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A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu 

Frumos, str. Cuza Vodă, nr. 65, Târgu Frumos, jud. Iași 

 Nivelurile de învățământ: gimnazial și liceal 

 Numărul elevilor din școală: 864 

 Numărul cadrelor didactice din școală: 52 

 Coordonatorul activității:  

o prof. dr. Sergiu-Constantin Enea, director (str. Cuza Vodă, nr. 65, Târgu Frumos, 

județul Iași; 0742.47.24.57; proiecteneculce@gmail.com) 

 Echipa de proiect: 

o Paula-Livia Vorniceanu (profesor de Limba și literatura română) 

o Lili Ciobanu (director adjunct, profesor de Biologie) 

o Ionela Mihăilescu (profesor de Limba franceză) 

o Liliana Loghin (profesor de Istorie) 

 Parteneri educaționali: 

 Inspectoratul Școlar Județean Iași 

o prof. Maria Rados, inspector școlar pentru Istorie și Științe socio-umane. 

 Liceul  Teoretic “ Miguel de Cervantes Saavedra”, Chişinău, Republica Moldova 

o Rodica Postu (director, profesoară de Matematică)  

o Didina Butuc (director adjunct, profesoară de Limba română) 

o Parascovia Mîndrescu (profesor de Istorie și Educație civică, persoană de contact) 

o Leonid Coval (director adjunct, profesor de Limba spaniolă)  

o Elena Marcan (profesor de Istorie și Educație civică) 

 Școala Medie Completă de Gradul I-III Oprișeni,  Ucraina 

o Nicolai Bodnariuc (director, profesor de Istorie, persoană de contact) 

o Veronica Velicico (profesor de Muzică și Artă) 

 Colegiul Economic Administrativ Iași, România 

o Gabriela Țiplic (director, prof. dr. Discipline economice) 
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o Tiberius Părpăuță (prof. dr. Istorie) 

o Alina Bârlădeanu (profesor de Limba engleză) 

 Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” Pașcani, România 

o Genoveva Șerban (director, profesor de Biologie) 

o Anca Aparaschivei (profesor de Limba franceză) 

 Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, România 

o Margareta Pristavu (director, profesor de Matematică) 

o Ion Haciu (profesor de Geografie) 

 Muzeul de Istorie a Moldovei 

o Senica Țurcanu, dr. 

 Primăria Orașului Târgu Frumos, România 

o Primar, Ionel Vatamanu 

o Vice-primar, prof. Ion Alexa-Angheluș 

 Asociația Societas Pro-Patrimonium 

o prof. univ. dr. Dumitru Boghian 

 Asociația Culturală MIR 

o Neculai Feodot 

 Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova 

 Sponsori: 

o Agenți economici locali 

 1. TITLUL ACTIVITĂȚII:  

SIMPOZION CULTURAL-ARTISTIC „100 DE ANI DE UNITATE PRIN CULTURĂ” 

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: cultural  

 3. SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

Prin acest proiect, ne-am propus să contribuim la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii elevilor, prin implicarea acestora în activități extracurriculare și extrașcolare prin care 

se urmărește conturarea și dezvoltarea în conștiința lor a unui sistem de valori intrinseci, inspirate de 
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modelele axiologice culturale locale, care să se constituie într-o componentă motivațională și volitivă, 

determinantă pentru un viitor de succes. 

4. OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII: 

 Asimilarea de către elevi a valorilor și modelelor culturale locale în vederea integrării 

acestora în propria ierarhie de principii de gândire și înțelegere a realității și relațiilor 

interumane, pe baza cărora să acționeze în viața de zi cu zi; 

 Conștientizarea identității naționale prin dezvoltarea conștiinței și exprimării culturale în 

rândul elevilor, ce se constituie într-o competență-cheie esențială managementului vieții 

personale, necesară unui cetățean al Uniunii Europene pentru a se integra cu succes în 

viața socială, într-o economie bazată pe cunoaștere și caracterizată prin diversitate 

culturală; 

 Promovarea imaginii școlii ca instituție de cultură, mediu educațional pozitiv, în care 

sunt încurajate creativitatea, talentul, spiritul organizatoric al elevilor; 

 Consolidarea parteneriatului între școală și comunitatea locală (părinți, autorități locale, 

instituții, organizații din mediul educațional); 

 Dezvoltarea dimensiunii internaționale a educației; 

 Dezvoltarea abilităților de leader în rândul reprezentanților Consiliilor elevilor ale 

școlilor partenere, prin implicarea acestora în activitățile organizatorice și de logistică ale 

proiectelor, pe toată durata activităților. 

5. ELEVII PARTICIPANȚI: 

 250 de elevi; 

 10 elevi voluntari implicați în organizarea activității: Adelina Iuganu, Adnana 

Calmoschi, Iustin Olariu, Diana Dumitrescu, Ana-Maria David, Andreea Doroftei, 

Sebi Crețu, Sergiu Muscă, Ștefan Bălăiasa, Georgiana Niță, Ana-Maria Zabulică. 

