
       prof.dr. Mihaela Jarcău 
 

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, şcoală profesională 

 Numărul elevilor din școală: 1550 

 Numărul colectivelor/claselor de elevi:  

 (4 clase de gimnaziu, 46 clase de liceu, 7 clase de profesionale) 

 

 Numărul profesorilor din școală: 95 

 

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

educativ, tel. 0744213707, adresă email: mjarcau@yahoo.com  

 

 Titlul activității: „DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ÎN ANUL 

CENTENARULUI” 

 

 Domeniul: ABILITĂŢI DE VIAŢĂ 
 

 Scopul: 

 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă, prin intermediul cunoştinţelor şi situaţiilor concrete de 

învăţare adecvate vârstei şi nevoilor de cunoaştere, prin stimularea motivaţiei de instruire 

şi autoinstruire, având ca reper valori şi modele culturale ale trecutului şi prezentului 

spaţiului românesc şi universal. 

 Obiectivele educaționale ale activității: 

 

 Îmbunătăţirea competenţelor de informare şi documentare în vederea obţinerii unor 

informaţii corecte şi durabile despre evenimentele memorabile desăvârşirii neamului 

românesc, responsabilitate faţă de resursele culturale la nivel local, naţional şi universal; 

 Dezvoltarea abilităţilor necesare unei vieţi echilibrate, bazate pe competenţe de ,,a învăţa 

să înveţi’’, pe gândire critică, încredere în forţele proprii, valorificarea oportunităţilor; 

 Promovarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi prin îmbunătăţirea 

comunicării şcoala-familie-comunitate, prin cultivarea spiritului civic şi democratic, 

toleranţă şi relaţii interculturale amiabile, prin implicare socială şi respectarea drepturilor 

omului; 

 Formarea abilităţilor tehnico-ştiinţifice prin abordarea inter şi trans-disciplinară a 

conţinuturilor, valorificând informaţii pentru soluţii viabile la probleme; 

1.  Nr. total de elevi din învăţământul gimnazial (clasele V-VIII) 91 

2.  Nr. total de elevi din învăţământul liceal (clasele IX –XII) 1256 

3.  Nr. total de elevi din învăţământul profesional (clasele IX– XI) 205 

mailto:mjarcau@yahoo.com
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 Elevi  participanți: 1550 

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: 1550 beneficiari direcți (participanți la 

activitate) și beneficiari indirecți membrii familiilor elevilor, ai comunităţii locale și 

profesori.  

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

școală a fost de 100 %.    

 Numărul total al profesorilor participanți a fost de 95: 57 beneficiari direcți (profesori 

diriginţi, coordonatori/îndrumători de activitate) și 42 beneficiari indirecți. 
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Agenda activităţilor desfăşurate în Școala Altfel 

la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni 
 

Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/ Activități 

Nr. 

Participanţi 

/ clase 

Tip activitate Profesori coordonatori 

1 

 

Cultură şi 

civilizaţie  

 

Cercetare 

documentară 

80 elevi 

(din clasele 

a X-a D, E, 

K,  

a XI-a D, E) 

documentare ştiinţifică prof. Boicu Mattyllena, 

prof. dr. Radion Paula, 

prof. Ţăranu Oana, prof. 

Elena Deleanu, prof. 

Murărescu Simona-

Maricica, prof. Bulboacă 

Eleonora,  prof. Grigoraş 

Magda, prof. Ungureanu 

Constantin, prof. Bogdan 

Feştilă, prof. Oana 

Caulea, prof. Cristina 

Feştilă, prof. Paula 

Radion, prof. Truşcan 

Simona, prof. Raluca 

Horvat, prof. Morosan 

Geanina, prof. Chirilă 

Claudia, prof. Nazarov 

Valentina, prof. Bacalu 

Vergilia, prof. Raluca 

Suciu, prof. Daniel Maftei 

 

- 

flashback  

-proiect educativ 

dedicat Centenarului 

Marii Uniri 

Activități: 

-Personalitățile 

Marii Uniri; 

-Cu drag, despre 

România...concurs 

de eseuri 

1000 Masă rotundă, dezbatere, 

concurs de eseuri, Expoziţie 

de afişe Unirea Basarabiei 

cu România 

Prezentarea cărţii – Eroi 

fălticeneni în Primul Război 

Mondial – semnată de 

Eugen Dimitriu 

Cerc folclor 

“Veşnicia s-a 

născut la sat” 

