INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI
COLEGIUL NAŢIONAL „CUZA VODĂ” HUŞI
STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 11
TEL/FAX 0235481398; 0335420162
E-mail - lcvhusi@ yahoo.com

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI DEDICATE ANIVERSĂRII CENTENARULUI
MARII UNIRI ŞI AL COLEGIULUI NAŢIONAL „CUZA VODĂ”, HUŞI
Nr.
crt.

ACTIVITATEA
LANSARE :”ANUL CENTENARULUI LA COLEGIUL NAŢIONAL CUZA VODĂ”

TERMEN
23.01.2018

-

Simpozion - Centenar “Cuza Vodă” - Arc peste timp” , invitaţi : profesori universitari de la
Facultatea de Istorie, UAIC Iaşi

-

Concurs de cultură generală „Real vs Uman”

22.01.2018

-

Prezentare Logo Centenar Cuza Vodă

23.01.2018

„DE LA ISTORIA CONSTITUIRII ROMÂNIEI MARI, LA ISTORIA COLEGIULUI”
- Simpozion dedicat Unirii Basarabiei cu România, organizat cu ocazia aniversării naşterii lui

27.03.2018

Alexandru Ioan Cuza, cu participarea elevilor colegiului
„FRAŢI DE – O LIMBĂ ŞI DE-UN NEAM”
“Punte peste Prut” -schimb de experienţă cu Liceul Teoretic „Olimp”, Costeşti, Republica Moldova,

20.04.2018

organizat la liceul nostru
“GENERAŢIA CENTENAR”
23.05.2018

Sărbătorirea Zilei Absolventului pentru promoţia 2014-2018, manifestare dedicată Centenarului
Colegiului
„MINTE SĂNĂTOASĂ, CORP SĂNĂTOS”
Crosul Centenarului, organizat cu participarea elevilor de la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din

1.06.2018

oraş

MAREA SĂRBĂTOARE A CENTENARULUI COLEGIULUI NAŢIONAL
„CUZA VODĂ”
Activitatea 1
Realizarea bustului domnitorului A.I.Cuza
Pentru a marca un secol de existenţă a liceului vom realiza un bust al domnitorului A.I. Cuza pe care
îl vom amplasa în scuarul din faţa localului A.
Bustul este o creaţie a sculptorului vasluian, Gheorghe Alupoaei, turnată din bronz.
În vederea amplasării monumentului vom delimita scuarul, vom amenaja peisagistic spaţiul şi vom
realiza aleile betonate.
Activitatea 2
Editarea de cărţi, reviste, albume, broşuri cu tematică referitoare la Centenarul Marii Uniri şi
Centenarul liceului în vederea utilizării lor în cadrul activităţilor dedicate acestor evenimente.
August 2018
- volumul 1 “ Colegiul Naţional Cuza Vodă – 100 de ani”
- Revista “Zorile” – număr omagial dedicat Centenarului Marii Uniri şi al liceului

Activitatea 3
“Recunoştinţă pentru un secol de educaţie”
Activitatea este tip simpozion, dedicată tuturor foştilor profesori titulari ai şcolii.
Totodată va fi dezvelită o placă comemorativă pentru marcarea Centenarului şcolii (având în vedere
că actul de înfiinţare poartă data de 13 septembrie 1918) şi se va oficia un Te Deum în memoria
profesorilor decedaţi.

15 septembrie 2018

Vor fi invitaţi toţi profesorii pensionari care au fost titulari ai şcolii pentru a fi cunoscuţi de actuali
elevi şi profesori.
Se vor prezenta comunicări referitoare la unii dintre profesorii de renume ai şcolii care nu mai sunt în
viaţă şi colaje de fotografii de arhivă.
Invitaţilor li se vor oferi mape care vor cuprinde materialele promoţionale ale Centenarului Cuza Vodă
(pliante, diplome, insigne, medalii, pixuri inscripţionate).
Activitatea 4
“ Colegiul Naţional Cuza Vodă – liceu centenar“
Programul se va desfăşura în perioada 15-20 octombrie 2018, având prevăzute activităţi în fiecare zi
a săptămânii.
„ Colegiul Cuza Vodă-primul Centenar”
Simpozionul deschide seria de manifestări dedicate Centenarului liceului prin prezentări ale unor 15 octombrie 2018
momente semnificative din istoria acestuia. Programul mai cuprinde prezentarea expoziţiei
“România, 100 de ani de modernitate şi unitate naţională” care propune 100 de fotografii menite să
prezinte implicarea românilor în actul Marii Uniri de la 1918. În încheiere se va prezenta filmul
documentar „Un secol de vibraţie românească”.
Vor participa 10 invitaţi, 10 cadre didactice şi 250 elevi.
Început de drum în anul centenarului
Concurs literar-artistic adresat elevilor claselor a IXa, la care vor participa 200 de elevi, profesori,
părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai IŞJ, locuitori ai municipiului Huşi şi din zonele
limitrofe interesaţi de eveniment. Bibliografia concursului include materiale dedicate Marii Uniri 16 octombrie 2018
(ex. Jurnal de război. 1916-1917, Jurnal de război. 1917-1918, Jurnal de război. 1918 de Maria,
Regina României).
Probele de concurs vor cuprinde realizarea unor materiale video, probe de verificare a cunoştinţelor,
demonstraţii de creativitate şi talent, toate având ca tematică Centenarul Marii Uniri şi Centenarul
liceului.
Vor participa 5 invitaţi, 10 cadre didactice, 250 de elevi, 50 de părinţi.
Elevii participanţi vor primi diplome şi premii în obiecte şi bani.
Impactul antropic asupra schimbărilor climatice, în ultimii 100 de ani