 25 de elevi din Republica Moldova (Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” 

Chișinău) și Ucraina (Școala Medie Completă de Gradul I-III Oprișeni), 20 de elevi 

din județul Iași (Colegiul Economic Administrativ Iași, Colegiul Național „Mihail 

Sadoveanu” Pașcani). 
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6. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII:  

 Simpozionul s-a încadrat ca activitate principală în proiectul „100 de ani de unitate prin cultură”, 

derulat în Săptămâna Școala Altfel, coroborându-se cu o serie de acțiuni de pregătire, atât în perioada 

derulării proiectului, cât și în etapa de organizare anterioară implementării. Astfel, etapa de organizare a 

început cu o lună înainte de eveniment, perioadă în care s-a format echipa de proiect, alcătuită din elevi 

și profesori, și s-au stabilit atât rolurile membrilor echipei de proiect, cât și cele și ale partenerilor în 

proiect. Ședințele de organizare s-au efectuat în interiorul liceului, iar discuțiile cu partenerii din 

exteriorul țării s-au desfășurat în cadrul unor video conferințe via skype. De asemenea, ne-am deplasat 

la locațiile tuturor partenerilor și sponsorilor implicați. 

 În intervalul 17-19 aprilie 2019, s-a desfășurat implementarea proiectului. Acțiunile s-au derulat 

sub egida Zilelor Liceului, programate în această perioadă, în Săptămâna Școala Altfel.  

 În prima zi, au fost primiți invitații de la școlile din exteriorul țării, care au fost cazați în Târgu 

Frumos. Ca primă activitate, invitații, elevi și 

profesori, au fost implicați într-un tur ghidat al 

liceului, în cadrul căruia au vizitat și muzeul 

instituției noastre, Muzeul de Arheologie și 

Etnografie „Mihai Constantin”, unde se regăsesc 

contribuții ale cercetătorilor istorici locali, și 

anumite artefacte, piese de valoare care se înscriu 

în patrimoniul cultural local.  

 După acest tur, grupul format s-a deplasat 

la Ruginoasa, la Palatul lui Cuza, domnitorul 

unirii. 

 A doua zi s-a derulat Simpozionul cultural-artistic „100 de ani de unitate prin cultură” la Casa de 

Cultură „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos. După activitate, s-a realizat o excursie în Târgu 

Frumos, după care ne-am îndreptat spre Iași. La Iași, am vizitat Muzeul de Istorie a Moldovei, din 

cadrul Palatului Culturii, Universitatea „Al. I. Cuza”, Parcul Expoziției din Copou, Teiul lui Mihai 

Eminescu. 
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 A treia zi s-a desfășurat în curtea liceului nostru, elevii fiind implicați în ateliere de lucru de tip 

open-space activities. 

7. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII: 

 Activitatea realizată a presupus o organizare complexă, având în vedere faptul că a implicat 

participarea unui număr mare de elevi (aproximativ 300, în total) și a reprezentanților instituțiilor 

implicate partenere.  

 Ideea acestui proiect își regăsește ecoul în Anul Centenarului, care ne reamintește mai mult decât 

oricând cine suntem noi, ce valori unesc românii de pretutindeni, ce idealuri ne însuflețesc pe noi 

toți, ca români. Astfel, ne-am gândit să realizăm și noi o unire culturală prin lansarea invitației de 

participare în acest proiect, către oameni care au aceleași preocupări ca și noi, oameni cu care am 

avut o bună și frumoasă colaborare profesională până la momentul când ideea s-a dorit a se 

transforma într-o experiență reală, valorificabilă prin năzuințele tuturor de a onora trecutul nostru 

istoric prin acțiuni de exprimare și conștientizare culturală. Partenerii noștri au răspuns pozitiv, în 

unanimitate, provocării noastre, fiecare regăsindu-și un rol important în acest plan educațional. De 

asemenea, o bucurie a fost pentru echipa profesorală să observăm entuziasmul elevilor care s-au 

implicat ca voluntari în organizarea activităților. Pentru ei, a fost o experiență din care au învățat 

aspecte importante despre managementul de proiect, 

managementul unui eveniment, au învățat lecția 

comunicării, dezvoltându-și competențe de tip soft 

skills, și-au manifestat, totodată, creativitatea și 

capacitatea de a găsi soluții în contexte diferite și noi.  

Prima zi a fost o zi de intercunoaștere,  

interrelaționare, elevii provenind din școlile partenere au 

descoperit liceul nostru, au fost plăcut impresionați de 

atmosfera din școală, de modul în care au fost întâmpinați, ca niște oaspeți de onoare, și-au manifestat 

curiozitatea de a vizita muzeul de arheologie și etnografie al liceului nostru, astfel având ocazia de a 

descoperi mărturii ale trecutului istoric din diferite perioade de evoluție și de a primi o importantă lecție 

de istorie prin ceea ce au avut ocazia să observe expus, precum și prin dialogul la care au fost provocați 

de directorul liceului nostru, care a oferit explicații despre semnificația acestora, dar și despre modul în 
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care au fost efectuate cercetările arheologice în procesul științific de colectare de date și dovezi istorice, 

cercetări în care domnul director a fost implicat, în calitate de arheolog și autor de publicații în domeniul 

istoriei.  