32 elevi 

(clasa a XII-a 

D) 

drumeţii 

Excursie la Muzee  245 elevi  

(clasele V-

XI) 

documentare ştiinţifică 

Proiecţii de filme 

documentare 

350 elevi 

(clasele V-

XI) 

vizionare filme 

documentare, dezbatere, 

workshop de dezvoltare 

personală 

Audiţie muzicală – 

anii 1980-1990 

32 Elevii 

clasei a X-a 

E 

Audiţie muzicală 

  Bucătăria 

naţională şi 

europeană 

Clasa a VII-

a,  a IX-a C  
Prezentare preparate 

culinare tradiţionale 

europene 

Prof. Apetrei Olimpia, 

prof. Dorneau Daniela, 
Prof. Moş Marilena 

Obiective:  

 dezvoltarea competenţelor de informare şi documentare; 

 dezvoltarea abilităţilor de organizare şi prezentare a informaţiilor despre patrimoniul cultural (local, 

regional, naţional şi universal); 

 facilitarea înţelegerii la nivel conceptual şi practic a elementelor de cultură şi civilizaţie naţională şi 

universală; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare situaţională şi învăţare experienţială, a gândirii critice şi a 

lucrului în echipă; 

 deprinderea şi valorificarea propriilor capacităţi cognitive. 
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Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/ Activități 

Nr. 

participanti 
Tip activitate Profesori coordonatori 

2 Educaţie 

pentru 

valori 

Cercetare 

documentară 

450 elevi din 

clasele a IX-a 

şi a X-a. 

 

documentare ştiinţifică prof. Claudia Suseanu, 

prof. Silvia Chirilă, prof. 

Mariana Ţuca, prof. 

Tudoriţa Ungureanu, 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, 

Prof. Cîrlan Mihaela, 

Prof. Nedelcu Constantin, 

 Prof. Nichitoaea Iulia, 

prof. Ţăranu Oana,  

diriginţii  

claselor a IX-a şi a X-a 

prof.Savu Elena, prof. 

Horvat Raluca, 
prof. Moroşanu Geanina, 

prof. Stanciu Geanina, 

prof.Popovici Gabriela, 

prof. Iruc Rodica, prof. 

Pădurariu Mioara, prof. 

Popa Ion Olguta, prof. 

Nemţoi Anca, prof. 

Nedelcu Constantin 

prof. Maftei Daniel, 

prof. Suciu Raluca 

Celebrăm  Unirea 

prin educaţie – 

România 100, 

sărbătorim 

împreună 

1100 elevi 

din clasele  

V-VIII, IX-

XII, 

IX-X 

profesională 

Prezentări video şi PPT, 

discuţii, vizionare şi audiţie 

cântece patriotice 

Educaţia privind 

cariera 

500 elevi Vizite de informare, 

Job shadow day, excursii 

„Urmeaza-ti visul!” 30 elevi -

membri 

Consiliului 

Elevilor 

Dezvoltare personala 

„Voluntar în CDI” 20 de elevi 

participanţi 

în proiect 

Gala premiilor  

„Voluntar în CDI” 

„O carte pentru 

şcoala mea” – 

campanie donaţie  

120 elevi din 

clasele  

 a VIII-a,  

a XII-a E, a 

XII-a A, a V-

a 

Campanie de donaţie  „O 

carte pentru şcoala mea” 

 

„Locuri, oameni şi 

valori” 
300 levi din  

clasele a 

IX-a C, a 

IX-a G, aX-

a A, aX-a 

B, a XI-a K, 

a X-a D, a 

XI-a F, a 

XI-a H, a 

XI-a B, a 

XI-a Bp, a 

IX-a Bp 

Drumeţii, Excursii  

Obiective:  
 stimularea ataşamentului pentru valori şi modele, exponenţi ai spaţiului românesc şi universal; 

 valorificarea resurselor de informare în masă, a fondului literar şi muzeistic din patrimoniul cultural local; 

 educarea elevilor în spirit civic şi democratic, al drepturilor omului, al valorilor morale şi culturale, în vederea unei 

viitoare adaptări optime în mediul socio-cultural;   

 realizarea unor conexiuni între personalităţi din domenii variate de activitate şi situaţii de învăţare diverse în 

vederea lărgirii orizontului cunoaşterii în rândul elevilor; 

 dezvoltarea competenţelor de ,,a învăţa să înveţi”, a încrederii în capacităţile proprii de informare şi afirmare, a 

unei atitudini decizionale individuale. 
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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 B, 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. 

Jarcău Mihaela, prof. 

Savu Elena, 

prof. Truşcan Simona, 

prof. Claudia Chirilă, prof. 

Ţăranu Oana, prof. 

Murărescu Simona,  prof. 

Feştilă Cristina, 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 

Olariu, prof. Marilena 

Moș, prof. Geanina 

Moroșan, prof. Daniela 

Grigore, prof. Elena Savu 

Excursii la M-rea 

Putna, M-rea 

Voroneţ, M-rea 

Humorului, M-rea 

Buciumeni, 

M-rea Dragomirna, 

Mitropolia Iaşi, M-

rea Trei Ierarhi, 

Biserica Neagră 

250 elevi din 

clasele 

a IX-a A, a 

XI-a E, a X-a 

A, a X-a B, a 

X-a E, a IX-a 

A 

profesională,  

a IX-a K, a 

XI-a J 

documentare ştiinţifică, 

turism religios 

„Suflet de copil” 10 elevi -

membri ai 

Consiliului 

Elevilor 

Voluntariat – joc şi joacă la 

Grădiniţa Specială Fălticeni 

“Voluntar în CDI” 20 elevi 

voluntari  

din clasele a 

X-a B, D, a 

XI-a C, D 

Workshop,  

voluntariat 

 

