
O activitate de succes Şcoala altfel Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

AVANPREMIERĂ PENTRU CARIERĂ – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor 

de învăţământ liceal şi profesional din judeţul Iaşi 
 

 

B. Mărturii ale elevilor 

 

„ În scurt timp clopoţelul va anunţa că nu mai suntem elevi de gimnaziu. Mă 

bucur că am venit la acest eveniment deoarece am reuşit să-mi creionez o 

imagine despre viitor, despre oportunităţile pe care judeţul Iaşi le oferă” 

(Roxana Hordilă, clasa a VIIIa, Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi) 

„Activitatea reprezintă o oportunitate de a învăţa să ne promovăm, să ne 

prezentăm în faţa unui public numeros, de a cunoaşte oameni noi” (elev 

Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu” Paşcani) 

„Activitatea ajută elevii să valorizeze şcoala de care aparţin, să se implice în 

promovarea ei, să se autoevalueze. Vă mulţumim!” (elev Colegiul Naţional 

„Mihail Sadoveanu” Paşcani) 

„Am aflat informaţii preţioase chiar de la elevii liceelor; informaţiile au fost 

prezentate din perspectiva elevilor, într-o manieră sinceră şi deschisă” (elev 

Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” iaşi) 

„Membrii echipajelor au vorbit din suflet şi au reuşit să ne prezinte prin 

intermediul filmelor şi a prezentării sincere o plajă largă de informaţii” (elev 

Şcoala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” iaşi) 

„Această activitate este utilă pentru viitorii liceeni. Felicitări pentru organizare” 

(Şcoala Gimnazială „B.P.Haşdeu” Iaşi) 

„Organizare excelentă, originalitate, tinereţe, entuziasm.” (Şcoala Gimnazială 

„B.P.Haşdeu” Iaşi) 

„Apreciez în mod deosebit primirea caldă, aparatura multimedia pusă la 

dispoziţie. Vă mulţumim.” (prof. Alin Gavril) 

„Mi-a plăcut originalitatea produselor realizate de participanţi” (Alexandra 

Băbuţă, clasa a VIIIa, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” Iaşi) 



„M-a impresionat seriozitatea de care elevii au dat dovadă când au realizat 

filmele” (Corina Iacob, clasa a VIIIa, Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” Iaşi) 

„Ocazie importantă pentru elevii claselor a VIIIa de familiarizare cu liceele 

ieşene şi oferta educaţională a acestora, prin intermediul filmelor de prezentare” 

(Alina Amariei, prof. consilier şcolar, CJRAE- Şcoala Gimnazială „Ion Ghica” 

Iaşi) 

  

Mărturii ale elevilor după evenimentul desfăşurat la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 

 


