Proiecte realizate în anul
şcolar 2015-2016

“Puţin pentru tine, mult pentru alţii”
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 consilierului educativ al

Proiectul
„Santa’s Favourites”

Consiliul Elevilor CNER, prof. Cornelia-Livia
Sârghie şi coordonator de proiect în CNER şi al
preşedintei
Consiliului
Elevilor,
Iulia
Cheptănuş- de la Colegiul Naţional „Emil
Racoviţă”-Iaşi), care au manifestat dorinţa de a
se implica în activitatea de voluntariat realizată
cu ocazia zilei de 6 decembrie 2015, care să
vizeze ajutorarea elevilor săraci din trei sate din
judeţul Iaşi, prin intermediul serbării organizate
de studenţi voluntari ai Univ. “Al. I. Cuza”- Iaşi
pe 6-XII-2015.
- profesori şi studenţi de la Universitatea “Al. I.
Cuza”-Iaşi (coordonatori- lector univ.dr. Olguţa
Brezuleanu
şi
studenta
Ioana
Baciu.

Proiectul “Santa’s Favourites” organizat de Consiliul Elevilor
în decembrie 2015, coordonat de presedinta C.E. Iulia
Cheptănuş, 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 trei în ierarhie au fost
clasele: IX E, IX C, IX B.

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,
Olimpia Zagnat, Miruna Cozianu, Vlad
Teodorescu, Matei Goanţă, Ioana Alexandra
Popa, dar şi alţi membri ai redacţiei precum

Diana-Paula Mocanu, Ecaterina Vlasie,
Tudor Onofrei, Vlad Angheluş, Radu
Damian, Andrei Dascălu, Cătălin Chiriac,
Alex Amarandei, Razvan Bârgăuanu, Andrei
Florean, Andreea Vînă, Bianca Bădărău,
Ioana Pelin,
Brianna Dorea, Mădălina
Motriuc, Sabina Huţanu sau Patricia Bulai.
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.

Prof.coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Proiectul “Happy Together”

Spectacolul caritabil “Happy Together” s-a
desfăşurat pe 15-XII-2015, 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, a urmărit punerea în
valoare a elevilor talentaţi ai colegiului nostru.

Proiectul “Seara Comediei”(decembrie 2015)

“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 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
leam 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
2015
prezentatoare
a
fost
reprezentanta Consiliului Elevilor Ioana Pelin
din IX B şi 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: “Vicleniile lui Scapin” de Moliere
Durata: 60 de minute
Componenţa trupei:
Scapin: Alex Amarandei, IX B; Argante: Sabina Huţanu, IX B; Sylvestre: Vlad Angheluş, IX A
Geronte: Radu Damian, IX A; Leandre : Andrei Dascălu, IX A; Octave Gabriel: Scînteie, IX B
Zerbinette: Mădălina Motriuc, IX B ; Hyacinte : Miruna Tudose, X B; Nerine: Cristiana
Adăscăliţei, VII D; Servitori: George Ţipirigoi, Tiberiu Ignat, VII D.
Trupa: “THEATRUM” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Spectacolul: “Îmblânzirea scorpiei” de William Shakespeare
Durata: 40 de minute
Componenţa trupei:
Petruchio: Alex Amarandei, IX B; Katharina: Mădălina Motriuc, IX B; Bianca: Sabina Huţanu,
IX B; Grumio: Vlad Angheluş, IX A; Biondello: Tiberiu Ignat, VII D; Baptista Minola: Radu
Damian,IX A; Lucenţio: Andrei Dascălu, IX A; Hortensio: Gabriel Scînteie, IX B;
Văduva: Cristiana Adăscăliţei , VII D; Vincentio: Andrei Dascălu, IX A; Croitorul: Tiberiu
Ignat, VII D ; Pălărierul: George Ţipirigoi, VII D.
Trupa „CATHARSIS” ” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Luminiţa Teodorescu
Spectacolul: “Steaua fără nume” de Mihail Sebastian
Durata: 20 minute
Componenţa trupei: clasa a XI-a A
Trupa “NOVUM THEATRUM” a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”-Iaşi
coordonator: prof. Cornelia-Livia Sârghie
Schiţa „Căldură mare” de I.L.Caragiale
Durata: 10 minute
Componenţa trupei:
Domnul: Tiberiu Ignat, VII D, Feciorul: George Ţipirigoi, VII D, Birjarul: Bianca Harnagea,
VII D, Bătrâna: Cristiana Adăscăliţei, VII D, Sergentul: Ştefan Tudose, VII D.
Prof.coordonator Cornelia-Livia Sârghie

