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Şcoala de vară, cea mai oportună formă de valorificare 
a vacanţei 

Obiective 

1. Creşterea numărului de proiecte  ale Colegiului Naţional Ferdinand I Bacău, în parteneriat 

cu comunitatea locală, unul fiind Şcoala de vară; 

2. Dezvoltarea abilitaţilor de comunicare verbală şi nonverbală, în limba română şi în alte 

limbi europene, sporirea gradului de socializare în mediu organizat și prin activități 

structurate , stimularea abilităţii de lucru în echipă, pentru cel puţin 500 de elevi din 

municipiul Bacău, prin activităţile Şcolii de vară de la Colegiul Ferdinand. 

3. Creşterea implicării elevilor (cel puţin 200) în organizarea de proiecte şi activităţi 

ştiinţifice, culturale, artistice,  încurajarea gândirii laterale, a gândirii constructive, complexe 

şi complete, îmbunătăţirea îndemânării şi a atenţiei la detalii, dezvoltarea imaginaţiei şi a 

creativităţii, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, de  prezentare a ideilor şi lucru în echipă. 

4. Cultivarea unui stil de viaţă sănătos prin mişcare pentru cel puţin 200 de elevi ferdinandişti 
5. Responsabilizarea a cel puţin 100 de elevi prin iniţierea unor acţiuni caritabile, de educaţie 

anticorupţie şi de voluntariat 
6. Valorizarea rezultatelor proiectului prin acțiuni sustenabile şi mediatizarea proiectului în 
comunitate 

 

Părinţii elevilor acestui prestios colegiu, reuniţi sub sigla Asociaţiei Părinţilor din Cadrul 

Colegiului Naţional Ferdinand I Bacău începând din anul 2013 doresc păstrarea entităţii 

valorice a acestei şcoli şi sprijină activităţile şcolare  şi extraşcolare. 

Toţi oamenii au şansa de  a-şi pune în valoare potenţialul lor maxim. Universul nu are 

pretenţii. Însă viaţa fiecăruia este o reflexie a credinţelor, prejudecăţilor, convingerilor sale. 

Fiecare om trebuie să aibă şansa de a învăţa să se concentreze asupra aspectelor pozitive din 

viaţa sa pentru a putea evolua spre maxim. Acest proces de învăţare trebuie să fie conştient şi 

să aibă un punct de start.  

Citind cărţi de dezvoltare personală, biografii ale oamenilor de succes, cărţi despre inteligenţa 

emoţională, putem înţelege că devenirea noastră este un proces pe care-l putem îmbunătăţi.  

Aplicând ceea ce am învăţat, experimentând, stabilind relaţii noi, lucrând în echipă 

descoperim că viaţa are valenţe multiple, care merită explorate.  
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O modalitate interactivă de învățare și explorare, care îmbină jocul scenic cu imaginația și 

talentul copiilor, sunt spre exemplu teatrul de păpuşi, teatrul clasic, jurnalismul, care  își 

propun să îi învețe pe participanți să interpreteze diverse scene din povești create de ei inşisi, 

dar și situații specifice vieții cotidiene. Astfel copiii îşi pot  dezvolta abilitățile artistice, 

imaginația şi îşi pot  dezvolta capacităţile  de a se exprima liber.  

Pornind de la pasiunea pentru calculatoare a copiilor, prin concursuri de informatică, prin 

jocuri care folosesc programarea, elevii pot să-şi să dezvolte spiritul competitiv şi pot fi 

descoperiţi promovaţi  tinerii cu abilităţi în domeniile  graficii digitale, programare și 

utilizarea aplicațiilor birotice. Prin programare copiii învață concepte matematice și 

informatice importante care le îmbunătățesc gândirea creativă, motivația logică și abilitățile 

de colaborare. Copiii își pot pune în aplicare cele mai creative idei, programarea provocându-

i la competiție, învățându-i să depășească obstacole prin găsirea soluțiilor. Prin programare 

copiii pot avea experiențe de învățare diferite de cele cu care sunt obișnuiți, zi de zi, la școală 

Pornind de la lectura unor opere reprezentative din literatura română, elevii vor realiza pagina 

Facebook a autorului, inserând imagini, text, comentarii etc.  

Prin mişcare, film, muzică, dans, prin experienţe ştiinţifice, explorare, organizarea şi 

realizarea unor activităţi concrete, elevii pot descoperi legile universului material şi energetic. 