 

Obiective:  

 promovarea valorilor morale şi manifestărilor empatice în şcoală-familie-comunitate; 

 facilitarea unei relationari interculturale de durată, amiabile, în spiritul toleranţei între sexe, apartenenţei 

religioase sau culturale; 

 cultivarea respectului pentru tradiţiile spirituale ale poporului român; 

 exersarea spiritului civic, prin actiuni de întrajutorare şi relaţionare cu semenii aflaţi în nevoi; 

 formarea unor abilităţi comportamental-atitudinale pozitive în rândul tinerilor. 
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Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/Secţiunea 

Nr. 

Participanţi 
Tipa activitate Profesori coordonatori 

4 Educație 

ştiinţifică  

  

Cercetare 

documentară 

525 elevi din 

clasele IX-

XII 

documentare prof. Claudia Suseanu, 

prof. Silvia Chirilă, prof. 

Mariana Ţuca, prof. 

Jarcău Mihaela, prof. 

Boicu Mattyllena, prof. 

Murărescu Simona-

Maricica, prof. Chirilă 

Iuliana Claudia, prof. 

Cărămidă Dan, prof. 

Bulboacă Eleonora, prof. 

Truşcan Simona, prof. 

Marilena Moş, prof. 

Grigoraş Magda, prof. 

Elena Deleanu,  

prof. Horvat Raluca, prof. 

Ghenghea Elena, 

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 

Design ECOntest- 

modă eco-friendly 
 

30 elevi clasa 

a X-a G  
-concurs de prezentare a 

unor ţinute realizate din 

materiale reciclabile 

Ateliere creative 

1. Alimentaţie 

sănătoasă 

2. Design 

ECOntest- modă 

eco-friendly 

3.  Ateliere de 

limbi străine (En, 

PT) 
 

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 din materiale 

reciclabile, de scriere 

creativă. 

Contribuţii 

româneşti la 

dezvoltarea ştiinţei 

şi 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 

 

Descoperirea 

locurilor publice de 

lectură ştiinţifică 

175 elevi din 

clasele a IX-a 

D, E, a IX-a 

J, a X-a B, C, 

D, E, K, a 

XI-a A, B, C, 

D, a XII-a B, 

C, D, E 

focus-grup 

  
Obiective:  

 dezvoltarea abilităţilor tehnico-ştiinţifice prin activităţi aplicative din perspectivă inter- şi trans-

disciplinară; 

 dezvoltarea competenţelor de informare-documentare ştiinţifică; 

 deprinderea de competenţe necesare orientării profesionale şi integrării în societate; 

 formarea şi afirmarea personalităţii creatoare şi intuitive a elevilor; 

 îmbogăţirea fondului lexical (în limbile engleză, franceză, rusă, portugheză) prin jocuri de rol, muzică şi 

dans, activităţi în aer liber; 

 aprofundarea şi completarea cunoştinţelor primite în mediul formal prin activităţi din diferite domenii 
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ale ştiinţei; 

Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/Activităţi 

Nr. 

Participanţi 
Tip activitate Profesori coordonatori 

5 Educație 

cultural-

artistică 

„Educaţie - valori -

modele” 

Elevii 

claselor a 

XII-a 

Cursuri festive de absolvire 

 

prof. Claudia Suseanu, 

prof. Silvia Chirilă, prof. 

Mariana Ţuca, prof. 

Jarcău Mihaela, prof. 

Ţăranu Oana-Andreea , 

prof. Suman Irina, prof. 

Caulea Oana, prof. 

Moroşan Geanina-Ionela, 

prof. Mattyllena Boicu, 

prof. Daniela Grigore 

Ziua absolventului Elevii 

claselor a 

XII-a 

Festivitate de premiere a 

elevilor de clasa a XII-a 

Ateliere creative 

Dialogul Artelor: 

1.Literatură şi 

cinematografie-

vizionarea 

ecranizării unor 

capodopere literare- 

Marile speranţe de 

Charles Dickens 

2.Poezie în imagini-

atelier creativ 

20 elevi 

din clasele 

a X-a G 

Masă rotundă, concurs, 

vizionare de film artistic 

Istoria familiei 

mele- poveşti uitate 

50 elevi  Concurs film/ prezentare 

power point/colaj fotografic 

Personalităţi ale 

culturii naţionale 

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 şi manifestare etică prin dezvoltarea spiritului creativ şi 

competitiv în rândul elevilor; 

 cultivarea spiritului artistic prin ateliere de creaţie vestimentară şi confecţionare de obiecte artizanale în 

atelierul şcolii; 

 descoperirea şi promovarea talentelor autentice ale elevilor, a spiritului lor creativ prin participarea la 

manifestări cultural-artistice; 

 promovarea bunurilor etnografice şi folclorice ale neamului românesc şi interetnic în spaţiul naţional şi 

internaţional;  

 exprimarea opiniei personale şi obiective, dezvoltarea spiritului critic prin auto- şi inter-evaluare în 

funcţie de exprimările artistice.  
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 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 

