
FIȘA  DE ACTIVITATE 

 

 Numele și adresa unității de învățământ: 

COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI,  

Str. N. Beldiceanu,  Nr.10, Telefon: 0230-543333; 

 

 Nivelul de învățământ: gimnaziu, liceu, şcoala profesională 

 Numărul elevilor din școală: 1269 

 Numărul colectivelor/claselor de elevi: 57 

 (4 clase de gimnaziu, 47 clase de liceu, 6 clase de profesională) 

 

 Numărul profesorilor din școală: 98 

 

 Coordonatorul activității: prof. dr. Mihaela Jarcău, profesor de fizică, consilier 

educative, tel. 0744213707, adresă email mjarcau@yahoo.com  

 

 Titulul activității: „EDUCAŢIE-VALORI-MODELE” 

 

 Domeniul: ABILITĂŢI DE VIAŢĂ 
 

 Scopul: 

Orientarea finalităților educației şcolare înspre nevoile reale ale elevilor, în vederea 

dezvoltării abilităţilor de viaţă necesare unei vieţi de calitate, prin valorificarea /crearea unor 

situații de învățare concrete, prin stimularea motivaţiei de a se instrui şi a plăcerii de a socializa 

cu membrii comunităţii, prin recunoaşterea valorilor şi raportarea adecvată la modele culturale. 

 

 Obiectivele educaționale ale activității: 

 dezvoltarea competenţelor de informare şi documentare, de organizare şi 

transmitere a informaţiilor despre patrimoniul cultural (local, naţional, 

internaţional); 

 dezvoltarea competenţelor de a „învăţa să înveţi”, a gândirii critice, a încrederii în 

propriile forţe de afirmare şi dezvoltare, prin raportare adecvată la modele; 

 dezvoltarea relaţiei de comunicare şcoală–familie–comunitate, prin manifestarea 

spiritului democratic prin toleranță și relații interculturale, egalitate între sexe, 

respectarea drepturilor omului, gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea 

persoanei, a nonviolenței; 

 formarea abilităţilor cultural-ştiinţifice, prin abordarea transdisdisciplinară a 

conţinuturilor şi prin valorificarea resurselor info-documentare; 

 exersarea competenţelor de comunicare, de lectură critică şi scriere creativă, prin 

dezvoltarea creativităţii şi a spiritului competitiv. 

1.  Nr. total de elevi din învăţământul gimnazial (clasele V-VIII)    94 

2.  Nr. total de elevi din învăţământul liceal (clasele IX –XII) 1106 

3.  Nr. total de elevi din învăţământul profesional (clasele IX– XI)   169 

mailto:mjarcau@yahoo.com


  Elevi  participanți: 1050 

Proiectul s-a adresat unui grup țintă format din elevi ai școlii noastre cu vârste cuprinse 

între 11 și 19 ani.  

Numărul total al elevilor participanți a fost: 650 beneficiari direcți (participanți la 

activitate) și 400 beneficiari indirecți (prezenți în sală, participanți ca spectatori), dar și 56 

beneficiari indirecţi la nivelul şcolii: elevi, părinți și profesori participanți la excursii, 

spectacole şi concursuri.  

Procentul elevilor participanți direcți, din numărul total al elevilor grupului țintă din 

școală a fost de 61,90%.    

 Numărul total al profesorilor participanți a fost de 98: 44 beneficiari direcți 
(coordonatori/îndrumători pe secțiuni) și 54 beneficiari indirecți (profesori diriginți, 
profesori de limba română, de istorie și geografie, ştiinţe sociale, spectatori în timpul 

activităților) 

 

Agenda activităţilor desfăşurate în Săptămâna Altfel 

la Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu” Falticeni 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Nr. Participanţi 

/ clase 

Tip activitate Profesori 

coordonatori 

1 

 

Cultură şi 

civilizaţie  

 

Cercetare 

documentară 

75 elevi 

(din clasele 

a X-a D, E, K,  

a XI-a D, E) 

documentare 

ştiinţifică 

prof. Boicu 

Mattyllena, 

prof. dr. Radion 

Paula, prof. 

Murărescu Simona-

Maricica, prof. 

Galbău Ionela,  prof. 

Bulboacă Eleonora,  

prof. Grigoraş 

Magda, prof. 