Ziua s-a încheiat cu o vizită la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza din Ruginoasa, unde s-au conectat la 

realitățile istorice ale Micii Uniri, la personalitatea domnitorului unirii. 

  a fost o zi cu înalte emoții. A fost Ziua Simpozionului cultural-artistic „100 de ani de A doua zi

unitate prin cultură”, eveniment în care toate școlile 

partenere au oferit momente unice, prin care au 

emoționat publicul, prin mesajul de fraternitate 

națională transmis, prin sentimentul patriotic ce a 

dobândit noi valențe în acele momente de intensă 

bucurie, prin programul artistic ce s-a dovedit o 

expresie a talentului, a ceea ce avem mai frumos și 

autentic prin spiritul nostru românesc. Astfel, elevii au 

fost adevărați artiști, au prezentat momente de interpretare muzicală, folclorică, de dans popular, de 

teatru modern, de poezie, momente înălțătoare pentru toți cei prezenți, fapt ilustrat și prin valul de 

impresii pozitive care s-a făcut simțit după încheierea evenimentului, prin postările de pe pagina de 

Facebook a liceului. Totodată, alocuțiunile invitaților, prof. Ion Alexa-Angheluș, vice-primar al 

orașului Târgu Frumos, inspector școlar, prof. Maria Rados, ISJ Iași, prof. univ. dr. Dumitru 

Boghian, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, prof. Anca Aparaschivei, Colegiul Național 

„Mihai Sadoveanu” Pașcani, prof. Rodica Postu, 

director al Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes 

Saavedra” Chișinău, Republica Moldova, prof. dr. 

Tiberiu Părpăuță, Colegiul Economic Administrativ 

Iași, prof. Nicolai Bodnariuc, director al Școlii Medii 

Complete de Gradul I-III Oprișeni,  Ucraina și prof. 

dr. Sergiu-Constantin Enea, director al Liceului 

Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos, au evidențiat 

însemnătatea evenimentului și importanța cunoașterii istoriei, a culturii naționale, ca resursă de 
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dezvoltare personală, de conturare a identității individuale ca parte a unui frumos întreg, a 

sentimentului de apartenență atât de necesar dezvoltării armonioase a personalității umane. 

Evenimentul a fost important și pentru orașul Târgu Frumos, întrucât s-a integrat în planul de 

dezvoltare culturală a comunității și a oferit o frumoasă experiență culturală comunității locale, care 

s-a constituit într-o sursă de inspirație și exemplu de bună practică pentru instituțiile de profil din 

localitate. Simpozionul s-a încheiat ca un eveniment de succes, lăsând în urmă o frumoasă pagină 

scrisă în istoricul liceului nostru. 

 Ziua a continuat cu o excursie la Iași, la Muzeul de Istorie a Moldovei, de la Palatul Culturii. 

Elevii au fost întâmpinați de dna. Senica Țurcanu, doctor în Istorie, care a angajat grupul într-un tur 

ghidat al locației. Sub ochii elevilor, file importante de istorie au prins viață, transformându-i în 

martorii unor vremuri de mult apuse. Totodată, intrând pe teritoriul culturii cucuteniene, elevii au 

descoperit aspecte deosebit de interesante despre 

obiectele expuse, unele dintre piesele de patrimoniu 

fiind însuși rezultatul săpăturilor arheologice realizate 

de coordonatorul proiectului, împreună cu echipele 

formate din istorici și elevi, studenți, pe șantierele de 

profil.  

 Itinerariul cultural a continuat în Copou, un spațiu 

cu emblematică rezonanță pentru Iașiul istoric, pentru 

România modernă, pentru perioada în care la Iași s-a ridicat prima universitate din țară, la Iași s-a 

înființat primul teatru, la Iași s-a înfăptuit însăși unirea... Aici, elevii au 

vizitat Sala Pașilor Pierduți, unde au admirat pictura murală a lui Sabin 

Bălașa și expoziția temporară a unui grup de artiști plastici inovatori, 

lucrări care i-au inspirat pe elevi să devină protagoniștii ad-hoc ai unei 

ședințe foto artistice, prin reconstituirea imaginilor vizualizate. Veselia 

a dinamizat atmosfera, iar Teiul lui Eminescu i-a primit generos sub 

umbra sa pe toți tinerii, care au adus un plus de bucurie trecătorilor din 

acea zi, prin spontaneitatea lor și cântecele frumoase interpretate. 