- flashback  

-proiect educativ dedicat 

Centenarului Marii Uniri 

Activităţi: 

-Personalităţile Marii Uniri; 

-Cu drag, despre 

România...concurs de eseuri 

 -Centrul de Documentare şi Informare  

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

-Holul şcolii 

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 Oamenilor 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 

  Audiţie muzicală – anii 

1980-1990 

2 ore - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Bucătăria naţională şi 

europeană 
 

1 zi - 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 

Celebrăm  Unirea prin 

educaţie – România 100, 

sărbătorim împreună 

5 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Educaţia privind cariera 

 

2 ore/ 

zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

„Urmeaza-ti visul!” 3 ore - Sala Multimedia 

 

„Voluntar în CDI” 2 ore - Centrul de Documentare şi Informare 
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Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/ Activități Durata Locul desfăşurării 

„O carte pentru şcoala 

mea” – campanie donaţie 

1 oră/ 

zi 

(4 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

 

„Locuri, oameni şi valori” 5 zile - Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

- Universitatea “Al. Ioan Cuza” Iaşi 

- Universitatea “Gh. Asachi” Iaşi 

3 Educaţie 

spirituală 

Proiecţii de filme 

motivaţionale 

2 ore/ 

zi 

(5 zile) 

- 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) 

-M-rea Dragomirna 

- Mitropolia Iaşi 

- M-rea Trei Ierarhi 

- Biserica Neagră 

„Suflet de copil” 3 ore -Grădiniţa specială Fălticeni 

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  

- Cetatea Râșnov 

- Castelul Bran 

-Castelul Peleş 

- Observatorul din Suceava 

Proiecţii video (filme 

documentare) 

2 ore/ 

zi 

(5 zile) 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

 

 

Ateliere creative 

1. Alimentaţie sănătoasă 

2. Design ECOntest- 

modă eco-friendly 

3. Ateliere de limbi 

străine (En, PT) 
 

5 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Atelierul din 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 ştiinței și 

tehnologiei 

3 zile - Muzeul Apelor “Mihai Băcescu” Fălticeni 

- Muzeul “Ion Irimescu” Fălticeni 

- Galeria Oamneilor de seamă Fălticeni 

- Casa memorial “M. Sadoveanu” Fălticeni 
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Nr. 

Crt. 
Secţiunea Tematica/ Activități Durata Locul desfăşurării 

- 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 

„Educaţie - valori modele” 4ore/ 

zi/ 4 

zile 

- Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

 

Ziua absolventului 1 zi - Centrul Cultural “Gr. V. Birlic” 

Atelier creative Dialogul 

Artelor: 

1.Literatură şi 

cinematografie-vizionarea 

ecranizării unor capodopere 

literare- Marile speranţe de 

Charles Dickens 

2.Poezie în imagini-atelier 

creativ 

2 zile - Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

- Atelierul şcoală 

Istoria familiei mele- 

poveşti uitate 

3 ore - Sala Multimedia 

- Sala de clasă 

Personalităţi ale culturii 

naţionale 

3 zile - Centrul de Documentare şi Informare 

- Sala Multimedia 

- Sala de clasă 
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 Descrierea activității:  

 

În acest an şcolar, la Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni Școala Altfel s-a 

desfăşurat sub emblema Centenarului Marii Uniri şi a importanţei dezvoltării în rândul tinerilor  

a deprinderilor de viaţă, abilităţi absolut necesare unui tânăr pentru a face faţă cerinţelor lumii de 

astăzi, aflate într-o continuă schimbare. 

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

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

proiecţii de film, ateliere cultural-artistice şi spirituale. 

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

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

îmbunătăţit competenţele inter- şi transdisciplinare prin dezvoltarea abilităţilor de viaţă. 

Proiectul s-a desfăşurat în perioada 21-25.05.2018, o săptămână încărcată şi de emoţiile 

elevilor claselor a XII-a, care au participat la cursurile festive de absolvire, precum şi la Ziua 

Absolventului, dar şi ale părinţilor lor, care i-au însoţit şi a cadrelor didactice, sub îndrumarea 

cărora aceştia s-au format pe parcursul celor patru ani de liceu.  

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

fost prof. dr. Mihaela Jarcău. 

Activităţile au fost structurate pe cinci secţiuni, coordonatorii secţiunilor au fost: Cultură 

şi civilizaţie -prof. dr. Radion Palaghia, prof. Ţăranu Oana-Andreea; Educație pentru valori-prof. 

Truşcan Simona, prof. Caulea Oana; Educaţie spirituală- prof. Mercore Roxana, Mattyllena 

Boicu,  Educație ştiinţifică - prof. Chirilă Claudia, prof. Dorneanu Daniela; Educație cultural-

artistică- prof. Grigore Daniela, prof. Murărescu Simona-Maricica. 