Ungureanu 

Constantin, prof. 

Bogdan Feştilă, prof. 

Oana Caulea 

 

Cerc folclor 

“Veşnicia s-a 

născut la sat” 

32 elevi 

(clasa a XI-a D) 

şezătoare 

Excursie la Muzee  145 elevi  

(clasele V-XI) 

documentare 

ştiinţifică 

Proiecţii de filme 

documentare 

150 elevi 

(clasele a X-a D, 

a X-a E, a XI-a E, 

a X-a K, a XII-a 

G, a XI-a D) 

vizionare filme 

documentare, 

dezbatere, 

workshop de 

dezvoltare 

personală 

Obiective:  

 dezvoltarea competenţelor de informare şi documentare; 

 dezvoltarea abilităţilor de organizare şi transmitere a informaţiilor despre patrimoniul cultural 

(local, naţional, internaţional); 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare, a gândirii critice şi a lucrului în echipă; 

 exersarea deprinderilor de valorificare a propriului potenţial intelectual; 

 formarea capacităţii de raportare adecvată la valorile patrimoniului cultural local, naţional şi 

universal. 

 

 

 



Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Nr. participanti Tip activitate Profesori 

coordonatori 

2 Educație pentru 

valori 

Cercetare 

documentară 

350 elevi din 

clasele a IX-a A, 

B, D, E, F, J, K, 

L, a X-a A, C, E, 

F, G, K 

 

documentare 

ştiinţifică 

prof. Claudia 

Suseanu, prof. Silvia 

Chirilă, prof. 

Mariana Ţuca, prof. 

Bulboacă Eleonora, 

prof. Mattyllena 

Boicu, prof. Caulea 

Oana, prof. dr. 

Radion Paula, prof. 

Truşcan Simona, 

prof. Murărescu 

Simona-Maricica, 

prof. Elena 

Ghenghea, prof. 

Claudia Chirilă, prof. 

Dan Cărămidă, prof. 

Ungureanu 

Constantin,  

diriginţii claselor a 

IX-a şi a X-a 

Campanie „De ce 

iubim şcoala?” 

1100 elevi 
din clasele  

V-VIII, IX-XII, 

IX-X profesională 

sondaj de 

opinie 

„Cine ştie câştigă” 

– concurs 

interdisciplinar: 

personalitatea 

Acad. Mihai 

Băcescu 

300 elevi din 

clasele  

a IX-a A, B, D, E, 

F, J, K, L 

a X-a A, C, E, F, 

G, K 

concurs 

interdisciplinar 

“Muzica – între 

profesie şi 

pasiune”  

Muzică Folk cu 

avocata Mihaela 

Popescu (Cenaclul 

Flacăra) 

70 elevi din 

clasele a IX-a A, 

a XI-a E, 

10 cadre 

didactice 

activ. 

interactivă, 

audiţie 

muzicală, 

dezbatere,  

focus-grup 

orientare în 

carieră 

Obiective:  

 dezvoltarea competenţelor de a “învăţa să înveţi”, a încrederii în propriile forţe de afirmare şi 

dezvoltare, prin raportare adecvată la modele; 

 dezvoltarea competenţelor de informare-documentare ştiinţifică; 

 valorificarea resurselor media, a fondului de carte şi a patrimoniului cultural muzeistic local; 

 stimularea motivaţiei pentru cunoaşterea modelelor culturale; 

 promovarea în rândul elevilor a valorilor culturale româneşti. 
Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Nr. participanti Tip activitate Profesori 

coordonatori 

3 Educaţie 

spirituală 

Proiecţii de filme 

motivaţionale 

510 elevi din 

clasele V-VIII, 

a IX-a A, B, D, E, 

J, K, L, A prof., 

a X-a C, D, E, J, 

K, a XI-a A, D, 

E, J, a XII-a C, D 

vizionare 

filme,  

joc de rol,  

medierea 

conflictelor 

prof. Claudia 

Suseanu, prof. Silvia 

Chirilă, prof. 

Mariana Ţuca, prof. 

Feştilă Bogdan-

Constantin, prof. 

Apetrei Olimpia, 

prof.  Bold  Ioan-

Radu, prof. Peiu 

Maria, prof. Boicu 

Mattyllena, prof. pr. 

