PROIECT CONCURS MUNICIPAL
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ!

DOMENIUL : CULTURAL – ARTISTIC , CULTURI ȘI CIVILIZAȚII
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII :
6 MAI 2022 , Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez ,București
ECHIPA DE PROIECT: Prof. Crăciun Adi Nicoleta
Prof. Tudosiu Mădălina
Prof. Petre Daniela
Prof. Florea Mihaela
Prof. Cosma Florentina
Prof. Vasile Adriana
Prof. Corcodel Mariana
Prof. Mirea Cosmin
Prof. Bobeică Daniela
Prof. Nedelea Nicoleta

ARGUMENT:
Acest proiect a pornit de la ideea de a încuraja elevii să-și dezvolte
abilitățile , deprinderile și aptitudinile în diferite domenii precum turismul,
gastronomia, artele plastice, limba şi literatura română, limbile moderne și
informatica, în concordanță cu cerințele potențialilor angajatori de pe piața
muncii.
SCOPUL PROIECTULUI:Promovarea patrimoniului național şi formarea
competenţelor cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Scopul este organizarea unei manifestări în cadrul căreia elevii să-și exprime
talentul literar, artistic și oratoric, promovând, în același timp, instituția de
învățământ prin preocupările culturale care stau sub semnul originalității și al
valorii.

OBIECTIVE :
O1: Valorificarea cunoștințelor dobândite în cadrul orelor de curs, coroborate
cu informaţiile obţinute prin educaţia nonformală şi informală prin prezentări
PowerPoint , eseuri și alte lucrări ale elevilor;
O2:Stimularea elevilor privind creativitatea, dorința de documentare și
capacitatea de selectare a informațiilor;
O3: Dezvoltarea abilităților practice, a competențelor digitale și lingvistice
ale elevilor;
O4: Dezvoltarea sentimentului de mândrie națională prin cunoașterea
culturii și tradițiilor românești, a personalităţilor reprezentative;
O5:Dezvoltarea capacităţii de a identifica paticularităţile tradițiilor românești,
elementele de specificitate ale culturii şi civilizaţiei române prin analogie cu
cele europene sau chiar internaţionale.
GRUPUL ȚINTĂ: Elevii şi cadrele didactice din învățământul liceal din unităţile
de învăţământ din Municipiul București.
RESURSE : - Umane (cadre didactice de diferite specialități, elevi și profesori
ai școlii organizatoare, precum și elevi și profesori din alte unități de învățământ);
- Materiale (laboratoare de specialitate dotate cu echipamente
corespunzătoare ).
CONCURS
ACTIVITĂȚI :
1. Concurs de prezentări PowerPoint: Să ne cunoaștem țara!(cu secţiuni în
limba română, limba engleză şi limba franceză)
2. Prezentare gastronomică: Tradiții și obiceiuri la români
3. Concurs de creație literare: România frumoasă şi mândră din sufletele
noastre
4. Concurs de creație plastică: România în culori
5. Concurs de creație publicitară: Să promovăm România împreună!(cu
secţiuni în limba română, limba engleză şi limba franceză)

EVALUARE :
- Fişele de evaluare completate de persoanele care monitorizează
evenimentul;
- Măsurarea gradului de satisfacţie al participanţilor la eveniment,
conform chestionarelor de evaluare;
- Realizarea unui portofoliu al concursului;
- Repetarea participării la eveniment a participanţilor în următorii ani;
- Feedback obţinut pentru activităţi ale proiectului pe pagina oficială a
colegiului, pe reţelele de socializare, pe site www.grigorecerchez.ro
PARTENERI :
- Inspectoratul Școlar al Sectorului 5, reprezentat de doamna Inspector
pentru Management Instituțional, Vîlcu Adelina si doamna Inspector de
Specialitate Bojanopol Gabriela
- Școala de Valori – reprezentată de domnul Buzdugan Dragos ;
- UCDC București – reprezentată de doamna Profesor Universitar
Doctor Zaharia Valentina în calitate de Decan al Facultății de Marketing .
- S.C Cloud Kitchen SRL – reprezentată prin domnul manager de restaurant
Tudoriu Mihai

PROMOVARE :
-

pe site-ul şcolii: www.grigorecerchez.ro
în revista şcolii „Aripi”
pe site-ul didactic.ro
pe pagina de Facebook a unităţii şcolare organizatoare şi a celor
participante
- pe site-ul Cercului Interdisciplinar “Valahia”
DISEMINARE :
- participarea organizatorilor la mese rotunde, seminarii, şedinţe ale ariilor
curriculare, cercuri pedagogice prin care să popularizeze activitățile
desfășurate și rezultatele obținute;