 

 Rezultatele obținute:  

  

 450 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; 

 interesul crescut al părinţilor elevilor pentru activităţile extraşcolare; 

 creativitate dezvoltată a  elevilor participanţi şi a spiritului competitiv; 

 abilităţi relaţionale îmbunătățite la elevi şi profesori, prin implicarea în 

proiectarea şi susţinerea unor astfel de activităţi; 

 prestigiul şcolii a 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, fotografii, jurnale de excursie, mesaje de diseminare, 

diplome, mărturii, etc. );  

 DVD-uri  cu imagini din cadrul activităţilor; 

 fotografii din timpul activităților (pagina de facebook a şcolii). 
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 Continuitatea activităţii/proiectului: 

 

După derularea activităților din Programul Școlii Altfel, elevii de gimnaziu, de liceu şi 

şcoală profesională, profesorii, dar și părinții care au participat la activități, 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 cu: 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 „DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ ÎN ANUL 

CENTENARULUI” 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 utilizării 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, sub emblema CELEBRĂM 

UNIREA PRIN EDUCAŢIE. 
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B. Mărturii, impresii, opinii despre proiect 

 

,,Mi se pare firesc ca fiecare român să conştientizeze importanţa acestui moment unic din 

istoria României – Centenarul Marii Uniri – şi să realizeze că e o datorie morală a fiecăruia să 

cunoască evenimentele trecutului, să aprecieze efortul, eroismul şi jertfa celor fără de care visul 

românilor de veacuri nu ar fi fost posibil. Mă bucur că am avut posibilitatea, prin activitatea 

desfăşurată sub numele România 100–flashback, să descopăr adevărata însemnătate a acestei 

sărbători de suflet a românilor de pretutindeni. Am înţeles, din prezentarea făcută de doamna 

dirigintă, de colegi, dar şi din ceea ce am citit personal, că ţara mea, deşi acum pare într-un 

impas, pare bolnavă, a fost cea care a cunoscut şi strălucirea şi a fost curajoasă atunci când a 

ales să nu se supună în faţa imperiilor vremelnice şi a unei sorţi potrivnice. Pot spune că iubesc 

România pentru că a crezut în visul ei, UNIREA. Bucuria nu e însă deplină pentru că, aruncând 

o privire asupra hărţii României de azi, observăm că ea nu mai arată ca acum 100 de ani. Şi 

înţeleg din asta că poate acum e rândul nostru să facem o schimbare ...” (D. C., clasa a X-a G) 

,,Starea poetică nu durează mult, este scurtă, este ca un parfum şi  radiază scurt, aşa cum 

parfumul unei flori nu este de găsit  decât în preajma petalelor.”- Xenia H., IX D 

 

,,Spre deosebire de proză, poezia se savurează în doze scurte. Oferă clipe de emoţie şi cere 

în schimb câteva clipe de atenţie. Eu iubesc poezia, intru în ea ca într-o casă primitoare, mă 

încântă frumuseţea ei şi ies, de fiecare dată, mai bun şi mai sensibil.”- Gabriel T., a IX-a D 

 

,,Vizita la Muzeul Satului Bucovinean a fost pentru mine un adevărat dar, de care m-am 

bucurat din tot sufletul. Spun asta pentru că, pentru mine, a fost ca o întoarcere în vremea 

fragedei copilări, când îmi petreceam fiecare vacanţă de vară la bunicii paterni, oameni simpli, 

dar autentici în trăiri. Căsuţele de aici m-au făcut să mă simt ca o Alice într-o ţară a minunilor 

făcute cu trudă, muncite cu sudoare, născute din dragoste de frumos, de tradiţie, de viaţă. Am 

descoperit în acest loc frânturi din trecutul meu, al neamului meu, al românilor. Abia aştept să 

repet experienţa pentru că simt că acest loc mă încarcă sufleteşte şi-mi dă starea de linişte, atât 

de necesară în lumea aceasta prea grăbită, prea zgomotoasă.” (B. G., clasa a X-a G)  

,,Mărturisesc că, spre ruşinea mea, deşi liceul nostru e aproape vecin cu Muzeul Ion 

Irimescu, nu am intrat niciodată aici, chiar dacă curiozitatea m-a tot îndemnat timid. Imi pare 

nespus de bine că am vizitat acest loc, împreună cu colegii mei, pentru că am avut şansa de a 

împărtăşi cu toţii din bucuria unui moment special. Am descoperit un univers total diferit de 

lumea de afară, a oraşului, un loc în care imaginaţia şi talentul şi-au dat întâlnire şi din uniunea 

lor s-a născut arta adevărată. Un gând mi-a tot dat târcoale zile bune după această experienţă: 

dacă un om simplu, modest, a putut prin muncă şi dăruire să realizeze asemenea bijuterii, să-şi 

sculpteze propriul vis, eu de ce n-aş putea să-l împlinesc pe al meu?” (R. L., clasa a X-a G) 