Meştereanu Ciprian, 

prof. Viorica Ioniţe, 

prof. Elena Deleanu, 

prof. Adrian Olaru, 

prof. Marilena Moș, 
prof. Geanina 

Excursii la M-rea 

Putna, M-rea 

Voroneţ, M-rea 

Humorului, M-rea 

Buciumeni 

125 elevi din 

clasele 

a IX-a A, a XI-a 

E, a IX-a A 

profesională,  

a IX-a K, a XI-a J 

documentare 

ştiinţifică, 

turism religios 

Conferinţă „Popas  

în bucuriile … de 

taină” (invitat pr. 

P. Irimescu) 

65 profesori 

12 părinţi 

dezbatere 

interactivă 



Masă rotundă 

“Taina Sf. Maslu” 

84 persoane 

(cadre didactice, 

cadre nedidactice, 

părinţi) 

dezbatere Moroșan 

Cerc de lectură 

religioasă 

“Trepte” 

82 elevi din 

clasele  

a V-a, a VI-a, a 

VII-a, a IX-a D, 

E, a X-a C, D,  

ateliere de 

lectură şi 

scriere creativă 

“Voluntar în CDI” 20 elevi voluntari  

din clasele a IX-a 

B, D, a X-a C, D 

Workshop,  

voluntariat 

Obiective:  

 dezvoltarea relaţiei de comunicare şcoală – familie – comunitate, prin manifestarea spiritului 

democratic,  gestionarea pacifistă a conflictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenței; 

 promovarea  relațiilor interculturale  şi  a egalităţii între sexe; 

 exersarea spiritului civic, prin stimularea preocupării pentru ajutorarea semenilor; 

 cultivarea respectului pentru tradiţiile spirituale ale poporului român; 

 educarea în spiritul toleranţei şi civismului, al respectului pentru drepturile omului; 
 formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor inter-personale. 

Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Nr. Participanţi 

 

Tip activitate Profesori 

coordonatori 
 

4 Educație 

ştiinţifică,  

Cercetare 

documentară 

525 elevi din 

clasele a IX-a A, 

B, F, a X-a F, G, 

H, J, K, L, a XI-a 

F, G, H, J, K, L 

a XII-a A, B, C, 

D, E, K, L, M 

documentare prof. Mariana Ţuca, 

prof. Boicu 

Mattyllena, prof. 

Murărescu Simona-

Maricica, prof. 

Chirilă Iuliana 

Claudia, prof. 

Cărămidă Dan, prof. 

Bulboacă Eleonora, 

prof. Truşcan 

Simona, prof. 

Grigoraş Magda, 

prof. Elena Deleanu,  

prof. Horvat Raluca,  

prof. Daniela 

Dorneanu, prof. 

Daniela Grigore, 

prof. Gabriela 

Popovici, prof. 

Olguţa Popa, prof. 

Gabriela Bădărău, 

prof. Ionela Scripcă, 

prof. Maria Peiu  

 

Proiecţii video 

(filme 

documentare) 

340 elevi din 

clasele V- VII, 

a IX-a A, J, K. L, 

a X-a C, D, J, K, 

L, a XI-a C, E, J, 

K, L 

vizionare filme 

documentare, 

dezbatere 

Ateliere creative 

(realizarea de 

tricouri 

personalizate, arta 

fotografică, 

jurnale de lectură) 

455 elevi 

a IX-a A, B, D, 

G, J, K, L, a X-a 

G, J, K, L, a XI-a 

J, a XII-a A, C, 

G, K, L, M, a IX-

a A prof., a X-a A 

prof. 

Ateliere de 

creaţie 

gastronomică, 

de creaţie 

vestimentară, 

de scriere 

creativă, de 

creaţie plastică,  

photovoice 

Descoperirea 

locurilor publice 

de lectură 

ştiinţifică 

175 elevi din 

clasele a IX-a D, 

E, a IX-a J, a X-a 

C, D, E, K, a XI-a 

A, B, C, D, a XII-

a B, C, D, E 

focus-grup 



 Obiective:  

 formarea abilităţilor cultural-ştiinţifice, prin abordarea transdisdisciplinară a conţinuturilor; 

 dezvoltarea competenţei de informare şi documentare ştiinţifică; 

 ridicarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor pe plan cultural și social; 

 valorificarea acumulărilor de cunoștințe și informații din diferite domenii ale științei; 

 promovarea noutăților în domeniul ştiințelor și tehnologiilor. 