-prezentarea proiectului şi a rezultatelor sale în cadrul Consiliului
Profesoral;
-participarea membrilor echipei de proiect la lectorate cu părinţii şi la
întâlniri cu reprezentanţii Consiliului elevilor pe şcoală.
SUSTENABILITATE:
Din echipa de proiect fac parte cadre didactice care au participat anterior la
simpozioane internaţionale şi naţionale în nume propriu sau în calitate de
coordonatori ai elevilor (doamnele profesoare Petre Daniela, Florea
Mihaela şi Tudosiu Mădălina).
Unele dintre cadrele didactice organizatoare au participat la conceperea
unor proiecte Erasmus sau pentru Scoala Europeană, deci au expertiză
certificată în scrierea priectelor (doamna profesoară Tudosiu Mădălina).
In echipa de proiect se regăsesc cadre didactice care au experienţa
organizării unor proiecte municipale ( doamnele profesoare Florea Mihaela,
Nedelea Nicoleta, Petre Daniela şi Bobeică Daniela au participat, în anul
şcolar 2018 -2019, la conceperea proiectului Valori culturale europene,
desfăşurat la nivel municipal, sub coordonarea şi organizarea Colegiului
Tehnologic Grigore Cerchez).
Cadrele didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea proiectului au
organizat anterior, desfăşurând cu succes, activităţi având ca temă tradiţiile
şi sărbătorile de iarnă (la nivelul ariiilor curriculare Limbă şi comunicare,
respectiv Tehnologii ).
Cadrele didactice organizatoare au intenţia să organizeze evenimentul şi în
anii următori, bazându-se pe experienţa acumulată în anii 2019-2022.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA AUTENTICĂ!
Ediția nr 1
SCOPUL PROIECTULUI: Promovarea patrimoniului național şi formarea
competenţelor cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. Se intenționează
organizarea unei manifestări în cadrul căreia elevii să-și exprime talentul
literar, artistic și oratoric, promovând, în același timp, instituția de învățământ
prin preocupările culturale care stau sub semnul originalității și al valorii. Se
urmăreşte descoperirea și încurajarea exprimării tinerilor talente.
GRUPUL ȚINTĂ: Elevii şi cadrele didactice din învățământul liceal din unităţile
de învăţământ din Municipiul București.
SECȚIUNI :
A. Concurs de prezentări PowerPoint Să ne cunoaștem țara! (cu secţiuni în
limba română, limba engleză şi limba franceză), participare directă
B. Prezentare gastronomică Tradiții și obiceiuri la români – participare
directă;
C. Concurs de Creație literară România frumoasă şi mândră din sufletele
noastre– participare directă, 2 secţiuni: poezie şi eseu liber care să cuprindă
1-3 pagini. Fiecare participant se poate înscrie cu cel mult 3 creații din
aceeaşi categorie ( şi minimum una ).
D. Concurs de creație plastică România în culori – participare online creațiile trimise prin poștă , nu scanate.
E. Concurs de creație publicitară -Să promovăm România împreună!–
participare online
REGULAMENT DE PARTICIPARE :
- Acordul de parteneriat (scanat ) și fișele de înscriere vor fi trimise în
format electronic, până la data de 2 MAI 2022 la adresa de email:
petre.danielle@gmail.com
Grupul țintă: Elevii din unitățile școlare liceale din Municipiul București cu
preocupări şi talent în domeniul literaturii, respectiv cu preocupări şi
abilități în domeniul gastronomic.