,,În urma vizitei la Muzeul de Istorie din Suceava am înţeles cât de important este să cunoşti 

istoria neamului tău, a umanităţii, în general. Am rămas impresionată de tot ce am văzut aici, de 

felul în care este organizat muzeul, ce surprinde pe epoci, devenirea românilor din această zonă 

a Moldovei. Deşi nu sunt o pasionată de istorie, mărturisesc că locul acesta mi-a stârnit 
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curiozităţi, reuşind să pună într-o altă lumină istoria, acea disciplină, uneori plictisitoare, 

alteori greoaie, poate din pricina anilor, prea mulţi ca să poată fi ţinuţi minte. După această 

experienţă, sunt convinsă că voi fi mai receptivă şi mai atentă la explicaţiile profesorului de 

istorie, cel care a înţeles înaintea tuturor importanţa acestei discipline.” (M. M., clasa a X-a G) 

,,Această activitate- Istoria familiei mele-poveşti uitate- mi-a dat şansa de a afla lucruri 

inedite despre bunicii mei. Am aflat, de pildă, că bunicul a luptat în război şi că, în tot timpul 

petrecut pe front, fotografia bunicii, ţinută la piept, a fost cea care a avut puterea unui talisman 

ocrotitor. Mi-a povestit bunicul cum s-a îndrăgostit lulea de ochii albaştri ai celei mai frumoase 

fete din sat, bunica. Acest proiect nu doar că a scos la lumină poveşti uitate, dar a şi sudat 

legătura dintre mine şi eroul meu preferat, bunicul. M-am bucurat nespus să văd licărirea din 

ochii lui, parcă întineriţi, atunci când povestea despre vremurile de-odinioară.” (N. R., clasa a 

X-a G) 

,,Pentru mine, care sunt o fire mai boemă, artistică, proiectul Dialogul artelor a fost o 

relaxare, o bucurie. Am lucrat cu mare entuziasm la planşa prezentată colegilor şi faptul că a 

trebuit să asociem mesajului expus o melodie-simbol a fost o provocare interesantă.  A fost o 

activitate care ne-a sensibilizat şi ne-a desfătat deopotrivă văzul şi auzul, într-un joc  romantic 

al sinesteziilor.” (C. F., clasa a X-a G) 

,,Ziua în care ne-am prezentat creaţiile, în care am învăţat un joc de care m-am îndrăgostit-

Activity- acel joc care te pune în situaţia de a comunica cu coechipierii dincolo de cuvinte, prin 

desen, mimică, gestică, a fost pentru mine ziua perfectă. Mi-am descoperit altfel colegii, mai 

veseli, dispuşi să-şi asume şi greşelile, comunicativi, am râs copios alături de doamna  dirigintă 

şi am înţeles care e cu adevărat rolul acestei Săptămâni altfel – să-i descoperi cu adevărat pe 

oamenii alături de care petreci cea mai mare parte a fiecărei zile, să te bucuri cu ei, de ei , să 

descoperi că a învăţa nu este o pedeapsă, o obligaţie, ci poate fi o bucurie, o recompensă, o 

şansă, care ţi se oferă ţie, ca un privilegiu.“ (Ș. G., clasa a X-a G)   

,,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 Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pot afirma că am rămas 

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

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

la una dintre facultăţile acestei universităţi. Excursia mi-a oferit ocazia de vedea personal ceea 

ce până acum ştiam din auzite. A fost o experienţă de viaţă plăcută pe care am avut-o împreună 

cu colegii mei şi doamna dirigintă în Săptămâna Altfel (Marian Jibu, clasa a IX-a)  
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“URMEAZA-TI VISUL” 

 Pe lângă calitatea informativă a activităţii ne-am bucurat nespus de prezenţa voluntarilor 

de la Tineri de Succes care au dat dovată de foarte multă energie şi stare de bine, stare de bine 

pe care ne-au transmis-o şi nouă; pot spune că a fost o activitate genială, gândită foarte bine, 

extrem de folositare şi recomand oricui să participe pe viitor (G. S. a X-a D) 

Pe data de 21 mai, am luat parte la o activitate bine-venita pentru mine. Aceasta a durat 3 

ore da, mi s-au părut a fi fost de numai 5 minute. De la început până la sfârşit am fost efectiv 

captivata. Am întâmpinat oameni şi elevi din alte părţi. Aceştia au venit plini de energie, căldură 

şi optimism. Mereu zâmbitori, au reuşit să emane ceva extraordinar: INCREDEREA! Înainte să-

i întâlnesc, să-i ascult şi, nu in ultimul rând, să-i înţeleg, eram in dubii. Ştiam şi ştiu în 

continuare care este visul meu, doar că mă simţeam sleită de puteri şi credeam că nu o sa pot 

duce la capăt acest peoiect măreţ: clădirea viitorului meu şi intrarea la academie. După trei ore 

fantastice, in care am socializat şi am acumulat o doză explozivă de încredere, le-am mulţumit şi 

oricând aş mai participa la astfel de proiecte. (I.A. a XI-a D)  

