COLEGIUL NATIONAL ”MIHAI EMINESCU” IASI
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE – 2014-2015
1. Participare la proiectul FILIT – 01-05.10.2014 – membrii catedrei de lb. română
a) Întâlnirea cu scriitorii Cătălin Mihuleac şi Dumitru Crudu – 01.10.2014 – prof. dr. Raluca Miruna
Bostan şi prof. dr. Costina Creiţă
b) Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în 2013 – Cătălina Vornicu (clasa a XI-a F,
coordonator prof. dr. Monica Iosub), Ursachi Roxana şi Păguțe Nicoleta-Alina (clasa a XII-a F,
coordonator prof. dr. Costina Creiţă). Activitatea este coordonată de prof. dr. Monica Iosub.
c) Întâlniri ale Clubului Logos în cadrul FILIT – clubul Logos a fost invitat de către organizatorii FILIT
să devină amfitrionul unei serii de cinci întâlniri cu zece autori români şi străini (Andrei Ruse, Marius
Daniel Popescu, Romain Puertolas, Adina Rosetti, Jens Christian Grøndahl, Cătălin Dorian Florescu,
Oksana Zabuzhko, Bogdan Suceavă, Monika Peetz, Mircea Diaconu), care vor avea loc în intervalul
1-5 octombrie, Galeriile Pod-Pogor, între orele 12-14 – prof. dr. Serinella Zara, prof. dr. Costina Creiţă
şi prof. Ioana Chiriac.
d) Ateliere de traduceri pentru liceeni, pe secțiuni (limba franceză și limba engleză – joi, 2 octombrie
2014, orele 10.00-12.00 – Mira-Maria Cucinschi, Lili Rusu, Camelia Arhip, Adriana Athes și Mihaela
Pasciuc; limba germană – joi, 2 octombrie 2014, orele 12.00-13.00, sub îndrumarea domnilor profesori
Roxana Hassid și Lucian Țurcaș)
e) Meciul demonstrativ de dezbateri academice în format World Schools organizat în deschiderea
întâlnirilor din acest an școlar ale Clubului Word Up al colegiului condus de prof. Mihaela Pasciuc
(luni, 29 septembrie 2014, ora 14.30, în Sala de festivități a școlii)
f) Atelierul de teatru în limba franceză – improvizații pe texte din autori români și străini traduși în
limba franceză: Matei Vișniec, J. M. Barrie, Mark Twain și William Shakespeare – prof. Mira-Maria
Cucinschi, Sala de festivități a Colegiului Național „Mihai Eminescu” marți, 30 septembrie 2014,
începând cu ora 17.00.
2. Activități proiect Leonardo da Vinci How to get new jobs (1.09.2014-31.08.2015), coord. prof. Cecilia Foia.
Întâlnire de proiect Budapesta, Ungaria – 25-30.09.2014 – (participanți 4 profesori și 9 elevi). Întâlnire de
proiect Atena, Grecia- 5-10.03.2015 – (participanți 2 profesori și 9 elevi). Întâlnire de proiect – Lille, Franța
(participanți 2 profesori)
3. Activități proiect Erasmus Plus Sustainable Energy Management @ Schools in Europe CNME – școală de
aplicație în proiectul Erasmus ISJ Iași (1. 09. 2014-31.08.2016)
4. Organizarea alegerilor în cadrul CȘE – 23.09-01.11.2014 – director adjunct, prof. Ana Apetrii
5. Participare la Concursul Național de Dezbateri Parlamentare – Karl Popper – 01-05.10.2014 – prof. Mihaela
Pasciuc
6. Participare la Festivalul internațional de teatru pentru publicul tânăr; prezentarea filmului de animație
Strings din festival în școală – parteneriat cu Teatrul Luceafărul – director adjunct
