lituania (VI C), diriginte prof. Mihaela Bogdan
Premiul III: Germania (XI E), diriginte prof. Mihaela Vlioncu
Mentiunea I: Suedia(V B),diriginte prof. Catalin Budeanu
Mentiunea II: Danemarca (X A), diriginte prof. Marinel Serban
Mentiunea III: Letonia (VI B), diriginte prof. Mihaela Bucataru
Categoria “inventivitate și creativitate”- castigatorii:
Premiul I: Grecia (IX B) diriginte prof. Ema Cerchez
Premiul II: Suedia (V B) diriginte prof. Catalin Budeanu
Premiul III: Danemarca (X A), diriginte prof. Marinel Serban
Mentiunea I: Polonia (VI A), diriginte prof. Florin Cazamir
Mentiunea II Lituania (VI C), diriginte prof. Mihaela Bogdan
Mentiunea III Letonia (VI B), diriginte prof. Mihaela Bucataru
Categoria “autenticitate”- castigatorii:
Premiul I: Germania (XI E), diriginte prof. Mihaela Vlioncu
Premiul II: Romania (V C), diriginte prof. Ioana Ieremie
Premiul III: Cehia(V A), diriginte prof. Liliana Nicolae
Mentiunea I: Suedia (V B), diriginte prof. Catalin Budeanu
Mentiunea II: Franta (IX A), diriginte prof. Luminita Teodorescu
Mentiunea III: Croatia (VII A), diriginte prof. Alina Birliga
Categoria “antreprenoriat”- castigatorii:
Premiul I: V B- Suedia, diriginte prof. Catalin Budeanu
Premiul II: IX A- Franta, diriginte prof. Luminita Teodorescu

Premiul III: VII A-Croatia, diriginte prof. Alina Birliga
Mentiunea I: VI B- Letonia, diriginte prof. Mihaela Bucataru
Mentiunea II: VII B-Belgia, diriginte prof. Simona Nenov
Mentiunea III: V A- Cehia, diriginte prof. Liliana Nicolae

Coordonator proiecte CE, prof. Cornelia-Livia Sarghie