Ar fi foarte multe de spus despre acea activitate, insa aş putea rezuma totul într-un singur 

cuvant: ÎNCREDERE. Am fost bulversat la inceput de toată acea dezinvoltură a membrilor 

“Tineri de Succes” ce debordau de încredere şi siguranţa de sine, iar toată energia lor mi-a fost 

transmisă şi nu am putut decât să o împărtăşesc. M-am simţit minunat, am ieşit de acolo cu o 

poftă de viaţă cum n-am mai avut de ceva timpşsi pentru asta mulţumesc tutor celor ce au fost 

prezenţi atunci. (S. I. a XI-a A)  

Mie imi place foarte mult genul acesta de activităţi de dezvoltare personală, astfel că 

subiectul care a fost abordat atunci mi-a fost de mare ajutor, pentru că aveam puţină încredere, 

dar după ce am plecat din sală, efectiv simţeam cum o forţă invizibilă mă făcea să mă simt 

relaxat si bucuros şi aveam şi mai mult curaj în momentul când făceam lucruri noi, diferite. 

Încrederea în noi e foarte importantă, fără ea nu prea ai cum să reuşeşti în îndeplinirea 

obiectivelor/visurilor, pentru că nu crezi că se poate/că poţi. Dacă în şcoli ar fi mai multe 

întâlniri de genul, cu o echipă împreună cu un mentor cum a fost pe 21 mai, sau, de ce nu, doar 

noi, şefii claselor, care discutăm astfel de subiecte – ar fi super! Mulţumesc! (M. P. a XI-a I)  

 
“SUFLET DE COPIL” 

 Activitatea de la grădiniţa specială a fost una din activităţile pe care le aşteptam cu 

nerăbdare, deoarece aveam experienţa de la celelalte vizite, cred că şi anul acesta am reuşit să 

aducem o atmosferă distractivă şi să îi facem pe dragii de copilaşi să zâmbească, e una din 

experienţele pe care le practici şi te îndrăgosteşti de ele dorind să participi cât mai mult şi să 

împarţi bucurie, pot spune că m-am ataşat de copilaşi şi vreau să îi văd iar. (G. Ş. A X-a D) 

A fost genial! Eram deja la a doua activitate de acest fel, deci ştiam la ce să mă aştept ... 

dar chiar şi aşa tot o fost o senzaţie extraordinară să-i văd cum zâmbesc şi se joacă alături de 

noi. A fost cea mai frumoasa şi, totodată, emoţionantă activitate de anul acesta (G. A. a XI- A): 

A fost foarte drăguţ să pot să am posibilitatea să aduc un zâmbet pe buzele unor copii, sau 

chiar să le aduc ceva de care aveau nevoie, o rază de soare în viaţa lor. M-am bucurat văzându-

i bucuroşi şi sper să mai pot veni la activităţi de acest fel. (G. S. a X-a D) 

Excursia pentru mine a fost de neuitat. şi nu exagerez cu nimic! Am petrecut momente 

speciale alături de colegi şi de domnul diriginte, momente pe care le voi păstra mereu în 

amintirea mea. M-au încântat foarte mult locurile pe care le-am vizitat şi mi-a rămas bine 



 
 

15 
 

întipărită în minte fiecare clipă alături de colegii mei. Aş repeta această experienţă şi mi-aş dori 

să facem multe astfel de activităţi. ( Angelica Bîgu a XI-a K) 

Well... a fost extraordinar! A fost altceva! Am văzut o mare parte din ţara noastră. 

Locaţiile vizitate au fost fantastice. Cel mai mult mi-a plăcut Castelul Peleş. Aş vrea să revin 

cândva. (O. G. a XI-a K). În săptămâna ,,Şcoala Altfel"  am avut parte de câteva zile de relaxare 

productivă. Am vizitat mai multe oraşe: Brașov, Alba-Iulia, Cluj, Turda, Sibiu, Sinaia. Cel mai 

mult mi-a plăcut la Castelul Peleş din Sinaia. Am fost impresionată de istoria castelului şi de 

faptul că a găzduit scriitori, muzicieni, dar şi regi şi regine.  Castelul avea dotări foarte moderne 

pentru timpul în care era construit. A fost o experienţă fantastică, lipsită de grijile zilnice ale 

şcolii, cu multe momente plăcute, alături de colegii şi profesorii mei dragi.(P. M. a XI-a K) 

Atât de multe amintiri frumoase, plăcute şi, în acelaşi timp, amuzante! Locurile pe care le-

am vizitat m-au uimit cu frumuseţea lor şi m-au impresionat profund! Aş dori să particip la 

multe alte activităţi împreună cu domnul diriginte şi colegii mei.(A. R a XI-a K) 

