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ASPECTE GENERALE 

 

Obiectivul central al proiectului PAŞI SPRE VIITOR, având ca finalitate 

intermediară anuală desfăşurarea Şcolii de vară „Paşi spre viitor”, este de a forma la 

elevi, cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, competenţe transversale. 

 

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care transcend un anumit 

domeniu, respectiv program de studii, având o natură transdisciplinară. Acestea constau 

în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi scrisă în limba 

maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării - TIC, rezolvarea de 

probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii, 

autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot 

parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE 

 

1. How do you do – este o activitate care îşi propune să dezvolte abilităţile de 

mediere şi înţelegere interculturală. Elevii au exersat competenţele de a vorbi, asculta şi 

scrie în limba engleză – prof. Beatrice Balaur 

2. Estetică în format electronic – reprezintă o unitate instructiv-educativă 

complexă, ce răspunde mai multor obiective. Elevii dobândesc competenţe digitale prin 

care nu doar utilizează tehnologia informaţională, ci şi aplică cunoştinţe din diverse 

domenii de studiu, pe care le stăpânesc deja sau li se creează premisele pentru a le stăpâni 

în viitor. Conţinutul acestor competenţe a fost dat de caracterul aniversar al ediţiei, ceea 

ce înseamnă viaţa, personalitatea şi opera Domnitorului Dimitrie Cantemir. Elevii au 

lucrat în grupuri mici sprijinite de elevi-voluntari – prof. Anca Uriciuc 

3. Cartografie şi decriptare geografică – a concretizat linia generală a ediţiei 2013. 

Conceperea, desenarea şi înţelegerea hărţilor a fost o preocupare majoră a lui Cantemir. 

Elevii au învăăţat şi utilizat aceste abilităţi lucrând în grupuri de câte 3 – prof. dr. Anca 

Dimitriu 

4. Lumea în tranziţie – activitate cu caracter istoric, ce a propus abordarea critică 

şi comparativă a celor mai acute probleme ale modernităţii şi ale contemporaneităţii – 

prof. Tudor Duzinschi 

5. Jocuri logice – o activitate în care, prin metode ludice, elevii şi-au dezvoltat 

gândirea matematică prin aplicaţii creative cu caracter situaţional – prof. Daniela 

Munteanu 

6. Ad fresco – se referă la vechea metodă de a picta pe perete. Elevii au învăţat să 

pregătească vopselele pentru frescă şi le-au folosit, fiecare individual, pe peretele de la 



parterul Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”. Exerciţiile lor picturale sunt parte 

integrantă din frescă „Vara” – prof. Ofelia Huţul 

7. Paşi prin istorie – modalitate multivalentă de a implica elevii în aprecierea 

realizărilor înaintaşilor sau contemporanilor lor. Activitatea a cuprins vizitarea Casei 

Dosoftei, singurul lăcaş de acest fel – în care un sfânt a locuit, a scris şi a tipărit cărţi în 

limba română, a Mânăstirii Trei Ierarhi – unde se află mormântul Domnitorului Dimitrie 

Cantemir, a Teatrului Naţional „V. Alecsandri” şi a Vilei „Sonet” - bibl. Elena Crăcană 

8. Tehnici de supravieţuire – activitate prin care elevii îşi cultivă simţul iniţiativei. 

Aflându-se în mediul natural, în Pădurea Ciric, elevii învaţă să înţeleagă caracteristicile 

acestuia, să le distingă de cele specifice mediului urban în care ei locuiesc, să îşi asume 

riscurile inerente, să găsească soluţii inedite, să-şi gestioneze singuri situaţia – prof. 

Clement Hagima 

9. Dansuri de societate – complex cultural în care elevii experimentează, prin 

intermediul propriului corp, idei şi emoţii cu caracter cultural. Ei îşi dezvoltă în acest fel 

capacitatea de a valoriza creaţiile din domeniul muzicii şi dansului şi de a le îmbogăţi cu 

propriile lor trăiri – instructor Necula  

 

 

BENEFICIARII 
 

Elevii şi părinţii au fost informaţi despre cursurile Şcolii de vară atât direct, prin 

intermediul afişelor, cât şi indirect, prin site-ul ISJ Iaşi. Doritorii au completat un set de 

documente alcătuit din: cererea de înscriere a elevului, angajamentul elevului de a 

respecte regulamentul Şcolii de vară, declaraţia părinţilor.  

S-au înscris şi au participat 24 de elevi, din clasele V-XI. Dintre aceştia, 2 sunt de 

la Colegiul „C. Negruzzi”, 1 de la Colegiul „E. Racovţă”, 1 de la Şcoala Generală „Titu 

Maiorescu”, 1 de la Şcoala Generală „Nicolae Iorga”, iar restul de 19 elevi de la Liceul 

Teoretic „Dimitrie Cantemir”.  

 

 

PROFESORI – VOLUNTARI 

 

Toţi profesorii care au conceput activităţile educative ale acestei ediţii le-au 

desfăşurat în condiţii de voluntariat: Balaur Beatrice, Crăcană Elena, Dimitriu Anca, 

Duzinschi Tudor, Hagimă Clement, Huţul Ofelia, Iorga Irina, Munteanu Daniela, Necula 

Alexandru, Uriciuc Anca. 

 

 

ORGANIZATORI 
 

Şcoala de vară este un ansamblu unitar de activităţi educative care presupune 

pregătire prealabilă şi prezenţă constantă pe parcursul desfăşurării. În cadrul acestei 

ediţii, organizatorii au fost: Hudiţă Corina – director, Anton Iuliana – director adjunct, 

Iorga Irina – coordonator, Uriciuc Anca – coordonator, Tomorug Ana, Hagimă Clement, 

Crăcană Elena, Grigoroaia Camelia – secretar, Marţîn Aura – administrator. 

 



 

PRODUSE FINALE 

 

Elevii au finalizat Şcoala de vară prezentând, în ultima zi,  produsele lor finale. 

Acestea au constat în lucrări, în format electronic (Power Point, pagini WEB, Prezi) sau 

letric (hărţi), susţinute în prezenţa profesorilor. Conţinutul lor s-a referit strict la viaţa şi 

opera lui Dimitrie Cantemir. În acest fel elevii au dobândit abilitatea de a-şi urmări 

propria învăţare, atât cea individuală cât şi cea de grup, şi de expune rezultatele ei în mod 

sistematic. 

 

DIPLOME ŞI PREMII 

 

După susţinerea produselor finale, toţi elevii au primit diplome de participare. De 

asemenea, s-au acordat 10 diplome de merit elevilor care au depus un efort mai mare 

pentru învăţarea, exersarea şi utilizarea capacităţilor implicate de derularea activităţilor. 

Elevii-voluntari au primit certificate de voluntariat. 

Profesorilor participanţi li s-au înmânat certificate de voluntariat, certificate de 

organizatori şi de coordonatori. 

 

 

 



 

 

 