Proiectul ”Racoviţă are talente”
Spectacolul „Racoviţă are talente”
s-a desfăşurat pe 21-04-2016, după-amiaza,
între 16,00-18,00, 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, care au
cântat ori au dansat pe scenă (Mădălina
Motriuc-IX B, Alexia Vintilă- VI B), au pus
accent pe mim (Iarina Aburculesei, Bianca
Harnagea- VII D) ori pe joc de rol.

prestația actorilor înzestrați încântând, de
asemenea, publicul, care a gustat comicul de
calitate al operei lui Moliere, cum au
remarcat și prezentatorii Iulia Cheptanuș XC
și Răxvan Bârgăuanu- XI A.

Trupa CNER ”Globus” a pus în
scenă, in final, un fragment din piesa ”
Vicleniile lui Scapin” de Moliere, sub
indrumarea doamnei prof. Cornelia Sârghie,

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.

Trupa ”Novum theatrum” a pus în
scenă, timp de câteva minute, un fragment
din romanul ”Singur pe lume” de Hector
Malot,
valorificând
monologul,
impresionând publicul prin interpretare
artistică.

Prof.coordonator Cornelia-Livia Sârghie

SPRING DAY- mai 2016
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.
Anul acesta, ”Spring Day” s-a desfășurat în
cadrul școlii, coridoarele și clasele devenind

spații atractive prin produsele expuse,
realizate de colectivele de elevi care,
conform tradiției liceului, promovează,
astfel, multiculturalismul european.
Trei au fost secţiunile pentru care s-au
acordat premii şi menţiuni la Spring Day, în
mai 2016:
a)antreprenoriat
b)inventivitate și creativitate
c)imagine artistică

Antreprenoriat:
Premiul I – clasa a VI-a A(Lituania)-diriginte-Alina Bîrliga
Premiul al II-lea- clasa a VII-a C(Italia)-diriginte Lorena Irimia
Premiul al III-lea – clasa a V-aB(Irlanda)-diriginte Mihaela Bucătaru
Mențiunea I –clasa a V-a C(Danemarca)-diriginte Mihaela Bogdan
Mențiunea a II-a- clasa a VII-a D(Estonia)-diriginte Corina Rotaru
Mențiunea a III-a – clasa a V-a A(Grecia)-diriginte Simona Nenov
Mențiune- clasa a VII-a A(Spania)-diriginte Luminița Petrescu
Mențiune- clasa a IX-a E(Suedia)-diriginte Mihaela Vlioncu
Inventivitate și Creativitate:
Premiul I – Clasa a V-a B (Irlanda)-diriginte Mihaela Bucătaru
Premiul II- Clasa a X-a C (Romania)-diriginte Ana-Maria
Fuioagă
Premiul III- Clasa a IX-a B (Anglia)-diriginte Mihaela Hendreș
Mentiunea I – Clasa a IX-a A (Cipru)-diriginte Marinel Șerban
Mentiunea II – Clasa a VII-a C (Italia)-diriginte Lorena Irimia
Mentiunea III - Clasa a XI-a D (Belgia)-diriginte Elena Obadă
Mențiune -Clasa a IX-a C (Slovenia)diriginte Lorela Caradan

Imagine:
Premiul I - Clasa a V-a B (Irlanda)-diriginte Mihaela Bucătaru
Premiul II – Clasa a IX-a A (Cipru)-diriginte Marinel Șerban
Premiul II -Clasa a X-a C (Romania)-diriginte Ana-Maria
Fuioagă
Premiul III- Clasa a IX-a E (Franta)-diriginte Mihaela Gotcu
Premiul III -Clasa a IX-a B (Anglia)-diriginte Mihaela Hendreș
Mentiunea I – Clasa a V-a C (Danemarca)-diriginte Mihaela Bogdan
Mentiunea II – Clasa a V- a A (Grecia)-diriginte Florin Cazamir
Mentiunea III – Clasa a IX-a C (Slovenia)-diriginte Lorela Caradan

Prof.coordonator Cornelia-Livia Sârghie