7. Ascultă 5 minute de muzică clasică – proiect inițiat de Radio România Muzical – octombrie 2014 – prof.
Daniela Ardeleanu
8. Participarea la RIUF – 09.10.2014 – diriginții claselor a XI-a și a XII-a
9. Participarea unui grup de elevi la Ziua Armatei României în școli, activitate organizată la CN „Costache
Negruzzi” Iași – 25.10.2014 – prof. Gh. Baciu
10. Prezentarea proiectului HPV și cancerul de col uterin de către un grup de voluntari SSMI – clasele a XI-a și
a XII-a, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști Iași – 27-31.10.2014 – director adjunct, membrii
catedrei de biologie

11. Cea mai înspăimântătoare clasă – decorațiuni de Halloween – ultima săptămână din octombrie – Consiliul
elevilor, prof. Ana-Maria Rață
12. Prezentarea oportunităților de studiu în străinătate și a unor informații utile pentru completarea dosarului de
înscriere – parteneriat cu Grupul EDUCATIVA – octombrie 2014 – director adjunct, diriginții claselor a XIa și a XII-a
13. Balul Bobocilor – 14.11.2014 – directori, diriginții claselor a IX-a și a XII-a, elevii claselor a XII-a
14. Valori Culturale Românești, ediția a XII-a – parteneriat educațional cu Seminarul Teologic „Veniamin
Costache” de la Tg. Neamț – 31.10-02.11.2014 – prof. Sorin Sitea
15. Săptămâna muzicii franțuzești – 24-28.11.2014 – Consiliul elevilor, Alexandru Plămadă, cl. a XI-a D
16. Participare la Conferința Internațională a Elevilor – Dinamica lumii contemporane și educația
adolescenților. Libertăți, riscuri, probleme deschise organizată de ISJ Iași în parteneriat cu Universitatea „Al.
I. Cuza” Iași, CN „Costache Negruzzi” Iași și C.J.R.A.E. Iași – 25.11.2014 – director, prof. Simona Manu
17. Participare la Iașul dezbate – 07-09.11.2014 – concurs regional de dezbateri organizat de Rotaract Iași Copou
în parteneriat cu CN „Mihai Eminescu” Iași – director adjunct, prof. Mihaela Pasciuc
18. Humanitas educațional – concurs de cultură generală inițiat de Editura Humanitas; CN „Mihai Eminescu” și
Colegiul Național – noiembrie 2014, februarie, aprilie 2015 – prof. Simona Manu
19. Săptămâna legumelor și a fructelor donate – 17-21.11.2014 – prof. Daniela Lupiș
20. Cercul Infogeografica, în parteneriat cu Asociația „Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere”, Timișoara – din
20.11.2014 – prof. Monica Văcărița, prof. Laura Goriuc
21. Cocarda tricoloră – confecționare și distribuire de cocarde – 01.12.2014 – Consiliul elevilor, clasa a IX-a A,
prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, gimnaziu, prof. Ioan Rusu
22. Din suflet primim, din suflet dăruim – proiect educațional caritabil inițiat de Școala Gimnazială „Cezar
Petrescu” Hodora – decembrie 2014 – prof. Gheorghe Blendea
23. Un zâmbet de copil – parteneriat educațional în parteneriat cu Școala Gimnazială Vlădiceni – prof. Monica
Văcărița – decembrie 2014
24. Prezentarea în Sala de festivități a unui spectacol de circ pentru elevii din clasele primare de către trupa
TOREDO din București – 12.12.2014
25. Balul Bilingvilor, ediția a XV-a – spectacol și petrecere cu temă (Guys and Dolls – Anii 50) organizate de
elevii claselor a XI-a bilingve din CN „Mihai Eminescu” – 12.12.2014 – director adjunct, profesori de limbi
străine
26. Concurs de decorare a claselor de Crăciun – ultima săptămână înainte de vacanța de Crăciun – consiliul
elevilor, prof. Ana-Maria Rață
27. Donează și tu! – colectă de alimente neperisabile, jucării, haine pentru copiii din medii defavorizate –
Consiliul elevilor
28. Lansarea volumului Felicia Donceanu. Șase decenii de creație, prof. dr. Daniela Ardeleanu – 18.12.2014, în
cadrul întâlnirilor Clubului Joia Junimii în sala „B. P. Hașdeu” a Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu”
Iași, în parteneriat cu Editura Junimea – director
29. Zilele Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași, 150 de ani – 14-16 ianuarie 2015. Câteva dintre activități:
a) Pentru o istorie a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Iași, prof. Gheorghe Baciu – Lansare de
carte – 14.01.2015. Invitați: prof. univ. dr. Florin Platon, Universitatea „Al. I. Cuza”, prof. dr. Lăcrămioara
Iordăchescu.