Au fost 4 zile deosebite; 4 zile în care am cunoscut colegii mai bine şi am devenit  un fel de 

familie extinsă. Am descoperit oraşe minunate şi oameni frumoşi, mândri! Cel mai mult mi-a 

plăcut la Cluj-Napoca. M-am bucurat de miile de lumini ale acestui oras, de artificiile pregătite 

de zilele oraşului. Totul s-a terminat ca într-un basm, târziu în noapte. Un loc minunat, cu 

colegii mei minunaţi, cu profesorii mei alături! (B. D. a XI-a K) 

În excursie am văzut foarte multe locuri frumoase. Totul m-a surprins, doarece a fost 

prima dată când am vizitat aceste oraşe, care mi-au lăsat o imagine placută. Obiectivele 

turistice au fost cele care mi-au adus un plus de cunoştinţe şi experienţe în ceea ce priveşte 

istoria ţării. Domnul diriginte şi doamna profesoară au fost persoanele care au reuşit sa facă 

această excursie de neuitat! (M. B. a XI-a K) 

Nu m-am plictisit DELOC!!! Mi-a placut ENORM Clujul si Braşovul. Clar, au devenit 

oraşele mele preferate din Romania! (V. L. a XI-a K) 

Mi-am cunoscut colegii cu totul altfel. Atât de bine ne-am simţit împreună! Toate locurile 

vizitate mi-au plăcut, dar în principal Castelul Peleş din Sinaia. O filă de istorie reală în faţa 

noastră. După părerea mea, Peleşul e cel mai frumos castel din Romania şi nu numai. M-am 

relaxat, mi-am cunoscut şi altfel colegii şi profesorii decât în timpul orelor de curs, mi-am 

deschis noi perspective pentru deciziile viitoare pe care trebuie să le iau pentru viaţa şi cariera 

mea.(A.U. a XI-a K) 

Mă gândesc cu nerăbdare la ziua când voi ajunge din nou la Castelul Peleş. Un loc 

minunat care pare a fi îngheţat încă din anul 1883. Un loc în care totul este aranjat cu grijă şi 

menţinut în cea mai bună stare sa. Un loc in care fiecare om se poate simţi bine primit şi 

respectat. Un loc in care mi-aş dori să revin cu drag şi in următorii ani pentru a trai aceeaşi 

emoţie pe care am trăit-o şi prima oară când am vizitat-o alături de colegii mei. (C. A. a X-a B) 
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C. Fotografii din cadrul activităţilor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: În anul Centenarului, gânduri pentru România 

 

 

JOB SHADOW DAY - O carieră pentru fiecare 
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Catedrala ortodoxă din Cluj-Napoca 

 

Salina Turda 

 

Cetatea Alba-Iulia 
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Sibiu – Turnul Sfatului 

 
Brașov – Biserica Neagră şi Piaţa Sfatului 

 

Sinaia- Castelul Peleş 
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“Castelul Peleş”-castelul din pădure 

 

 

Foto: excursie Braşov 
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“Biserica Neagra”-liniştea de după pereţii de piatră … 

 

 

“Casa Sfatului din Braşov”- timpul oprit in loc 
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Foto: Cursuri festive de absolvire 
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Dacă ai ales direcţia bună, trebuie doar să mergi înainte 

 (proverb budist) 

MUZEUL DE ARTĂ ,,ION IRIMESCU’’ 

 

 

Foto: O carte pentru şcoala mea 
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Foto: Colţ de rai - Muzeul Satului Bucovinean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:  Acasă la Maestrul Ion Irimescu 
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Foto: Viitorul faţă în faţă cu Trecutul- Cetatea de Scaun a Sucevei 

 

 

 

Foto: Istoria familiei mele-poveşti uitate 
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Foto: Dialogul artelor- Îngemănare-Poezia şi Muzica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Învăţăm jucându-ne -Activity 
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Foto: Modă ECOfriedly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Împărtăşindu-ne din bucuria timpului petrecut împreună, în natură 
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Foto: Voluntar în CDI 
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Foto: – Mănăstirea Dragomirna 

 

 

 
 

 

 

Foto: Camping Dragomirna situat intr-o poiana de pini negri, vis-a vis de Manastirea Dragomirna 

 



 
 

31 
 

 
 

Foto: Cetatea de Scaun a Sucevei 

 

 

Foto: Baza de agrement  „Nada florilor” Fălticeni 
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Foto: Iazul Șomuz – Complexul de agrement “Nada florilor” Fălticeni 

 

 
Foto: „Oameni de seamă din România” – Concurs tematic 

 

 

 
Sursa: http://www.jandarmeriafalticeni.ro/ 
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„Cariera de ofițer / subofițer de jandarmerie” 

 

   
 

„Locuri, oameni și valori” – Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 
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„Din suflet, dăruiesc!” – Mănăstirea Buciumeni 
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„Din suflet, dăruiesc!” – Ne reculegem 

 
 

 

„Natura României !” – Dumbrava Minunată 
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„Natura României !” -  Nada Florilor 

 

       
 

„Natura României !” – Nada Florilor 
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Joc şi joacă! 

 

Muzeul Ion Irimescu 
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Drumeţii 

 

 

 

 

Foto: URMEAZĂ-ŢI VISUL! 