Materialele pentru participarea indirectă vor fi trimise la următoarele adrese de email:
petre.danielle@gmail.com - secțiunea de prezentare PowerPoint
daniela_bobeica@yahoo.com - secțiunea de creație publicitară
mihaela_florea_76@yahoo.com – secțiunea de creație literară
Preparatele vor fi aduse la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez pe data de
6 MAI 2022 în intervalul 9.00 – 10.00 . Acestea vor fi însoțite de o etichetă
pe care vor fi trecute: denumirea preparatului , numele și prenumele
elevului, unitatea școlară, clasa și profesorul coordonator. Ulterior, în
cadrul activității, elevii vor prezenta modul de preparare al produsului.
Prezentările PowerPoint Să ne cunoaștem țara!, în limba română, limba
engleză sau limba franceză, vor conţine maximum 10 slide-uri,vor prezenta
un conţinut tematic adaptat, vor fi originale. Acestea vor conţine la început
informaţii despre autor –nume, prenume, unitatea de învăţământ, clasa,
profesor coordonator şi vor fi trimise pe email pânâ pe 2 MAI 2022
membrului echipei de proiect responsabil cu desfăşurarea acestei activităţi.
Lucrările cu tema România frumoasă şi mândră din sufletele noastre vor fi
redactate în limba română, cu Word, A4, spaţiere la 1,5 rânduri, folosind
font Times New Roman, cu caractere de 12 şi diacritice. Vor conţine numele
şi prenumele autorului, urmate de numele şi prenumele profesorului
coordonator, unitatea şcolară, clasa (informaţii care vor apărea scrise cu
caractere de 14 în partea dreaptă, la două rânduri după ce a fost scris titlul
în poziţie centrală cu acelaşi tip de caractere şi aceeaşi mărime). Fiecare
lucrare va cuprinde 1-2 pagini şi va avea un singur autor. Participanţii îşi
asumă responsabilitatea pentru originalitatea creaţiilor şi pentru
apartenenţa acestora. Lucrările vor fi trimise, până pe 2 MAI 2022 ,ora
10.00, pe adresa de email mihaela_florea_76@yahoo.com.
- Lucrările plastice, încadrate în tema România în culori, pot fi realizate
prin orice tehnică de lucru și vor fi însoţite de câteva date referenţiale
consemnate cu majuscule pe o etichetă lipită pe colţul din dreapta jos: titlul
lucrării, numele şi prenumele autorului, unitatea şcolară, clasa, numele şi
prenumele profesorului coordonator. Acestea vor fi trimise prin poștă , nu
scanate, la Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” până la data de 2 MAI
2022, data primirii de către organizator.

- Lucrările secțiunii Creație publicitară (afiș publicitar, poster publicitar,
reclamă video, reclamă video+audio) vor respecta criteriile de evaluare
(aspect, informații, claritate, atractivitate) și vor fi trimise pe email până
la data de 2 MAI 2022.
Organizatorii îşi rezervă dreptul să elimine din concurs, pentru oricare
dintre secţiuni, lucrările care nu corespund criteriilor indicate.
CRITERII DE EVALUARE:
SECȚIUNEA DE PREZENTĂRI POWER POINT :
-calitatea redactării lucrării în PowerPoint;
-încadrarea în numărul de slide-uri cerute şi respectarea cerinţelor;
-indicarea corectă şi completă a bibliografiei;
-originalitatea abordării;
-corectitudinea ştiinţifică;
-ineditul temei propuse;
SECȚIUNEA DE GASTRONOMIE :
-respectarea temei;
-aspectul preparatului;
-gradul de dificultate al reţetei;
-prezentarea preparatului;
-realizarea decoraţiunilor gastronomice.
SECȚIUNEA DE CREAȚIE LITERARĂ :
-respectarea temei;
-respectarea cerinţelor de redactare;
-originalitatea în abordarea temei respective;
-coerenţa textului;
-unitatea compoziţiei;
-registru de comunicare stil şi vocabular adecvate conţinutului;
-ortografie şi punctuaţie.
SECȚIUNEA DE CREAȚIE PLASTICĂ :
-respectarea temei;
-creativitatea şi originalitatea;
-impresia artistică;
-calitatea tehnică a creaţiei.
SECȚIUNEA DE CREAȚIE PUBLICITARĂ :
-respectarea temei;
-creativitatea şi originalitatea;

-impresia artistică;
-calitatea tehnică a creaţiei.
Premii : Se vor acorda premiile I, II , III și Mențiune pentru fiecare
secțiune a concursului . Pentru creațiile deosebite vor fi acordate premii
speciale.
Jurizarea lucrărilor se va face de către membrii Ariilor Curriculare
Limbă și Comunicare, respectiv Tehnologii ale Colegiul Tehnologic
„Grigore Cerchez”.
PROGRAM:
9.00 -10.00 primirea oaspeților
10.00-11.00 prezentare gastronomică
11.00-13.00 expunerea prezentărilor PowerPoint
13.30- 14.30 festivitatea de premiere la toate secțiunile

PERSOANE DE CONTACT :
PETRE DANIELA 0724160926petre.danielle@gmail.com
FLOREA MIHAELA 0744252533mihaela_florea_76@yahoo.com

DIRECTOR
PROF CRĂCIUN ADI NICOLETA

UCDC DECAN
PROF UNIV ZAHARIA VALENTINA