 
 

Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Nr. participanti Tip activitate Profesori 

coordonatori 
 

5 Educație 

cultural-

artistică 

“Elevii au talent!” 120 elevi 

(Consiliul 

Elevilor) 

muzică 

vocală şi 

instrumentală, 

curs de dans,  

sesiune de 

karaoke, 

spectacol 

prof. Suman Irina, 

prof. Caulea Oana, 

prof. Moroşan 

Geanina-Ionela, prof. 

Mattyllena Boicu, 

prof. Daniela Grigore 

Teatru şcolar 150 elevi 

a VII-a, a IX-a A, 

a IX-a K, a IX-a 

J, a IX-a L 

atelier de 

improvizaţie, 

joc de rol,  

spectacol 

Contribuții 
româneşti la 

dezvoltarea științei 

și tehnologiei 

150 elevi 

din clasele 

a XI-a A, B, C, 

D, E, a XII-a A, 

B, C 

Studii de caz,  

proiecte 

documentare 

ppt 

 

 
 exersarea competenţelor de comunicare, de lectură critică şi scriere creativă, prin dezvoltarea 

creativităţii şi a spiritului competitiv; 

 stimularea abilităţilor vocaţionale şi inventivităţii elevilor; 

 dezvoltarea competenţelor inter-, trans- şi crosscurriculare; 

 cultivarea spiritului critic obiectiv pentru realizarea auto-şi interevaluării şcolare motivante; 

 descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic al elevilor. 
 

 

 Durata și locul desfășurării activității:  
 

Nr. 

Crt. 

secţiunea Tematica/ 

Activități 
Durata Locul desfăşurării 

1 

 

Cultură şi 

civilizaţie  

 

Cercetare 

documentară 

2 ore  

 

- Centrul de Documentare şi Informare  

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

 

Cerc folclor 

“Veşnicia s-a 

născut la sat” 

2 zile -sala de clasă 

- teren (în comunitate) 

- Casa Memorială “Nicolae Labiş” Mălini 

Excursie la Muzee 5 zile - Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni 

- Muzeul de Artă“Ion Irimescu” Fălticeni 



- Galeria Oamneilor de seamă Fălticeni 

- Casa memorial “M. Sadoveanu” Fălticeni 

- Muzeul de Ştiinţe Naturale, Suceava 

- Muzeul de Istorie, Suceava 

- Cetatea de Scaun Suceava 

- Castelul Bran 

- Sinaia – Castelul Peleș 
- Cetatea Râșnov 

- Palatul Culturii 

- Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, 

Gura Humorului 

Proiecţii de filme 

documentare 

2 ore/ zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

2 Educație pentru 

valori 

Cercetare 

documentară 

2 ore/ zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Campanie  

„De ce iubim 

şcoala?” 

5 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

„Cine ştie câştigă” 

Concurs 

interdisciplinar: 

personalitatea 

Acad. Mihai 

Băcescu 

3 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

“Muzica – între 

profesie şi 

pasiune” Muzică 

Folk cu avocata 

Mihaela Popescu 

(Cenaclul Flacăra) 

3 ore - Centrul de Documentare şi Informare 

 

Excursie la 

Universităţi 

5 zile - Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

- Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iaşi 

- Universitatea “Gh. Asachi” Iaşi 

3 Educaţie 

spirituală 

Proiecţii de filme 

motivaţionale 

10 ore - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Excursii 

documentare 

5 zile - M-rea Putna 

- M-rea Voroneţ 

- M-rea Humorului 

- M-rea Buciumeni (Fălticeni) 

Conferinţă „Popas  

în bucuriile … de 

taină” 

(invitat preot Petru  

Irimescu) 

3 ore -Centrul de Documentare şi Informare 

Taina Sf. Maslu 3 ore -Cantina şcolii 

Cerc de lectură 

religioasă 

“Trepte” 

2 ore/ zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Voluntar în CDI 5 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Grădiniţa Specială din Fălticeni 

- Centrul pentru bătrâni Buciumeni 

 



4 Educație 

ştiinţifică 

Cercetare 

documentară 

2 ore/ zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Masivul Bucegi – Cheile Tătarului 