b) Întâlnire omagială dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea şcolii – Sala mare a Teatrului
Național „Vasile Alecsandri” Iași – 15.01.2015

c) Oportunitățile învățământului geografic universitar ieșean – dezbatere, invitat asist. univ. dr. Mihai
Bulai, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași – 15.01.2015 – profesorii catedrei de geografie.
d) Mihai Eminescu – dincolo de mit – întâlnirea Clubului Logos cu conf. univ. dr. Doris Mironescu de la
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, eminescolog – 16.01.2015 – prof. Serinella Zara
e) Conferința motivațională și pentru dezvoltare personală susținută de Acad. Bogdan C. Simionescu,
Vicepreședinte al Academiei Române – 16.01.2015 – prof. Luminița Grădinariu
f) Educația juridică în școală – activitate în cadrul Clubului Elevilor Juriști coordonat de dna prof. dr.
Doina Calistru, desfășurată la Muzeul „Mihail Kogălniceanu”; dl. judecător Cristi Dănileț, membru în
Consiliul Superior al Magistraturii – 16.01.2015
g) Dezbaterea cu tema Între medicina alopată, homeopatie şi medicină tradiţională; invitaţi prof. univ. dr.
Liviu Pendefunda, prof. dr. Izabela Frunză, psiholog Roxana Brînzei, bioinginer Alexandru Chiriac –
16.01.2015 – prof. Nița Nedea
h) Cariere de succes, invitați absolvenți ai școlii – prof. dr. Cătălin Turliuc, lect. univ. dr. Lucian Dârdală,
George Onofrei, conf. univ. dr. Ovidiu Lazăr, prof. univ. dr. Petru Bejan – 16.01.2015 – prof. dr.
Lăcrămioara Iordăchescu
i) Concertul Pe aripile muzicii susținut de Ansamblul vocal-instrumental Armonia Lucis, Dirijor și
orchestrator Dragoș Cohal, absolvent al promoției 2001, în parteneriat cu Universitatea de Arte „George
Enescu” Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
Iași – 16.01.2015 – prof. Sorin Sitea
j) Workshop Leonardo da Vinci – Orientarea și consilierea pentru viitoarea carieră – activitate în cadrul
proiectului How to get new jobs – 15.01.2015 – prof. Cecilia Foia
k) Galeria personajelor literare – 16.01.2015 – prof. Mihaela Apetroae, prof. dr. Monica Iosub, prof.