 Cea de-a treia zi a fost dedicată gastronomiei românești, astfel  
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elevii au fost implicați în ateliere de artă culinară, în parteneriat cu Asociația Culturala Geto-Dacii 

din Moldova, organizând, de asemenea și un târg de cuvinte dulci și bunătățuri gastonomice. 

 Așadar, simpozionul cultural-artistic s-a constituit în activitatea-nucleu a Săptămânii Școlii 

Altfel, fiind corelată cu cele 2 excursii tematice și activitatea de valorificare a patrimoniului cultural 

intangibil, „Tradiții culinare antice”, realizată în parteneriat cu Asociația Culturală Geto-Dacii din 

Moldova. Evenimentul a fost o manifestare a spiritului patriotic, elevii au trăit acest sentiment, prin 

conștientizarea unor aspecte importante ale istoriei și culturii naționale care unesc românii de 

pretutindeni. Proiectul a propus o abordare holistică a istoriei, prin interdisciplinaritate și prin 

valorificarea fondului emoțional-cognitiv al tinerilor. Știința istoriei a câștigat simpatizanți în rândul 

elevilor, dată fiind relevarea unui mod original de a studia și a descoperi noi informații din acest 

domeniu de cunoaștere, esențial pentru om. Activitățile, prin modul în care au fost organizate, au 

inspirat elevilor pasiunea pentru istorie și cercetare științifică, precum și a muncii făcute cu plăcere 

și dăruire. 

8. REZULTATELE OBȚINUTE ÎN URMA ACTIVITĂȚII: 

 CANTITATIVE 

 Implicarea întregului grup ţintă în activităţile proiectului; 

 Realizarea unui film cu momente din derularea proiectului; 

 Organizarea Simpozionului cultural-artistic „100 de ani de unitate prin cultură”; 

 2 comunicate de presă; 

 Lansarea celui de-al doilea număr al revistei liceului, care a obținut locul I la faza județeană a 

Concursului național de reviste școlare; 

 Publicarea de informații și imagini din cadrul activității pe pagina oficială de Facebook a liceului 

și pe site-ul liceului; 

 Organizarea a 2 excursii tematice în județul Iași; 

 Realizarea de materiale de promovare a liceului și a activității; 

 Formarea unui nucleu de acțiune în rândul elevilor, părinților și al profesorilor pentru elaborarea 

și implementarea de acțiuni similare; 

 Realizarea unui parteneriat interinstituțional, cu durată de 2 ani; 
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 Crearea unui articol pe blogul reprezentantei elevilor în Consiliul de Administrație a școlii;  

 CALITATIVE 

 Conştientizarea necesităţii folosirii metodelor de învățare experiențială culturală în cadrul 

activităților extracurriculare și extrașcolare; 

 Dezvoltarea de competențe sociale interculturale și a capacităților de comunicare și colaborare a 

cadrelor didactice, atât intercolegială, cât și în raport cu actanții principali ai procesului de 

educație (elevi și părinți); 

 Elevii au identificat în şcoală un climat primitor, destins şi prietenos, de siguranţă şi afectivitate; 

 Crearea sentimentului de apartenență la comunitatea școlară; 

 Elevii și-au format percepția conform căreia şcoala este un loc unde se simt apreciaţi şi încurajaţi 

în iniţiative, un loc unde îşi pot exprima trăirile, sentimentele, creativitatea, personalitatea; 

 Dezvoltarea gustului pentru frumos; 

 Respectul pentru valorile culturale; 

 Valorificarea potenţialului educativ al culturii; 

 Elevii organizatori și-au format abilităţi de lucru în echipă, de a proiecta şi desfăşura activităţi 

culturale, aptitudini comunicaţionale prin participarea la activitate; 

 Formarea de abilităţi de leaderi în rândul reprezentanților Consiliului Elevilor, implicați în 

implementarea proiectului; 

 Crearea de parteneriate cu comunitatea locală şi cu alte instituţii în vederea susținerii 

demersurilor educațional-cultural-științifice;  

 Dezvoltare şi implicare comunitară; 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate. 

 

9. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru 

 Elevii, profesorii, părinții au fost impresionați de amploarea activității, concluzionând că au 

simțit cu adevărat că școala a fost cu adevărat altfel. Activitatea a venit în întâmpinarea așteptărilor 

beneficiarilor educației, oferindu-le un eveniment cultural care s-a impus prin calitatea momentelor 
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concepute, prin însăși rigoarea științifică a prelegerilor, atmosfera a fost una de înaltă emoție, 

similară unui spectacol adevărat. Acțiunile asociate simpozionului, excursiile cu tematică istorică și 

activitatea cu specific culinar, realizată împreună cu Asociația Culturală Geto-Dacii din Moldova, au 

fost deosebit de atractive pentru elevi, aceștia manifestându-și interesul pentru dezvoltarea 

cunoașterii prin cultură și exprimându-și spre final dorința de a repeta acest tip de experiențe. Aceste 

aspecte au fost comunicate verbal organizatorilor, precum și prin intermediul social media, pe 

pagina de Facebook a liceului, blog, dar și prin consemnare în notițe de feedback la finalul 

activității. 