- Cetatea Râșnov 

- Masivul Bucegi – Peștera Ialomiței 

- Masivul Bucegi – lecția de geografie…Karstul 

- Castelul Bran 

- Observatorul din Suceava 

Proiecţii video 

(filme 

documentare) 

2 ore/ zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

 

 

Ateliere creative 

(realizarea de 

tricouri 

personalizate, arta 

fotografică, jurnale 

de lectură) 

5 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Atelierul şcoală 

Descoperirea 

locurilor publice 

de lectură 

ştiinţifică 

3 zile - Alexandria Librării (Fălticeni, Suceava) 

- Biblioteca universitară (Iaşi, Suceava) 

- Muzee (Fălticeni, Suceava) 

- Casa Memorială “M. Sadoveanu” 

- parcuri 

- iaz Fălticeni 

 

Contribuții 
româneşti la 

dezvoltarea ştiințe
i și tehnologiei 

3 zile - Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni 

- Muzeul “Ion Irimescu” Fălticeni 

- Galeria Oamneilor de seamă Fălticeni 

- Casa memorial “M. Sadoveanu” Fălticeni 

- Muzeul de Ştiinţe Naturale, Suceava 

- Muzeul de Istorie, Suceava 

- Cetatea de Scaun Suceava 

- Castelul Bran 

- Sinaia – Castelul Peleș 
- Cetatea Râșnov 

- Palatul Culturii 

- Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, 

Gura Humorului 

5 Educație 

cultural -

artistică 

Spectacol  

“Elevii au talent!” 

1 zi - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura 

Humorului 

 

Teatru şcolar 3 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Centrul Cultural “Gr. V. Birlic” 

 



 

 Descrierea activității:  
 

Săptămâna Şcoala Altfel din acest an şcolar a început, la Colegiul Tehnic “Mihai 

Băcescu” Fălticeni, sub semn aniversar, şcoala noastră aniversând 97 de ani de existenţă. Elevii 

şi profesorii colegiului şi-au sărbătorit şcoala, l-au sărbătorit pe patronul şcolii, academicianul 

Mihai Băcescu.  

Activitatea noastră a vizat, în primul rând, cunoaşterea de către elevi a vieţii şi activităţii 

academicianului Mihai Băcescu, tocmai pentru a insufla elevilor interesul pentru cunoaşterea 

personalităţii celui care le poate fi model cultural. 

Proiectul educaţional a cuprins activităţi interactive, de tip intercultural, excursii de 

documentare ştiinţifică / etnografică la obiectivele cultural-turistice locale, judeţene şi naţionale. 

conferinţe pe teme religioase, proiecţii de film, concurs gen „Cine ştie câştigă”, spectacole 

cultural-artistice. 

Impactul acestor experienţe educaţionale asupra mediului şcolar a fost remarcabil. Elevii 

şi profesorii noştri şi-au lărgit orizontul de aşteptare, şi-au îmbunătăţit performanţele, şi-au 

ameliorat competenţele inter- şi transdisciplinare, prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă. 

În fiecare zi au avut loc dezbateri în funcție de tematica zilei, utilizând resursele puse la 

dispoziție de organizatori.  

Coordonatorul activităților proiectului la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni a 

fost prof.  Mihaela Jarcău. 

În cadrul celor cinci secțiuni: Cultură şi civilizaţie, Educație pentru valori, Educaţie 

spirituală, Educație ştiinţifică, Educație cultural-artistică, corespunzătoare zilelor din 

perioada 27-31 martie 2017, elevii noștri au realizat activități, după un program stabilit în școală 

de coordonatorul proiectului, stabilit de comun acord cu coordonatorii pe secțiuni.  