Simona Manu, prof. Cezara Ștefănescu
l) Sesiuni de comunicări ale elevilor pe discipline (lb. română, matematică,fizică, chimie)
m) Concursuri (de proiecte, de recitări, matematică, geografie, lb. franceză, lb. engleză, ed. tehnologică)
n) Dezbateri pe diverse teme (lb. română, lb. franceză, lb. engleză)
o) Întâlnire cu absolvenți ai promoțiilor trecute din cadrul proiectului bilingv francofon – 14.01.2015 –
catedra de lb. franceză
p) Vizite la muzee, depuneri de flori la statuia lui Eminescu, momente artistice, concursuri (clasele primare)
q) Competiții sportive
30. Hora Unirii la Eminescu, smart mob organizat de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu” – 23.01.2015
31. Împreună facem Internetul mai bun! – parteneriat cu Școala Gimnazială Larga Jijia – 10.02.2015 – prof. Oana
Sardariu
32. Promovarea proiectului FII Practic, ediția 2015 – parteneriat cu Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni
– 13-22.02.2015 – director adjunct, prof. Laura Goriuc, prof. Ana Apetrii
33. Întâlnire cu scriitorii – acad. Eugen Simion, Adi Cristi, Daniel Corbu – în colaborare cu Casa de Cultură
„Mihai Ursachi” Iași, Uniunea Scriitorilor, Filiala Iași – 26.02.2014 – membrii catedrei de lb. română
34. Mărțișoare pentru toți – parteneriat cu Școala Varlaam Mitropolitul – 18.02-06.03.2015 – prof. Daniela Raicu
35. Made for Europe – participare la etapa județeană – 13.03.2015 – prof. Cecilia Foia
36. În cadrul săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” – 06-10.04.2015
a) Workshop ”Voi continua studiile în țară sau străinătate?” 9.04.2015 activitate în cadrul proiectului
Leonardo da Vinci ”How to get new jobs?” Coord. prof. Cecilia Foia, invitați absolvenți ai promoțiilor
trecute -studenți in UK, profesori universitari de la Univ. ”Al I Cuza” si Univ. Tehnica ”Gh Asachi” Iasi
b) Pași de copil în Iașii marilor zidiri – parteneriat cu Școala Gimnazială Glodenii Gândului în cadrul
proiectului ISJ Iași – iunie 2015 – prof. Simona Manu

c) CAFE – concurs de artă fotografică organizat de Consiliul elevilor, ediția a V-a
d) Smart Emi – concurs de cultură generală pentru elevii de gimnaziu organizat de Consiliul elevilor, ediția
a III-a
e) Participare la Science Week Festival Vizite de studiu la diverse instituții, agenți economici, obiective
culturale
f) Vizite la muzee, la Grădina Botanică, la Universitatea de Agronomie, Universitatea „Al. I. Cuza”, etc.
g) Excursii
h) Activități de ecologizare, plantare de flori, lucrări de întreținere a livezii – prof. Nița Nedea, prof.
Luminița Grădinariu, prof. Gheorghe Blendea
i) Dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu scriitori
j) Activități de prevenire a consumului de alcool, droguri, a comportamentelor periculoase – invitați
psihologi, reprezentanți ai instituțiilor specializate
k) Concursuri de cultură generală
l) Vizionări de filme, audiții muzicale
m) Sesiuni de comunicări ale elevilor
n) Ateliere de teatru
o) Competiții sportive
p) Activități în Laboratorul culinar
37. Teatru sub castani – festival național de teatru școlar în limbi străine, ediția a VI-a, în parteneriat cu ISJ Iași,
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași – 23-26.04.2015 –
director adjunct, prof. Mira Cucinschi, prof. Lucian Țurcaș
38. Cros pentru școli – participare la acțiunea de strângere de fonduri pentru proiecte organizată de Fundația
Comunitară Iași – pentru proiectul Amfiteatrul verde propus de Clubul LOGOS – 26.04.2015 – prof. dr.
Serinella Zara
39. Cursul festiv al absolvenților de liceu – prima săptămână din iunie – directori, diriginții claselor a XII-a
40. Jocurile copilăriei, ediția a III-a – readucerea în atenția elevilor din clasele primare a jocurilor tradiționale
pentru copii; activitate organizată de Consiliul Elevilor din CN „Mihai Eminescu” – 01.06.2015
41. Prezentarea ofertelor educaționale ale diferitelor universități din Iași, din țară și străinătate; vizite la diverse
universități în cadrul Zilelor porților deschise organizate de acestea; participarea elevilor din clasele terminale
la sesiuni de consiliere privind oportunități de studiu în străinătate – directori, diriginții claselor a XI-a și a
XII-a
42. Micii sanitari – proiect de educație pentru sănătate dedicat elevilor claselor primare – în parteneriat cu
Societatea Studenților Mediciniști Iași – 02.03-10.05.2015
43. Salonul ofertelor educaționale pentru învățământul preuniversitar
44. Proiectul Eco-art – în parteneriat cu CN „Emil Racoviță”
45. Excursii, vizite la muzee, universități, institute de cercetare, etc.
46. Vizionări de spectacole de teatru, operă, concerte, filme