Prin acest proiect, dorim să devenim punctul de start în dezvoltarea maximă a potenţialului 

câtor mai mulţi elevi ferdinandişti. Lupta cu viaţa nu este riscantă, să fii nepregătit pentru 

viaţă este riscant. 

  

Director, prof. Mirela Berza 

“Elevii au o mare capacitate de absorbţie şi imitaţie. Devin conform modelelor care se agită 

în jurul lor.  În contextul actual rolul şi responsabilităţile educaţiei devin fundamentale iar 

acţiunea trebuie axată pe dezvoltarea acelor capacităţi intelectuale ale tinerilor care să le 

permită şi să le faciliteze accesarea noilor provocări şi adaptarea la ritmul schimbării. 

Capitalul  intelectual devine mult mai important decât cel fizic, etalându-şi competitivitatea 

pe noile pieţe ale cunoaşterii şi opţiunea unică pentru indivizi şi organizaţii este să înveţe în 

permanenţă şi să traducă învăţarea în acţiune.” 
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ACTIVITĂȚI PROPUSE ȘI REALIZATE  

 

“ Teatrul de păpuşi - The busy bee club where learning  takes flight”.    

Perioadă: 6– 17 iulie , 2 grupe pe zi , între orele 9 – 11 si 10-12 

 Descriere detaliată: se vor desfăşura activități de icebraking şi team 

building, stabilirea sloganului şi a logo-ului clubului, un scurt istoric al 

păpuşii de mână,  ce ţări folosesc acest gen de păpuşă în realizarea pieselor tradiţionale, 

vizionarea unor piese de teatru de păpuşi, discuţii cu caracter etnic, stabilirea temei piesei de 

teatru, scrierea scenariului piesei de teatru şi desemnarea rolurilor, construcţia propriu-zisă a 

păpuşilor, realizarea costumelor păpuşilor , realizarea decorului şi a spaţiului de joc, repetiţia 

piesei de teatru, punerea în scenă a spectacolului de păpuşi - spectacol cu public adult şi 

participanţi la celelalte cluburi ale Şcolii de vară, realizarea expoziţiei clubului de teatru de 

păpuşi – păpuşi, decoruri, scenarii, fotografie, festivitate de premiere a absolvenţilor clubului.  

 Responsabili: prof. Frânculescu Cristina, prof. Stanciu Florentina, prof. Diaconu Cosmina, 

prof. Grozav Nicoleta  

 
             

 ”Creativitate și spontaneitate” 

 Perioadă: 13 – 17 iulie, 3 ore / zi ,  între orele 10 și 13  

 Descriere detaliată: vor organiza activităţi de realizare de 

pandantive, realizare de obiecte de décor din material reciclabile 

(realizarea/redecorarea  de rochii/pălării), realizare de cusături 

tradiționale românești(pe etamină).        

     Responsabili : prof.  Puiu Liliana, prof. Nistor Nicoleta, prof. Opincariu Florina şi 

partenerul     

         ”Ora de lectura” 

Perioadă: 13 – 17 iulie , 3 ore/zi, între orele 10 și 13 

           Descriere detaliată: workshop cu activităţi de lectură şi 

dezbateri. În fiecare zi, o oră se citesc pasaje selectate din cărţi de 

dezvoltare personal, două ore se poartă dezbateri pe marginea 

textelor lecturate.           
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 Responsabili : bibliotecar  Gabriela Saveluc, prof. Mirela Berza, prof. Silvia Bogdăneanu, 

partener - C.N. “Ferdinand I” Bacău    

      

                 ” Engleza prin jocuri, scenete şi povestiri poliţiste ” 

Perioadă: 6-24 iulie, 2 ore/zi  între orele 10 și 12 

Descriere detaliată: elevii citesc şi ascultă povestiri poliţiste, pun în 

scenă ceea ce citesc şi învaţă engleza prin joc de rol. 

             Responsabili: prof.  AMBROSIE ADRIANA (profesor 
Ferdinand)  , BRYONY QUIGLY (English Teacher) și  partener  C.N. “Ferdinand I” Bacău 

 

” Ecranizări după operele literare celebre din literatura Hispanică–

proiecţie nocturnă” 

Descriere detaliată: timp de 5 zile, seara, 13-17 iulie, 3 ore pe zi, 25 

de elevi vizionează şi dezbat pe marginea filmelor: încadrarea literară, descrierea 

personajelor, descrierea intrigilor, documentare despre autor ş.a.            Responsabili: 

prof.   Roșioru Daniela și partener - C.N. “Ferdinand I” Bacău 

            ” Ferdinand’s Word(l)d ” 

Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10  iulie, 2 ore pe zi, intre orele 

11 si 13.00, 15 elevi se familiarizează  cu noțiunea și tipurile de 

dezbateri și importanța/aplicabilitatea lor în viața publică, elevii înţeleg 

importanţa discursului public şi a structurii sale;    

        Responsabili: prof. Zărnescu Nicoleta, prof. Laslău Gabriela, partener - C.N. 