 Dorința de continuare a activității s-a observat și prin menținerea de către elevi a contactului și a 

interacțiunii cu elevii din școlile partenere, ulterior perioadei de desfășurare a Săptămânii Școlii 

Altfel.  

 Interesul manifestat pentru asemenea activități a demonstrat deschiderea elevilor spre cultură, 

dorința lor de a transforma orașul Târgu Frumos într-un centru de animație culturală prin 

intrumentele de acțiune pe care le deține liceul nostru.  

 Ne propunem să asigurăm continuitatea acestei activități prin organizarea de evenimente 

similare, la diferite scale de amploare, în parteneriat cu instituțiile cu care am colaborat la acest 

proiect. În acest sens, am încheiat un acord de parteneriat cu o durată de 2 ani. De asemenea, ne 

propunem să accesăm fonduri extrabugetare prin intermediul unor granturi naționale de profil și prin 

programul Erasmus+. 

 În prezent, spiritul acestei activități s-a dovedit a fi unul stimulativ pentru acțiune, dat fiind 

faptul că, imediat după reluarea activității școlare în urma Săptămânii Școlii Altfel, există inițiative 

din partea elevilor de a se organiza pentru a desfășura acțiuni sub egida unui club de dezbatere pe 

teme de interes pentru vârsta lor. 

 Continuitatea va fi asigurată de echipa managerială, în colaborare cu colectivul profesoral și cu 

reprezentanții Consiliului Elevilor. 

 

10. MOTIVAȚIA PROPUNERII ACTIVITĂȚII  

 Propunem această activitate ca fiind cea mai bună deoarece oglindește spiritul activităților 

derulate în întreg anul școlar și sintetizează demersurile culturale care se înscriu în strategia 
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educațională curentă care se concentrează pe promovarea patrimoniului cultural local ca sistem de 

valori ce conferă identitate comunității școlare, locale, creând, astfel, un puternic sentiment de 

apartenență tinerilor din cadrul liceului nostru la comunitatea școlară și locală. 

 „<<Ȋntr-o țară așa de frumoasă, cu un trecut așa de glorios, în mijlocul unui popor atât de 

deștept, cum să nu fie o adevărată religie iubirea de patrie și cum să nu-ți ridici fruntea, ca falnicii 

strămoși de odinioară, mândru că poți spune: Sunt român!>> (Alexandru Vlahuţă) 

 În spiritul acestor cuvinte, s-au desfășurat acțiunile săptămânii ȘCOALA ALTFEL, o săptămână 

în care toți cei prezenți am trăit cu emoție momente de mare însemnătate pentru noi, în care am 

simțit cu toții semnificația profundă a ce înseamnă să fii român, a ceea ce însemnă să fii locuitor al 

orașului Târgu Frumos, a ceea ce înseamnă să fii licean la Neculce. Pentru o săptămână însuși timpul 

a devenit o poartă deschisă spre trecut, prezent și viitor, reunindu-le într-o oglindă a identității 

noastre ca instituție de educație, cultură și formare a tinerilor, în care s-au reflectat valorile care ne-

au ghidat de-a lungul timpului: evoluție continuă, bucuria de a cunoaște, responsabilitatea, spiritul de 

implicare, toate acestea ca un standard de normalitate.”  

(prof. Ionela Mihăilescu, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos). 

 De asemenea, activitatea a înregistrat numeroase feedbackuri din partea elevilor, dintre care 

transcriem aici pe cel al reprezentantei elevilor în Consiliul de administrație al școlii: 

 „În tot acest timp, am descoperit că profesorii pot fi mai mult decât cadre didactice, am cunoscut 

oameni frumoși și am trăit o experiență unică. Am trăit momente unice, am căpătat noi experiențe și, 

deși am muncit mult, ne-am distrat pe măsură. Cred că suntem norocoși că am fost aleși să 

participăm la aceste activități. Sunt tristă că în mai puțin de o lună termin liceul și mă voi despărți de 

mulți oameni, dar sunt mândră știind că în fiecare an, va fi mai frumos. Sper ca în viitor să se 

organizeze proiecte și mai mărețe, pentru că atât elevii, cât și profesorii, merită asemenea activități. 

A fost o săptămână fooooarte obositoare, dar sper că voi, cei din afara proiectului, v-ați bucurat de 

rodul muncii noastre, al profesorilor și al comitetului de organizare. Vă mulțumesc pentru atenție și 

deși nu am intrat adânc în detalii, sper că v-am stârnit curiozități și dorința de implicare pe viitor, 

când noi, cei de a XII-a plecăm și va fi nevoie de noi forțe pentru cei ce ne pășesc pe urme. Nu 

spuneți „NU” activităților extrașcolare și implicați-vă! Vă va părea rău mai târziu dacă nu o faceți!!”  

