Proiecte realizate în 2014-2015

Proiectul "Make it green"
Proiectul "Make it green" a apărut ȋn urma dorinței de a crea un mediu prielnic pentru recreere,
destinat elevilor noștri, prin amenajarea spațiilor verzi și a curții interioare. Astfel, ȋncepând cu
luna mai a anului 2014, s-a ȋnceput o serie de lucrări la nivelul spațiilor verzi, care au fost vizibil
ȋmbunătățite prin achiziționarea mai multor plante, de la arbuști până la diverse tipuri de flori. De
asemenea, stratul de sol a fost completat și semănat cu gazon, conturând ȋn acest fel noua
imagine a colegiului nostru.

Proiectul ”Racoviţă are talente”
Spectacolul – concurs „Racoviţă are talente” s-a desfăşurat pe 8.04.2015, în cadrul
săptămânii "Școala altfel: Să ştim mai multe, să fim mai buni!”. Prin el, Consiliul Elevilor
CNER, sub coordonarea prof. Cornelia-Livia Sârghie, a urmărit punerea în valoare a talentelor
elevilor colegiului nostru. Au participat 11 echipaje de elevi extrem de talentați, iar câştigătorii
au fost:
-

-

Locul I: Roman Matia, din clasa a V-a C, un adevărat magician care a uimit atât
spectatorii cât şi juriul cu ajutorul trucurilor sale, câștigând simpatia și admirația
publicului, care l-a aplaudat la scenă deschisă.
Locul II: Ilinca Moroşanu, din clasa a 9-a E, a cucerit prin reprezentaţia sa de lupte
judo, combinată cu un moment de dans
Locul III: Ilinca Păruş, din clasa a VI-a C, care a încântat spectatorii prin minunata
interpretare la pian a unor piese din muzică clasică.

Trupa CNER ”Novum Theatrum” a pus în scenă, în final, un fragment din piesa
”Pygmalion”de G.B.Shaw, sub indrumarea doamnei prof. Cornelia Sârghie, prestația actorilor
înzestrați încântând, de asemenea, publicul, care a gustat comicul savuros al operei lui
G.B.Shaw.
Spectacolul-concurs „Racoviţă are talente” a fost frumos, plin cu momente artistice
extraordinare, iar CE se bucură că, astfel, s-au descoperit noi talente printre elevii colegiului
nostru.

Revista “alte cuvinte”, supliment al revistei
“Primii Paşi” a Colegiului Naţional “Emil
Racoviţă”
Consiliul Elevilor a realizat ȋn perioada octombrie-noiembrie revista "Alte
cuvinte", care a fost promovată ca un supliment la revista școlii. Echipa de redactori,
coordonată de prof. Cornelia-Livia Sârghie, a strâns o serie de materiale atât de la elevii
de gimnaziu, cât și de la cei de liceu, ȋmbinându-le spre crearea suplimentului revistei
"Primii Pași". Rezultatul final a avut parte de reacții pozitive, spre ȋncântarea ȋntregii
echipe care a lucrat la realizarea revistei.

Bucuriile primăverii: Mărţisoarele...
Scopul proiectului a fost de a sarbatori venirea primaverii si de a onora o traditie romaneasca,
prin impartirea unor martisoare intre elevii Colegiului National "Emil Racovita" Iasi.
Proiectul a debutat cu o campanie de informare prin materiale promotionale precum afise, care
vau fost plasate in puncte cheie ale scolii, astfel incat sa poata fi vazute de oricine si informatia
sa fie diseminata cat mai bine. Promovarea a avut loc intre 17 si 23 februarie. Dupa aceasta
perioada sefii claselor au realizat liste cu elevii ce doresc sa achizitioneze felicitari, astfel incat
echipa organizatoare sa listeze un numar exact de materiale.
Intre 23 si 25 februarie s-au strans in fiecare clasa banii pentru felicitari (1 leu/felicitare), urmand
ca pe 26 februarie echipa organizatoare sa achizitioneze materialele ce urmeaza a fi impartite.
Pentru ca elevii sa poata personaliza felicitarile pe care vor sa le trimita, acestea au fost
distribuite pe data de 27 februarie in fiecare clasa in functie de statistica facuta de fiecare
reprezentant si vor fi luate inapoi in aceeasi zi, urmand ca pe 5 martie sa fie realizata ultima
etapa a proiectului.
Pe 5 martie cativa elevi desemnati au mers din clasa in clasa si au impartit felicitarile
achizitionate si semnate.

Trupele de teatru ale colegiului
Ȋn urma preselecțiilor organizate de Consiliul Elevilor ȋn luna noiembrie, au fost ȋnființate două
trupe de teatru ale Colegiului Național ”Emil Racoviță”: THEATRUM și NOVUM
THEATRUM, care s-au alăturat echipei GLOBUS. Cele trei trupe, coordonate de prof. CorneliaLivia Sârghie au obținut numeroase premii I, II, III și premii de interpretare la concursuri
cunoscute, precum "Magia Scenei", Festivalul "Hai la Teatru" de la Teatrul "Luceafărul" - Iași
și "Maratonul Teatral" din cadrul Simpozionului Internațional de la Colegiul Național - Iași.
Ne dorim ca tradiția inițiată prin cele două trupe nou ȋnființate să continue și ȋn următorii
ani și să aibă rezultate cel puțin la fel de bune ca ȋn primul an.