“Ferdinand I” Bacău 

       Denumirea :  “Young Coder” 
       Descriere detaliată: : Timp de 3 săptămâni, 7-24 iulie, 2 

ore pe zi, intre orele 9 si 11.00 , 25 de elevi vor   desfășura 

activității de pregătire, pe 2 ateliere (Scratch și Programare Vizuală), 

vor participa la  atelierul de stimulare a creativităţii, îşi vor 

publicarea produselor realizate în cadrul proiectului, pe site-ul 

colegiului, vor organiza  concursuri.  Responsabili: prof.  Întuneric 

Ana,   prof. Sichim Cristina, prof. Fâciu Ema 
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 „Grădina secretă” 

Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore pe zi, intre orele 

9 si 11.00, 10 elevi vor planta flori şi plante aromatice, vor îndepărtarea 

buruienile şi dăunătorii, vor realizarea  ornamente de grădină din 

diverse materiale  reciclabile. 

Responsabili: prof. Bogdăneanu Silvia, prof. Bran Simona, partener- C.N. “Ferdinand I” 

Bacău 

 

 Denumire : “Atelier de jouri în SCRATCH” 

 Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore pe zi, 10-

12.00. 20 elevi vor participa la ateliere de,  îşi vor pune imaginaţia la 

lucru, vor participa la concursuri. 

 Responsabili: prof. Liliana Ursache, prof. Crina Muraru, partener- 

C.N. “Ferdinand I” Bacău 

            Denumire : “Atelier de jouri 3D ” 

 Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 4 ore / zi, intre orele 12 si 

16.00,  20 de elevi (gimnaziu) vor avea ocazia să învețe 

programul Blender, să pătrundă în minunata lume a animației și 

graficii 3D și să creeze obiecte animate pentru viitoarele jocuri. 

 Responsabili: prof. Liliana Ursache,  prof. Sorinel Chirilă, partener - C.N. “Ferdinand I” 

Bacău. 

            Denumire: “ Realizarea jocurilor cu Unity 3D” 

Timp de 10 zile, 13-24 iulie, 6 ore / zi, intre orele 10 si 16.00, 15 de 

elevi (liceu) vor avea ocazia să pătrundă în minunata lume a dezvoltării 

jocurilor și graficii 3D cu ajutorul software-ului de tip game engine 

Unity3D. 

 Responsabili: prof. Liliana Ursache,  prof. Sorinel Chirilă, partener - C.N. “Ferdinand I” 

Bacău. 

        “Fotografii digitale -Prelucrare imagini –Animaţii 

computerizate” 

Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore pe zi, între orele 

9 si 11, 15 elevi vor participa la prezentarea aplicației, organizarea 
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meniurilor, a instrumentelor de prelucrare si vizualizare, particularizarea meniurilor, vor face 

aplicaţii folosind instrumentele programului, operaţii de bază, modele de culoare (RGB, 

CMYK), operaţia de selecție, salvarea imaginilor, ajustarea rezoluţiei, conversia imaginilor. 

redimensionarea imaginilor, decuparea (crop) unei imagini, modificarea caracteristicilor unei 

imagini: contrast, luminozitate, nivel de culoare, controlul pe culoare, dominante de culoare, 

modificarea rezoluţiei, transformări (scalare, distorsionare, rotire).  

 Responsabili: prof.  Cătărău Miaheala , partener - C.N. “Ferdinand I” Bacău 

 

 

 Denumire: “ Pictopoezie , Jurnalism” 

           Descriere detaliată: Timp de 10 zile, 6-17 iulie, 3 ore pe 

zi, intre orele 10 si 13.00,  15 elevi vor participa la prezentarea 

teoretică a stilului journalistic, lecturarea unor texte publicistice, 

identificarea trăsăturilor textului jurnalistic pe baza exemplelor 

date, joc de rol,  crearea unor texte jurnalistice pe o temă indicată, concurs: „Cel mai bun text 

publicistic: a. editorial; b. reportaj; c. articol; d. anchetă;  e. interviu. Pornind de la lectura 

unor opere reprezentative din literatura română, elevii vor realiza pagina Facebook a 

autorului, inserând imagini, text, comentarii etc. De asemenea, după discutarea traseului 

existențial al personajelor, elevii se vor ipostazia în personajul preferat și vor crea pagina 