Activitatea este adresată domeniului ştiinţific iar forma de desfăşurare va fi un concurs de proiecte 17 octombrie 2018
de mediu. Acestea vor fi realizate de elevi şi vor fi prezentate în faţa unui public format din elevi,
cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale. Ele vor fi jurizate de cadre didactice şi
reprezentanţi ai autorităţilor de mediu din judeţ.
Toţi participanţii vor primi broşuri cu recomandări pentru protejarea mediului în următoarea sută de
ani şi materiale promoţionale iar câştigătorii premii în bani şi obiecte.
Vor participa 2 invitaţi, 10 cadre didactice, 80 de elevi.
Mari geografi hușeni, absolvenţi ai liceului
Activitatea este tip conferinţă şi cuprinde prezentarea vieții și activității profesorilor universitari
doctori Ion Gugiuman, Alexandru Obreja, Mihai Iancu și Vasile Băican, care s-au născut la Huși și
au urmat cursurile Liceului ,,Cuza Vodă”. Materialele prezentate vor fi pe suport electronic şi se vor 17 octombrie 2018
referi la aspecte ale vieții personalităţilor, imagini, principalele opere și titluri științifice obținute dea lungul carierei științifice.
Vor participa 6 invitaţi, 10 cadre didactice de specialitate din oraş şi zona limitrofă, 60 de elevi şi 10
locuitori ai oraşului interesaţi de problematica manifestării.
Cupa - ,,CENTENAR CUZA VODĂ”
Întrecere sportivă de handbal, desfăşurată în sistemul turneu, între 4 echipe de băieţi de la clasele
V-VIII din județul Vaslui, orașele: Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești.
Evenimentul dorește să marcheze Sărbătoarea Centenarului prin meciuri de handbal, desfășurate în
sistemul turneu, unde fiecare echipă va disputa câte 3 meciuri, totalul fiind de 6 meciuri pe zi, 3 18 octombrie 2018
dimineață și 3 după-amiază.
La finalul întâlnirii fiecare echipă va fi premiată, în funcție de clasamentul realizat, cu medalii, cupe
și diplome, materiale promoţionale.
Vor participa 8 cadre didactice, 60 de elevi jucători şi 100 de elevi spectatori.
“ Un secol de tradiții populare”
Activitatea cuprinde o expoziţie, completată cu un concurs între clasele din liceu.
Scopul acestei expoziții este de punere în valoare a autenticităţii creaţiilor populare, de exprimare a
atitudinii pozitive față de tradiții prin activități artistice. Dorim să promovăm și să încurajăm elevii
școlii noastre dar și să le oferim invitaților o altă perspectivă asupra Colegiului Național "Cuza
Vodă", în această perioadă aniversară. Desfășurarea acestei activități constă în organizarea pe 19 octombrie 2018

holurile școlii a unor expoziții de artă populară (costume, obiecte, etc). Concomitent, elevii vor aranja
adecvat sălile de clasă în care învaţă, vor purta costume populare (sau elemente de costum popular)
şi vor întâmpina în mod specific juriul concursului care va puncta modul în care aranjamentul clasei
reflectă Centenarul Marii Uniri şi Centenarul liceului şi implicarea elevilor prin ţinută şi mod de
prezentare.
Clasa câştigătoare va primi diplome şi un premiu special, celelalte clase vor fi premiate, pe categorii,
cu diplome.
La activitate participă 65 de cadre didactice şi 970 elevi.
„Uniţi pentru Centenar”
Spectacol artistic realizat de elevii Colegiului Naţional Cuza Vodă cuprinzând interpretarea unor
texte dramatice, momente muzicale şi coregrafice. Spectacolul este oferit locuitorilor municipiului
Huşi şi ai zonelor limitrofe.
Vor participa 20 cadre didactice, 20 elevi organizatori, 60 de elevi artişti şi 150 de elevi spectatori şi 19 octombrie 2018
100 de spectatori, locuitori din Huşi şi zonele limitrofe.
“ Colegiul Naţional Cuza Vodă – 100 de ani de excelenţă în educaţie”
Activitatea are două părţi:
- Dezvelirea bustului domnitorului A.I.Cuza în scuarul din faţa liceului
-Simpozion cu tematică legată de Centenarul liceului la care vor fi invitaţi să conferenţieze foşti
directori, foşti profesori, foşti absolvenţi cu rezultate remarcabile, autorităţi locale, judeţene şi 20 octombrie 2018
naţionale din domeniul educaţiei, administraţiei, etc. Publicul va fi format din absolvenţi, elevi,
părinţi, locuitori ai oraşului Huşi şi ai altor localităţi din judeţul Vaslui. Invitaţii vor primi mape
aniversare cuprinzând volumele editate, pliante, medalii aniversare, insigne, alte materiale
promoţionale). Publicul va primi pliante şi insigne aniversare.
„UNIŢI PENTRU TOTDEAUNA!”
Spectacol cultural-educativ dedicat Marii Uniri realizat de elevii Colegiului Naţional „Cuza Vodă”

16.11.2018

1DECEMBRIE 2018 – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI, ZIUA MARII UNIRI
Simpozion dedicat momentului istoric de la 1 Decembrie 1918

29.12.2018

Concursuri, prezentări, dezbateri organizate în fiecare clasă
Participare la depunerea de coroane din parcul Rodina

DIRECTOR,
PROF. IACOB MANUELA

1.12.2018