 

 Rezultatele obținute:  

 

 250 de elevi cu competențe de lucru în echipă/cu abilităţi sociale; 

 650 elevi din grupul ţintă cu competenţe de informare-documentare/abilităţi 

practice / abilitati de gestionare (organizare şi planificare) a timpului / abilitati 

TIC; 

 20 de elevi cu abilităţi de voluntariat; 

 25 de elevi cu abilităţi artistice (abilitati muzicale, dans) 

 interesul crescut al părinţilor elevilor pentru activităţile extraşcolare; 

 creativitate dezvoltată a  elevilor participanţi şi a spiritului competitiv; 

 abilităţi relaţionale îmbunătățite la 650 de  elevi şi 44 de profesori, prin implicarea 

în proiectarea şi susţinerea unor astfel de activităţi; 

 prestigiul şcolii crescut la nivel naţional prin activităţile propuse şi desfăşurate în 

cadrul temelor proiectului educaţional. 

 produsele realizate de elevi în timpul activităților (prezentări PowerPoint, 

desene, afișe, pliante, postere, tricouri cu însemnele şcolii, fotografii, jurnale 

de excursie, articole în presă, diplome, mărturii, spectacol etc. );  

 site-ul proiectului național https://scoalaaltfel. completat cu  produsele  realizate 

în vederea participării la concursurile offline; 

 DVD-uri  cu imagini din cadrul activităţilor; 

https://scoalaaltfel./


 fotografii din timpul activităților (pagina de facebook a şcolii). 

 Continuitatea activităţii/proiectului: 

 

La finalul realizării activităților din Programul Săptămânii Altfel, elevii de gimnaziu, 

de liceu şi şcoală profesională, profesorii, dar și părinții care au participat la activități sau la 

ședințele cu părinții, și-au manifestat aprecierile față de tot ce s-a realizat în acest proiect, 

manifestându-și dorința de a participa și la edițiile următoare.  

 

 Motivaţia propunerii proiectului 

 

Rezultatele proiectului nostru sunt sustenabile pe termen mediu în raport de: stimularea 

motivaţională a elevilor pentru activităţile extraşcolare utilizând resursele info-documentare, 

promovarea creativităţii, a lucrului în echipă şi a competitivităţii, prin focalizarea activităților pe 

formarea comportamentelor adaptative care transpun elevii în viața reală, prin realizarea de 

conexiuni între competențele specifice disciplinelor din trunchiul comun și abilitățile de viață.  

Proiectul „Educaţie-Valori-Modele” susţine misiunea şcolii noastre, care îşi onorează 

statutul de Şcoală Europeană, oferind tinerilor servicii educaţionale la un înalt standard de 

calitate, în context naţional şi european, bazate pe responsabilitate, performanţă, egalitatea 

şanselor, respectul pentru valori umane şi formarea competenţelor profesionale care să 

corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere. Raportarea şcolii la 

valorile social-culturale naţionale şi europene, aduce în prim plan rolul educaţiei prin intermediul 

şcolii în valorificarea potenţialului individual al elevilor din perspectiva educaţiei pentru timp 

liber şi a educaţiei pentru modele şi valori culturale perene.  

Profesorii și elevii școlii au devenit mai interesați de modalitatea de utilizare la clasă, în 

timpul procesului educativ, a resurselor info-documentare ale şcolii şi de exersarea abilităţilor 

specifice fiecărui elev. Coordonatorul proiectului prof. dr. Mihaela Jarcău, profesorul 

documetarist Mattyllena Boicu şi coordonatorii secţiunilor și-au manifestat disponibilitatea de a 

disemina rezultatele/produsele proiectului, de a populariza  rezultatele  obţinute de elevii din 

grupul ţintă,  în scopul creșterii calităţii actului didactic la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” 

Fălticeni, prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor. 



 

B. Mărturii, impresii, opinii despre proiect 

 

“Aici, la Putna, am avut ocazia de a afla mai multe despre adevărata dragoste. Părintele 

Irimia a reuşit să facă o sinteză a dragostei, folosind două metafore foarte sugestive, 

corcoduşul verde− asociat cu obiceiul din copilărie de a se lua după cei mari care urcau în 

corcoduş şi mâncau poamele verzi, tradus ca fiind dragostea cea necoaptă şi dăunătoare−şi 

ceaşca de ceai, simbolizând ceea ce este ori ar trebui să fie de fapt dragostea adevărată, cu 

momentele de plăcere, tihnă şi bucurie, petrecute alături de persoana iubită. 

Aici, la Putna, am pătruns în adâncurile misterului fiiniţei umane, am descoperit unul din 

motivele pentru care un om îşi pune viaţa în mâinile Lui Dumnezeu şi am văzut cât de 

importantă este alegerea unui model demn de urmat.  Am aflat că arhimandritul Arsenie 

Papacioc, unul de sfinţii închisorilor comuniste şi unul din cei mai mari duhovnici ai 

neamului este modelul părintelui Ieremia şi ai multora care ştiu cât de importantă este 

urmarea unui model adevărat.”  