Facebook în care vor insera informații legate de preocupările, experiențele, întâmplările la 

care participă. Elevii vor putea comenta, adăuga informații, imagini etc., astfel încât pagina 

Facebook să devină o „caracterizare” digitală a personajelor preferate. Activitatea va continua 

și în timpul liber al elevilor, dacă aceștia vor dori. Prin această activitate elevii vor conecta 

literatura/lectura cu cea mai mare plăcere a lor – socializarea pe Facebook.  

Responsabili: prof. Șova Roxana, prof. Ceunaș Gigliola (13-17 iulie), prof. Chiribău Mihaela 

(6-10 iulie), partener- C.N. “Ferdinand I” Bacău 

 Denumire: “ Chain Reaction” 

 Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 20-24 iulie, o oră pe zi, 

între orele 11 si 12.00, 16 elevi vor fi organizaţi în 8 echipe de câte 2 

elevi care vor efectua experimente chimice diverse, după reţetă în primele 

3 zile ale sesiunii. În ultimele 2 zile ale sesiunii ne propunem să ajutam elevii să treacă la 

nivelul de a inventa lanţuri simple de reacţii chimice şi procese fizice ( ). Rezultatele vor fi  

popularizate prin participarea la sesiuni de comunicări ştiințifice ale elevilor. 

8 
 



 Responsabili: prof. Luciana Tufescu, prof. Silvia Bogdăneanu, lab. Elena Alexandru, 

partener- C.N. “Ferdinand I” Bacău 

  ” Natura  la microscop” 

 Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 20-24 iulie, o oră pe zi, 

intre orele 10 si 11.00, 15 elevi vor realiza observarea la microscop 

a unor preparate biologice realizate de ei sau permanante. Materialele 

produse vor fi prelucrate şi salvate în format electronic sub forma de 

soft-uri educaţionale ce vor fi folosite la orele de predare / învăţare.  Responsabili: 

prof. Mirela Berza, lab. Elena Alexandru, partener- C.N. “Ferdinand I” Bacău 

 
 Denumire : ” Cursuri de chineză” 

 Descriere detaliată: Timp de 3 săptămâni, 7-25  

iulie, 2 ore pe zi, între orele 12 și 14.00, 15 elevi vor 

descoperi tainele limbii şi culturii chineze.  

Responsabili: prof. Cao Ruihong – voluntar chinez, partener - C.N. 

“Ferdinand I” Bacău 

 

 Denumire : ” Cursuri de spaniolă” 

 Descriere detaliată: Timp de 3 săptămâni, 7-25  iulie, 2 ore pe zi, 

între orele 11 si 13.00, 15 elevi vor descoperi tainele limbii şi culturii 

spaniole.  

Responsabili: prof. Daniela Roșioru, partener - C.N. “Ferdinand I” Bacău 

 

 Denumire: ” Turul Europei” 

 Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore  

pe zi, intre orele 10 si 12.00, 15 elevi vor descoperi tainele 

Europei. 

Responsabili: prof. Mirela Muşat, partener - C.N. “Ferdinand I” Bacău 

  

9 
 



Denumirea: ” Activităţi sportive - minibaschet, jocuri 

distractive, tenis de masă,  şah”  

       Descriere detaliată: Timp de 15 zile, 6-25 iulie,  3 ore 

pe zi, între orele 9 si 12.00,  4 grupe a câte 15  elevi se vor 

întrece în activităţi sportive. 

 Responsabili: prof. Olteanu Marcela, prof. Olteanu 

Mihăiță şi parteneri - Colegiul Naţional Ferdinand I.       

 

 “O viață sănătoasă” 

       Descriere detaliată:  Timp de 5 zile, 20-24 iulie, 6 ore pe 

zi, între orele 9 si 15.00,  15 copii vor descoperi  geografia, ecologia 

şi etologia  com. Luncani : prima zi - călirea fizică a organismului 

prin mersul pe jos (Pădurea Luncani, Slatina), a doua zi - Vizită la 

Mânăstirea carmelitană  „Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Ilie”, a 

centrului de copii orfani din incinta mânăstirii,Lacul Sărat - izvorul cu nămol sapropelic, 

valorificare proprie, a treia zi - Lecţia de apicultură, a patra zi - Lecţia de botanică, a cincea zi 

- Civilizaţia tradiţională a satului românesc.      Responsabili: Coman Mariana şi parteneri –

Colegiul Naţional Ferdinand I. 

