
Școala de vară Pași spre succes – ediția a VI-a 

 

   Ediția a VI-a a Școlii de vară ”Pași spre succes” s-a remarcat printr-o diversitate de activități destinate 

atât tinerilor cât și adulților. 

  

       

 

 

 

 
 

 

  

 În săptămâna 6 – 11 iulie, elevii au participat la activități instructiv-educative atractive și utile 

totodată: ”Micul orator” (prof. dr. Carmen Stan), ”Tehnici de supraviețuire” (prof. Clement Hagimă), 

”Dansuri de societate” (instructor Ciprian Diaconu), ”Povești în semne și simboluri” (prof. dr. Irina 

Iorga), Cultură și civilizație greco-romană (prof. Cezara Ștefănescu de la Colegiul Național ”Mihai 

Eminescu”), ”Amuzament în laboratorul de fizică” (prof. laborant Ana-Elisabeta Tomorug), ”Cultură și 

civilizație orientală. Feng Shui” (prof. Doina Ciubotariu). Ei au asistat, de asemenea, la o demonstrație de 

tehnica păpușii și a marionetei, realizată de Tudor Ostafie, student la Facultatea de teatru, secția 

Marionete, fost absolvent al liceului nostru. 
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Vineri, 10 iulie, s-a organizat, în cancelaria școlii, expoziția ”Povești în semne și simboluri” care a 

reunit planșele realizate de elevi pe parcursul săptămânii. 
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   Elementul de noutate al acestei ediții a fost o activitate de tip Long Life Learning, intitulată 

”Inițiere în tehnica digitală”, care a avut loc joi, 9 iulie. Profesorii-formatori ai Școlii de vară, alți 

profesori, activi sau pensionari au primit răspunsuri la problemele cu care se confruntă în utilizarea 

calculatorului sau a telefonului mobil pe parcursul actului didactic. Voluntarii acestei activități au fost doi 

elevi de clasa a XI-a de la Colegiul Național ”C. Negruzzi”: Mistreanu Diana și Uriciuc Adrian. 

 

  

       

 

 

 
   

 

    În ultima zi s-a derulat, în parteneriat cu Fundația Internațională HOLT – ROMÂNIA, filiala Iași, 

cea de-a treia ediție a Seminarului de Educație Parentală ”Cum să devenim părinți mai buni”. Părinții 

elevilor participanți la activitățile Școlii de vară au discutat, sub coordonarea formatorilor HOLT, d-na 

Claudia Clicinschi și Minodora Scutelnicu, probleme cu care se confruntă în educația copiilor lor aflați la 

vîrsta pubertății sau a adolescenței. 
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  După aceea, părinții au participat la premierea elevilor. Premiul I a revenit elevelor din clasa a IX-

a E, Berzuc Bianca Maria și Nastasă Raluca Georgiana. Acesta constă în două bilete gratuite în tabăra 

internațională de la Vadul lui Vodă, Republica Moldova, fiind oferit de Inspectoratul Școlar Județean Iași. 
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