(Ana-Maria Zabulică, clasa a XII-a E) 
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(https://micaxdd.wordpress.com/2019/04/21/o-saptamana-altfel/?fbclid=IwAR34qHduCbKsy0zmw-

jykl5s30g4BeiAxmjg3uE7tQlwXDMfRaZuNN5Y-Y0) 

 „Sunt foarte bucuroasă pentru că am avut ocazia să particip la un spectacol deosebit de frumos și 

consider că elevii merită să fie implicați în asemenea activități. Am fost foarte emoționată de toate 

momentele organizate, a fost o lecție de istorie unicat, am simțit astăzi ce înseamnă să fii român cu 

adevărat. Apreciez, de asemenea, faptul că elevii au fost implicați în organizarea activității acesteia 

și nu numai, fiica mea a făcut parte din echipa de voluntari și a învățat foarte multe lucruri noi în 

această perioadă și în etapa de pregătire a evenimentelor. Elevii devin în acest mod mai responsabili 

și mai încrezători în ei și este foarte clar că învață să facă lucrurile cu un mare entuziasm care ne 

inspiră și pe noi. Felicit pe domnul director pentru inițiativa de a organiza astfel de activități și 

pentru preocuparea sa permanentă pentru elevi.”  

(Alina Iuganu, părinte) 

B. MĂRTURII ALE PARTICIPANȚILOR 

1. Mărturii ale elevilor 

 „Pot spune că am avut cea mai frumoasă săptămână din viața mea de licean! Am așteptat fiecare 

zi cu sufletul la gură pentru a vedea ce mai învăț nou. Ceea ce am trăit săptămâna aceasta m-a 

bucurat enorm pentru ca am descoperit că putem învăța într-un alt mod, decât cel teoretic. Iar cea 

mai bună lecție este aceea care se bazează pe practică. Nu pot decat sa îi mulțumesc domnului 

director pentru toate sacrificiile făcute si cadrelor didactice pentru toata implicarea de care au dat 

dovadă.”  

(Andreea Ciobotariu, clasa a XII-a D1) 

 „Săptămâna Altfel a schimbat rutina şcolii, a permis exprimarea spiritului creativ şi a antrenat 

spiritul de echipă. Deşi veneam la aceeaşi şcoală, în aceleaşi săli de clasă, vedeam aceiaşi colegi şi 

profesori, am făcut ceva cu totul diferit, învăţam altfel. Săptămâna Școala altfel sau, mai bine spus, 

săptămâna fără clopoțel, a adus în rândul elevilor dorința de a participa la diferite activități alături 

de profesorii noștri. Teamă, emoții, bucurie, muncă, au fost numai câteva dintre stările prin care am 

trecut pentru a realiza la final rezultatele bune ale activității noastre: Simpozionul 100 de ani de 

unitate prin cultură. Şcoala altfel a fost dovada că atât profesorii, cât şi elevii sunt în căutarea unei 

relaţii umane, prietenoase, relaxate, în care chiar şi cele mai grele lecţii pot deveni simple.”  
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(Maria Voicu, clasa a XI-a F) 

 „Mă bucur enorm că liceul la care învăț există un asemenea director, un profesor atât de implicat, 

dedicate și săritor în tot ceea ce privește liceul și minunatele activități pe care le organizați, în primul 

rând, pentru noi, liceenii lui Neculce. Cele mai frumoase amintiri le-am creat împreună în ultima 

parte a liceului. Personal vă mulțumesc pentru tot ajutorul acordat, pentru buna organizare a tuturor 

activităților care mi-au înfrumusețat perioada liceului, iar, nu în ultimul rând, viața, deoarece vă pot 

considera un model drept de urmat. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru tot.”  

(Iustin Olariu, clasa a XI-a F)  

 „Sunteți un om minunat, cu un caracter de fier. Este prima dată când particip la o activitate atât 

de frumoasă alături de dumneavoastră și aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați suportat. Ne inspiră felul 

în care vă implicați și sunteți un adevărat exemplu. Vă mulțumim că ne faceți să iubim activitățile 

școlare și să treziți în noi spiritul creativ și dorința de a reuși în fiecare domeniu în care activăm. Vă 

mulțumim că ne faceți să ne fie dor de liceu.”  

(Andreea Doroftei, clasa a XI-a A) 

 „Colectivul acesta vă poartă toată stima și respectul pentru interesul dumneavoastră infinit avut 

de-a lungul timpului și pentru faptul că ați oferit numeroase oportunități elevilor de a se desfășura și 

de a participa la numeroase activități. Acestea ne-au oferit noi deschideri, o gamă largă de informații 

care au contribuit la construirea imaginarului nostru artistic și la dezvoltarea cunoștințelor noastre. 

Mulțumim din suflet!”  