      

 „Comunicarea în societatea contemporană” 

       Descriere detaliată:  Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore pe zi, 

între orele 10 si 12.00, 33 de  elevi vor descoperi tainele 

comunicării în societatea contemporană. 

Responsabili: prof.  Ghiorghi Iorga, prof. Adriana Chioaru, partener- C.N. “Ferdinand I” 

Bacău. 

       „ Angajamentul tinerilor în lupta anticorupţie”   

        Descriere detaliată: timp de 4 zile, 6-9 iulie, 2 ore pe zi, între 

orele 11 si 13,  20 elevi vor învăţa cum poate fi prevenită corupţia, vor 

aplica chestionare, vor face sondaje de opinie, vor elabora materiale de 

educaţie anticorupţie.      Responsabili: prof. Lucica Ciuperca,  partener C.N. “Ferdinand I” 

Bacău 
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 „Codul bunelor maniere” 

Descriere detaliată: timp de 5 zile, 6-10 iulie, o oră pe zi, între 

orele 11 și 12.00, 15 de elevi vor învăţa codul bunelor maniere.  

Responsabili:  prof. Ciuche Gabriela, prof. Neacşu Bogdan și 

partener C.N. “Ferdinand I” Bacău 

  

 

“Bridge Club Ferdinand I”- an endless joy 

Perioada: 5-31 iulie 2015, în fiecare marți, joi și vineri 
între 11 și 13. Cursul se adresează elevilor de liceu și își 
propune inițierea în tainele jocului de bridge. Scopul este 
acela de a forma un grup de oameni inteligenți și 
pasionați, care știu să comunice eficient, să gândească 
strategii bazate pe intuiție și calcul probabilistic, să fie 
încrezători în parteneri și, în primul rând, să se distreze.  
Activitățile demonstrative vor fi îmbinate cu mini-

competiții între participanți  în paralel cu prezentări ale sistemului de licitație natural și a unor 
strategii de realizare a jocului de levată. Programul poate deveni flexibil. 

Responsabil: prof. Ovidiu Trofin, colaborator: prof. Dănuț Aramă. 

 

Director adjunct , prof. Nicu Vasile Harasemciuc 

“Investiţia în capitalul uman şi, în special, investiţia în educaţie trebuie să devină cele mai 

rentabile investiţii. Este foarte important să înţelegem colegiul ca pe o parte integrantă a 

comunităţii, care are ca prioritate dezvoltarea comunitară autentică, să transformăm şcola 

într-un centru de educaţie ce corespunde nevoilor comunităţii şi beneficiază de sprijinul 

acesteia” 
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Câteva imagini din proiect.... 
”Ora de lectură” 

Perioadă: 13 – 17 iulie , 3 ore/zi, între orele 10 și 13 

 

 

”Creativitate și spontaneitate”   

 
 Perioadă: 13 – 17 iulie, 3 ore / zi ,  între orele 10 și 13  
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  ” Engleza prin jocuri, scenete şi povestiri poliţiste ” 

Perioadă: 6-24 iulie, 2 ore/zi  între orele 10 și 12 
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“ Teatrul de păpuşi - The busy bee club where learning  takes flight”.    

Perioadă: 6– 17 iulie , 2 grupe pe zi , între orele 9 – 11 si 10-12 
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„Grădina secretă” 

Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10 iulie, 2 ore pe zi, intre orele 9 si 11.00 
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“Young Coder” 
       Descriere detaliată: : Timp de 3 săptămâni, 7-24 iulie, 2 ore pe zi, intre orele 9 si 

11.00 , 25 de elevi 
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 ” Ferdinand’s Word(l)d ” 

Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 6-10  iulie, 2 ore pe zi, intre orele 11 si 13.00 

 

 

 

Denumire: ” Cursuri de chineză” 

 Descriere detaliată: Timp de 3 săptămâni, 7-25  iulie, 2 ore pe zi, între orele 12 și 

14.00 
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” Cursuri de spaniolă” 

 Descriere detaliată: Timp de 3 săptămâni, 7-25  iulie, 2 ore pe zi, între orele 11 și 

13.00 

 

“ Chain Reaction” 

 Descriere detaliată: Timp de 5 zile, 20-24 iulie, o oră pe zi, între orele 11 și 12.00 
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Vom reveni….. 

2016 
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