                                                                                                         (Andreea I. Clasa a XI-a E) 

 

“Mi-a plăcut excursia la Putna, deoarece, în acel loc plin de linişte, am putut să mă 

desprind pentru câteva ore de stresul cotidian, de toată tehnologia pe care o folosesc în 

fiecare zi şi să am câteva momente de reculegere.” 

                                                                                           (Andreea L., 17 ani, Clasa a XI-a E) 

              

“Mi-au plăcut cinstiţii părinţi pentru că ne-au vorbit deschis, cu dragoste, cu simplitate, 

pe înţelesul tuturor şi cu mare putere de convingere.” 

 (Diana V., Iulia N., Ana G., Clasa a XI-a E) 

 

“Sunt foarte fericită că am vizitat această mănăstire, deoarece am aflat foarte multe 

lucruri noi şi am cunoscut oameni care m-au învăţat ce înseamnă binele şi m-au îndemnat să 

merg pe drumul cel bun”. 

(Dumitriţa A., 18 ani, Clasa a XI-a E) 

 

“Rămâne ca fiecare din noi să reflecteze asupra sfaturilor şi învăţăturilor primite de la 

cuvioşii părinţi, încât această excursie la Putna să nu fie în van, căci am primit nişte daruri 

deosebite pe care, la rândul nostru, trebuie să le înmulţim şi să le oferim şi altora.”  

 (Andreea I., Clasa a XI-a E) 

 

“În urma vizitării Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot afirma că am rămas 

plăcut impresionat de impunătoarele clădiri ale complexului studențesc, de dotările de care se 

bucură studenții care studiază aici. Mi-am dorit ca într-o zi să mă reîntorc aici pentru a studia 

la una dintre facultățile Universității. Excursia mi-a oferit ocazia de de vedea personal ceea ce 

până acum știam din auzite. A fost o experiență de viață plăcută pe care am avut-o împreună cu 

colegii mei și doamna dirigintă în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

Marian Jibu, clasa a IX-a E 



 

“Palatul Culturii Iași - o clădirea care ne-a rămas tuturor in minte.O clădire de o 

frumusețe aparte ce îmbină calitatea si rafinamentul.  Detalii la orice pas si privire. Un 

adevărat loc de vizitat, ce mi-a placut foarte mult și merita vizitat oricand pentru a vă minuna 

ochii cu diferitele nuante de gri si albastru, ce formeaza un adevarat tablou, și de lucrurile 

minuțioase puse bine la punct! 

Acest loc ne v-a aduce mereu aminte de prima noastra excursie împreună! ” 

Marian Avrămia, clasa a IX-a E 

 

“În excursia noastră cu clasa, pe lângă Palatul Culturii şi teiul lui Eminescu, am vizitat 

şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am fost foarte entuziasmată deoarece era 

prima dată când am păşit într-o universitate. Pentru câteva clipe, nu mai eram o elevă de clasa 

a noua, ci o studentă care îşi vede viitorul. Eram foarte bucuroasă. Abia aştept ziua în care voi 

paşi drept o studentă cu drepturi depline. Mi-a plăcut mult această excursie, excursie care va 

rămâne mereu o amintire de neuitat.” 

Magda Păstrăvanu, clasa a IX-a E 

 

“Palatul Culturii și Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost cele două 

obiective turistice pe care le-am vizitat in excursia de la Iași. Mi-au plăcut de minune, deoarece 

nu le mai văzusem până acum și le recomand oricărui licean să le viziteze.  

Această experiență la Iași m-a ajutat sa îmi cunosc mai bine colegii și să îmi doresc mai 

multe ieșiri împreună cu ei și doamna dirigintă, o dirigintă de excepție, foarte calculată și de 

încredere. Mă bucur enorm că am avut această idee de a face o plimbare până la Iași și mi-ar fi 

plăcut să nu se termine atât de repede, dar sunt sigură că vor fi și alte deplasări tot la fel de 

frumoase precum aceasta.” 