(Adelina Iuganu, clasa a XI-a D) 

 „Știu că nu de obicei nu vă place să auziți cuvinte de laudă, ci vorbe sincere, deci prefer doar să 

vă spun doar mulțumesc. Mulțumesc că ați avut încredere în noi să vă implicați în aceste activități și 

că am avut oportunitatea să cunoaștem niște oameni precum cei din Basarabia și Ucraina. O 

experiență pe care nu o voi uita prea curând datorită dumneavoastră și doamnelor profesoare. A fost, 

într-adevăr, o săptămână ALTFEL.”  

(Ana Maria David, Președinte al Consiliului Elevilor al liceului).  

2. Mărturii ale cadrelor didactice 

 „În perioada 17-19 aprilie a.c., noi, un grup de profesori și elevi de la LT „Miguel de Cervantes 

Saavedra” din Chișinău, ne-am aflat în vizită la LT „Ion Neculce” din Târgu-Frumos. Scopul acestei 
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vizite a fost participarea în cadrul proiectului educațional ,,100 de ani de unitate prin cultură”. Pot 

spune că a fost o experienţă inedită şi din care am avut multe de învăţat. Pe parcursul a trei zile am 

asistat la diferite activitati memorabile pentru noi toti. Prin participarea la activitățile interesante cu 

conținut șiințific si cultural (excursii la Iasi si Ruginoasa, Simpozionul Judetean, "Traditii culinare 

antice", realizata în parteneriat cu Asociatia Culturala "Geto-Dacii" din Moldova etc), pe care le-ati 

desfasurat, i-ati determinat pe elevi să înţeleagă semnificaţia Marii Uniri, le-ati trezit copiilor 

sentimente de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc, să descopere valori morale ale 

poporului: dragoste de ţară si de neam. Am ramas fascinaţi de pregătirile elevilor si profesorilor din 

liceul gazda. Aveți niște copii minunați, care s-au implicat cu multă dorință în activitățile liceului. 

Am avut şansa de a cunoaşte oameni şi locuri noi, frumosi si sufletisti. Ne-am simtit acasa! As vrea 

sa ma folosesc de ocazie și să-mi exprim recunoștința pentru felul cum a fost organizată primirea la 

LT “Ion Neculce” a grupului de elevi şi profesori ai LT “Miguel de Cervantes Saavedra” din 

Chișinău, în cadrul Acordului de Colaborare între școlile noastre. Aceste întâlniri de suflet între 

elevii și profesorii ambelor instituții contribuie la cunoaşterea reciprocă, la consolidarea relațiilor 

dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Sperând într-o continuare a colaborării noastre şi pe 

viitor, în numele elevilor şi profesorilor participanţi la proiect, ne exprimăm, încă o dată, mulţumirea 

şi recunoştinţa pentru primirea călduroasă și cu mult drag vă așteptăm la LT „Miguel de Cervantes 

Saavedra”.  

Cu mult drag, Leonid Coval, director adjunct, profesor de limba spaniolă.” 

 Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” Chișnău, Republica Moldova 

„Trei zile de neuitat la liceul Teoretic Ioan Neculce din Târgul Frumos. Un schimb de experiență 

extraordinar pentru profesori și un frumos timp petrecut pentru elevi cu frumoase excursii și noi date 

din istoria Neamului nostru Român.”  

(prof. Nicolai Bodnariuc, director Școala Medie Completă de Gradul I-III Oprișeni,  Ucraina) 

„Puncte tari: 

 tema abordată interdisciplinar ; 

 mobilizare a unui număr foarte mare de elevi și invitați; 

 interesul elevilor care au rămas conectați până la sfârșit la toate momentele; 

 participare internațională; 



 

Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” Tg. Frumos 

Str. CuzaVodă, nr. 65; 705300 

OrașTârgu Frumos, județulIași 

Telefon: 0332805922; Fax: 0332805922 

Site: http://liceulionneculce.ro/ 

E-mail: is_ionneculce@yahoo.co 

    

 

16 

 

 valoarea invitaților; 

 organizarea eficace și respectarea programului; 

 varietatea programului; 

 faptul că a fost un eveniment al întregii comunități.”  

(Prof. Anca Aparaschivei, Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Pașcani) 

„În anul curent de studii, 2018-2019, la inițiativa colegilor de la Liceul Teoretic ,,Târgu Frumos”, 

România, am avut deosebita ocazie de a ne implica într-un proiect plin de conținut, dar și de suflet, 

proiectul ,,100 de ani de unitate prin cultură”. Început în octombrie 2018, proiectul a cuprins o serie de 

activități pe parcursul anului școlar, care au culminat cu participarea delegației de profesori și elevi de la 

Liceul Teoretic ,,Miguel de Cervantes” din Chișinău, Republica Moldova, la Zilele Liceului ,,Ion 

Neculce”. În perioada 17- 19 aprilie 2019, elevii și profesorii din Chișinău au avut parte de momente 

deosebite în cadrul Simpozionului cultural-artistic ,,100 de ani de unitate prin cultură”, în cadrul căruia, 

prin poezie, cântec, dans, teatru s-a demonstrat conservarea unității de neam pe parcursului timpului. 

