
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAȘI 

Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 
www.licmcostin.ro 

email: secretariat@ltmcis.ro 
 

 
 

Program 28-29 noiembrie 2022 

 Zilele Școlii 

 

50 de ani. Descoperire, devenire și autodefinire – eveniment jubiliar 

dedicat celei de-a 50-a aniversări a Liceului Teoretic “Miron Costin” 

 

Activitățile se vor desfășura după următorul program prin implicarea tuturor 

profesorilor și elevilor.  

Activități pentru ziua de 28 noiembrie 2022 (intervalul 8-14): 

8.00 – 8.30: intrarea la activități, conform repartizării; 

8.30 – 14.00: derulare activităților. 

1. Cine îl cunoaște pe Miron Costin? (treasure hunt)  

35 de elevi (de preferat unul/clasă) 

locul: incinta liceului, curtea și sala de sport 

2. Hai cu noi în Europa! (prezentare de proiecte europene și dezbatere pe această temă) 

 20 de elevi prezintă 

120 de elevi în public 

locul: Amfiteatrul 

3. Școala mea în viitor (ateliere de creație) 

- creație grafică 

60 de elevi 

Locul: cele 2 laboratoare de informatică 

- creație plastică 

60 de elevi 

Locul: 2 săli de clasă 

- creație literară 

60 de elevi 

Locul: 2 săli de clasă 
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- moment muzical 

4. Science with us!  

- Drumurile lui Miron Costin (geografie) 

 60 de elevi 

Locul: 2 săli de clasă 

- Experimente distractive (fizică, chimie, biologie) 

90 de elevi 

Locul: 3 laboratoare 

- Matematica și evul mediu (matematica) 

120 de elevi 

Locul: 4 săli de clasă 

5. Let’s say and play! 

- Scrabble cu tematică medievală 

90 de elevi 

Locul: 3 săli de clasă 

- Activități sportive  

60 de elevi 

Locul: Sala/terenul de sport 

6. Acces la succes! (Biblioteca vie) 

60 de elevi 

Locul: Biblioteca 

7. Noi, cei mici, în sărbătoare 

8 – 10: 2 clase 

10 – 12: 2 clase 

8. In memoriam (depunere de coroane) 

60 de elevi 

Locul: statuia lui Miron Costin (lângă Teatrul Național ,,V. Alecsandri”) 
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 9.  Flash-mob pentru Școala mea în curtea școlii;   

 

Activitățile zilei de 29 noiembrie 2022: 

8.00 – 11.00:  ,,Clasa mea la ceas de sărbătoare,,  

- expunerea rezultatelor, împărtășirea impresiilor atelierelor/activităților desfășurate în ziua de 

28 noiembrie 2022; 

-  sesiune de fotografii. 

11.00 – 14.00: Festivitate de celebrare ,, 50 de ani. Descoperire, devenire și autodefinire” 

– Amfiteatrul liceului 
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