 

Natalia Ciubotariu, clasa a IX-a E 

 

“Ȋn primul rând, cu ajutorul vizitei făcute la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, m-am gândit că în viitor aş putea urma chiar la această universitate, Facultatea de Drept, 

deoarece este o Universitate cu studii foarte bune. 

În al doilea rând aflând că este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ 

superior din România, nimic nu m-ar împiedica să pot ajunge acolo.  

În concluzie, vizita la Universitate a fost una dintre cele mai impresionante vizite de până 

acuma.” 

Larisa Atănăsoaie, clasa a IX-a E 

 

“Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" mi-a placut foarte mult, este o clădire frumoasa, 

mare și îngrijită. Este o facultate buna și una dintre cele mai renumite din acest județ. După 

acești ani de liceu cu siguranța o sa urmez aceasta universitate. Vizita aceasta m-a ajutat foarte 

mult să mă gândesc unde o să dau mai departe și mă bucur că am avut această ocazie!” 

Adina Condurariu, clasa a IX-a E 

https://www.facebook.com/larisa.atanasoaie?fref=ufi


 

 

C. Fotografii din cadrul activităţilor  

 

Secțiunea 

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

 

 
 

Cecul de folclor “Veşnicia s-a născut la sat” 

 

 

 

 



 

 
Cultură şi civilizaţie chineză 

 



 

 

 

 
 

Excursie documentară la M-rea Putna 

 

 



 
Excursie documentară la M-rea Putna 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie documentară la M-rea Putna 

 

Secțiunea 

EDUCAȚIE PENTRU VALORI 

 

 



 
 

 

 
„Cine ştie câştigă” 

Concurs interdisciplinar: personalitatea Acad. Mihai Băcescu 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cine ştie câştigă” 

Concurs interdisciplinar: personalitatea Acad. Mihai Băcescu 

 
 

 

Campanie „De ce iubim şcoala?”



 

 

 

 

VIZITĂ 

TEMATICĂ 

LA ,,MUZEUL 

APELOR’’ 

FĂLTICENI 



FSEAP, Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava 



 

   



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

“Muzica – între profesie şi pasiune”  

Muzică Folk cu avocata Mihaela Popescu (Cenaclul Flacăra) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cornite de la 

Muzeul de Ştiinte 

Naturale, Suceava 

 

 

 

 

 

 

 



Secțiunea 

EDUCAŢIE SPIRITUALĂ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capture – articol site  Doxologia 

https://doxologia.ro/arhiepiscopia-sucevei-radautilor/taina-sfantului-maslu-la-colegiul-tehnic-mihai-bacescu-din 

 

https://doxologia.ro/arhiepiscopia-sucevei-radautilor/taina-sfantului-maslu-la-colegiul-tehnic-mihai-bacescu-din


 
secțiunea:  

EDUCAȚIE ŞTIINŢIFICĂ 

 

 

Jurnale de călătorie 

 

 



 

Foto: Castelul Bran….istorie, farmec și…. legendă. 

 

 

 

  

 

 

Foto: Bușteni….de la geamul pensiunii noastre. 

 



 

 

 

 Foto: Masivul Bucegi….să ne acomodăm un pic cu…altitudinea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Masivul Bucegi – lecția de geografie…Karstul. 



 

Foto: Masivul Bucegi – Peștera Ialomiței….o lume a misterului și a tăcerii. 

 

 

Foto: Masivul Bucegi – Peștera Ialomiței….către inima muntelui. 

 



 

 

 

 

Foto: Bușteni – Magie de umbre și lumini a Bucegilor - terasa Castelului Cantacuzino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sinaia – Castelul Peleș…mândrie națională. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sinaia – Castelul Pelișor…lecția de istorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cetatea Râșnov  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cetatea Râșnov….să călătorim un pic în perioada medieval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Masivul Bucegi – Cheile Tătarului 

 



 

Foto: Brașov – Piața Sfatului 

 

 



 

 

 

 

Captură – articol în ziarul Cronica de Fălticeni 

http://www.cronicadefalticeni.ro/manastirea-putna-ierusalimul-neamului-romanesc-note-de-excursie/ 

http://www.cronicadefalticeni.ro/manastirea-putna-ierusalimul-neamului-romanesc-note-de-excursie/


Secțiunea 

EDUCAȚIE CULTURAL-ARTISTICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