,,Să ne cunoaștem istoria”, a fost o altă activitate, care prin excursiile organizate la Palatul lui Alexandru 

Ioan Cuza, Palatul Culturii, Sala Pașilor Pierduți,,,am avut ocazia să cunoaștem mai profund ceea ce 

numim istorie, identitate, trecut. Tot prin această activitate elevii din ambele licee, au reaușit să lege 

prietenii. Pe finalul vizitei am avut parte de momente deosebite, momente ce ne-au amintit de spiritul 

liber al dacilor, în care Asociația Culturală ,,Geto-dacii din Moldova”, într-un cadru liber și ospitalier, 

ne-au demonstrat ce înseamnă ,,Tradiții culinare antice”. Un moment la fel de important realizat în 

cadrul acestor activități a fost și înfrățirea valorică dintre Liceul Teoretic ,,Miguel de Cervantes” și 

Liceul Teoretic ,,Ion Neculce”, care va asigura cu siguranță, continuitatea activităților în timp. Echipa 

LT ,,Miguel de Cervantes” aduce mulțumiri organizatorilor și gazdei evenimentelor, LT ,,Ion Neculce”, 

în persoana dnului director, Enea Sergiu, cât și profesorilor și elevilor din liceu, care au demonstrat 

responsabilitate, spirit de implicare, profesionalism.”  

(Parascovia Mândrescu, Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” Chișinău) 

„Activitățile desfășurate în cadrul Simpozionului 100 de ani de unitate prin cultură în contextul 

aniversării a 100 de ani de la Marea Unire au argumentat valoarea istoriei naționale și rolul său cultural, 

moral și practic. Cu ajutorul documentelor (scrisori, articole, cărți, etc.), cu ajutorul oamenilor de cultură 

ai comunității în care trăim și al invitaților nostri din Moldova și Ucraina, cu ajutorul profesorilor și 
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elevilor implicați din toate școlile și liceele partenere, cu ajutorul institutiilor… care și-au dorit prezența 

lor în cadrul acestui proiect, am realizat un tur virtual, ghidat, către descoperirea unei istorii comune și a 

unei constiințe nationale, care ne-a insoțit, descoperind importanța și valoarea istoriei și a culturii, 

descoperind elemente de patrimoniu local și național, în general, descoperind tradiții romanești, instituții 

care sunt martorele tăcute ale acelor vremuri, evenimente istorice, pedagogi, artiști ai artei teatrale, 

muzicale și plastice, poeți și scriitori ai acelei perioade, dar și ai vremurilor noastre, elevi talentați și 

profesori deschiși și dedicați meseriei, care prin prezentările și spectacolele lor ne-au adus într-un spațiu 

sacru și îmbogățit sufletește. Diseminarea cunoştințelor dobândite în acest context a fost binevenită la 

fel cum au fost și sunt de bun augur contactele faţă în faţă între reprezentanţii diverselor instituţii care 

aparţin comunităţii Simpozionului 100 de ani de unitate prin cultură.”  

(Prof. Irina-Roxana Bulai, Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos) 

C. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚILOR 

 Comunicat presă Bună Ziua Iași: 

https://www.bzi.ro/manifestari-de-spirit-si-pasiune-educationala-cu-prilejul-zilelor-liceului-teoretic-ion-

neculce-din-targu-frumos-galerie-foto-691110?fbclid=IwAR0Dx7V5-

rgoXqcQBI8UVJ_Zca67io65Q3tYrdcj_8MBh-suA2CUl7DTFbE# 

 Comunicat presă BitTV: 

https://bittv.info/sarbatoare-la-liceul-ion-neculce-targu-frumos-saptamana-altfel-si-zilele-

scolii/?fbclid=IwAR2hoFTYlHn0kcecbLJ8AJO1ru-ISivA6wnd9bOlORak-czQ5v1_sVkgahc 

 Articol blog al reprezentantei elevilor în Consiliul de Administrație al școlii: 

https://micaxdd.wordpress.com/2019/04/21/o-saptamana-

altfel/?fbclid=IwAR1jK3Lsbv84M7RlkIscWuBIogTioTdIWa5FW6txbTuL4UFyQijCuIyie4M 

 Informații și imagini din cadrul activității pe site-ul liceului 

http://liceulionneculce.ro/site/index.php/activitati/activitati2018-2019/171-zilele-liceului-2019 

 Informații și imagini din cadrul activității pe pagina oficială de Facebook a liceului: 

Liceul Teoretic Ion Neculce 

https://www.facebook.com/liceulionneculce/timeline?lst=1317414788%3A100001251378571%

3A1559666665 
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 Video Simpozion cultural-artistic „100 de ani de unitate prin cultură”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FWdnLgMr-5c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0yIcwgunZ2tfIU-

T7MRWWCkatnBKDywibXiNqlDdTVFTh_XAfoaWNvB7E 

 