Proiectul

”Bullying - Be smart.

Don’t start!”
Proiectul „Bullying... Be smart! Don't start!” s-a desfăşurat tot în cadrul săptămânii "Școala
altfel: Să ştim mai multe, să fim mai buni!”, în zilele de 8.04.2015 și 9.04.2015, în sala de
festivități a Colegiului Național „Emil Racoviță”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean al Elevilor
Iaşi.
Scopul proiectului a fost acela de diminuare a efectelor și acțiunilor de hărțuire verbală ȋn rândul
elevilor de gimnaziu și liceu, fenomen cunoscut sub numele de "bullying". Astfel, două zile au
fost dedicate acestui proiect, în săptămâna ”Școala Altfel”, conform deciziei conducerii școlii și
a Consiliului Elevilor din colegiul nostru, coordonat de prof. Cornelia-Livia Sârghie.
Printr-o conferinţă pentru elevii liceeni (09.04.2015) şi un spectacol pe metoda de educație nonformală teatru-forum pentru elevii de gimnaziu (08.04.2015), tinerii au fost îndrumați pentru a
trăi o viaţă nonviolentă. Conferința a fost susținută de doamna profesor-asistent doctorand de la
Facultatea de Psihologie a Universității ”Al. I.Cuza”- Iași, Ingrid Iarcuczewicz, iar profesorul
coordonator al metodei non-formale teatru-forum pe o situație concretă de bullying în spațiul
școlii + dezbatere de pe 08-04-2015 a fost doamna inspector psihopedagog Elena Bărbieru de la
ISJ-Iași.
Mesajul transmis de către cei implicați în acest proiect a fost să intervenim și să luăm atitudine
atunci când ne aflăm în asemenea situații sau chiar când suntem doar martori la un asemenea
fenomen.

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.
Două au fost secţiunile pentru care s-au acordat premii şi menţiuni la Spring Day, în mai 2015:
a) antreprenoriat
b) imagine artistică
La secţiunea antreprenoriat s-au remarcat clasele:
VC (diriginte: prof. Simona Popa), reprezentând România (Premiul I)
VIII B (diriginte: prof. Lorela Caradan), reprezentând Italia (Premiul al II-lea)
V A (diriginte: prof. Alina Bîrliga), reprezentând Malta (Premiul al III-lea)
VI D (diriginte: Corina Rotaru), reprezentând Danemarca (Menţiunea I)
La secţiunea imagine artistică, s-au remarcat clasele:
V C (diriginte: prof. Simona Popa), reprezentând România (Premiul I)
VI B (diriginte: prof. Luminiţa Petrescu), reprezentând Irlanda (Premiul I)
IX E (diriginte: prof. Mihaela Vlioncu), reprezentând Grecia (Premiul al II-lea)
V D (diriginte: prof. Alina Frost), reprezentând Anglia (Premiul al III-lea)
V B (diriginte: prof. Simona Nenov), reprezentând Austria (Menţiunea I)
Desigur, multe au fost clasele ne-au încântat şi în acest an şcolar cu standurile pe care le-au
realizat în mod original, creativ, pentru acest târg tematic.

1 iunie: Dăruind, vei dobândi…bucurii
Proiect de parteneriat-voluntariat
Scopul proiectului este de a forma elevii implicaţi în activităţi de voluntariat în spiritul implicării
voluntare şi al soluţionării unor probleme sociale, culturale şi educaţionale 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.
Voluntarii:
- elevi din clasele a V-XII (informaţi şi invitaţi prin intermediul şefei Consiliul Elevilor,
Cosmina Vrânceanu de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”-Iaşi), care au manifestat dorinţa
de a se implica în activitatea de voluntariat realizată cu ocazia zilei de 1 iunie, care să vizeze
ajutorarea elevilor săraci de la Scoala Generală din satul Trestiana din judeţul Iaşi
(coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie)
- elevi din clasele IX-XII de la Liceul Teoretic „Rosetti”-Răducăneni (activitate a Consiliului
Elevilor a liceului), care au manifestat dorinţa de a se implica în activitatea de voluntariat
realizată cu ocazia zilei de 1 iunie 2015, care să vizeze ajutorarea elevilor săraci de la Scoala
generală din satul Trestiana din judeţul Iaşi (coordonator: prof. Aurora Enache)
Beneficiarii:
a) beneficiari direcţi:
- elevi ai grupului de voluntari din cele două licee partenere, formaţi în spiritul cultivării
abilităţilor deosebite (spirit organizatoric, spirit de echipă, relaţionare cu ceilalţi, generozitate,
comunicare deschisă, disponibilitate în implicarea în cadrul unor activităţi de voluntariat)
- instituţiile partenere (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” şi Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti”Răducăneni), a căror imagine se va promova pe parcursul activităţilor.
b) beneficiari indirecţi:
- elevii săraci din Scoala Generală din satul Trestiana, identificaţi în urma unor analize de nevoi şi
care s-au bucurat de posibilitatea de a primi daruri din suflet pentru suflet, cu ocazia sărbătoririi
zilei de 1 iunie.

