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Proiectul
„Un altfel de Crăciun”

1.MOTIVAREA PROIECTULUI
„Târgul de Crăciun” a devenit o tradiție pentru liceul nostru și este un eveniment
aproape sinonim cu sărbătorile de iarnă pentru această comunitate. Situația dificilă în
care ne aflăm a făcut organizarea acestei îndrăgite activități aproape imposibilă. Astfel,
am hotărât să profităm de circumstanțele date și să organizăm diferite activități tematice
de Crăciun în timpul Săptămânii „Școala Altfel”, pentru a retrăi, fie și parțial, magia
târgului mult iubit.

2.SCOPUL
Acest proiect are în vedere aducerea în mediul on-line a „Târgului de Crăciun”
prin intermediul a diferite activități tematice cu scopul de a dezvolta elevii atât
educațional, cât și extrașcolar, dar și cu scopul de a face cunoscuți toți elevii talentați ai
liceului în diferite domenii.

3.PARTENERI ÎN PROIECT
-Colegiul Național „I. L. Caragiale” Ploiești, reprezentat de directorul unității,
profesor Băjenaru Carmen-Veronica;
-Consiliul Școlar al Elevilor C.N.I.L.C., reprezentat de biroul executiv;
-Psihologul școlii, prof. Butunoi Elena;
-colectivul diriginţilor claselor de liceu şi gimnaziu, colectivul învățătorilor,
consilierul educativ prof. Deaconu Nicoleta și coordonatori de echipe, realizatori de
webinarii și membri ai juriilor concursului, prof. Negoiță Mihaela, prof. Osman Mariana,
prof. Lica Daniela, prof. Dumitru Adela, prof. Georgescu Rodica, prof. Ichim Silvia, prof.
Georgescu Ileana, membri ai catedrei de Limba și literatura română și Petre Gabriel,
coach de teatru și actorie.

4.COORDONATORII PROIECTULUI
-Consiliul Școlar al Elevilor C.N.I.L.C., psihologul școlii, prof. Butunoi Elena,
consilierul educativ, prof. Deaconu Nicoleta.

5.GRUP ȚINTĂ
-Elevii claselor 0-XII de la Colegiul Național „I. L. Caragiale” Ploiești.

OBIECTIVE GENERALE
-Popularizarea talentelor acestui colectiv prin concursul de talente;
-Formarea și dezvoltarea tuturor elevilor atât formal, cât și non-formal,
respectând tematica sărbătorilor de iarnă în diferitele activități.

OBIECTIVE SPECIFICE
-Organizarea unui număr de patru webinarii cu scop educativ de către:
-elevii școlii care sunt membri la Centrul Județean de Excelență, secțiunea
Astronomie și Astrofizică, alături de coordonatorul grupei, prof. Osman Mariana;
-echipa de robotică „InfO(1) Robotics”, coordonată de prof. Lica Daniela;
-echipa de robotică „InfO(1) Technologies”, coordonată de prof. Lica
Daniela;
-membri ai clubului de dezbateri „AES”, coordonat în școală de prof.
Georgescu Ileana și Dodiță Sebastian, elev al clasei a XI-a I;
-Organizarea unui atelier pentru confecționarea de ornamente specifice
Crăciunului, coordonat de prof. Negoiță Mihaela Gabriela, cu scopul dezvoltării abilităților
practice ale copiilor;
-Organizarea unui concurs de talente împărțit în cinci secțiuni, fiecare secțiune
fiind, la rândul ei, împărțită după ciclurile de învățământ. Acest concurs are ca obiectiv
descoperirea și promovarea tuturor elevilor talentați din acest colectiv (vezi
9.Organizarea și desfășurarea concursului).

6.RESURSE UMANE
-Elevii claselor 0-XII;
-Organizatorii, prezentatorii webinariilor și atelierului;
-Juriul concursului de talente;
-dirignții care coresc să participe la diferitele activități.

7.LOCUL ȘI ORA DESFĂȘURĂRII
-Mediul on-line, platforma „Google Meet”, ora 11:20.

8.ACȚIUNI
-3-11.12: Înscrierea la webinarii printr-un formular publicat ulterior;
-16-18.12: Trimiterea înregistrărilor/creațiilor pentru concursul de talente
printr-un formular publicat ulterior, alături de un acord pentru prelucrarea datelor
personale;
-Miercuri, 16.12: Webinar Astronomie, tema: „Constelații. Constelații Zodiacale”;
-Joi, 17.12: Webinar InfO(1) Robotics;
-Vineri, 18.12: Meci demonstrativ de dezbateri, tema: „Cum ne ajută jocurile la
dezvoltarea abilităților de bază în lumea de astăzi?” (destinat în special claselor VIII-XII);
Atelierul de confecționare a ornamentelor „Spiridușii lui Moș Crăciun” (destinat în
special claselor 0-VII);
-Luni, 21.12: Webinar InfO(1) Technologies;
-Marți, 22.12: Premierea concursului de talente „Caragialiștii au talent”.
Toate activitățile vor fi înregistrare, cu acordul tuturor participanților, și postate pe
pagina de Youtube a școlii pentru a putea fi vizionate și de cei care nu au putut fi
prezenți din varii motive.

9.ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul „Caragialiștii au talent” este împărțit astfel:
-Secțiunea A: Creație literară (vezi TEME CREAȚIE LITERARĂ)
-Categoria 1: clasele 0-IV;
-Categoria 2: clasele V-VIII;
-Categoria 3: clasele IX-XII;

-Secțiunea B: Creație plastică (o compoziție în orice mediu, inclusiv digital,
cu tema iernii/Crăciunului)
-Categoria 1: clasele 0-IV;
-Categoria 2: clasele V-VIII;
-Categoria 3: clasele IX-XII;
-Secțiunea C: Interpretare muzicală (temă liberă, maxim 8 minute)
-Categoria 1: clasele 0-IV;
-Categoria 2: clasele V-VIII;
-Categoria 3: clasele IX-XII;
-Secțiunea D: Teatru (temă liberă)
-Categoria 1: clasele 0-IV;
-Categoria 2: clasele V-VIII;
-Categoria 3: clasele IX-XII;
-Secțiunea E: Recitare (obligatoriu o poezie cu tema iernii/Crăciunului și
încă una la alegere, maxim 8 minute)
-Categoria 1: clasele 0-IV;
-Categoria 2: clasele V-VIII;
-Categoria 3: clasele IX-XII.
Jurizarea se va face de către profesorii specialiști ai Colegiului Național „I. L.
Caragiale”. Elevii vor trimite o arhivă sau un link weTransfer cu înregistrările
video/creațiile, un acord de prelucrare a datelor personale și un formular de înscriere
printr-un e-mail către adresa înființată pentru Youtube a școlii
(cnilcploiesti1864@gmail.com) în vederea postării premianților pe Youtube și alte rețele
de socializare. Documentele necesare vor fi publicate ulterior în perioada înscrierii.
Premiile vor consta în diplome trimise pe e-mail, în obiecte confecționate manual
și diferite obiecte menite să ajute copiii la dezvoltarea talentelor. Toți participanții vor
primi diplome de participare. Premiile se vor duce la școală, vor fi dezinfectate cu
ajutorul lămpilor UV folosite la dezinfectarea manualelor și copiii vor putea veni să le
ridice după minim patru zile.

TEME CREAȚIE LITERARĂ
Categoria 0-IV:
Realizați o compunere, între 80 și 100 de cuvinte, în care descrieți o întâlnire cu
Moș Crăciun în seara de Ajun. Aveți în vedere includerea discuției dintre cele două
personaje.
Categoria V-VIII:
Redactați un text, de minimum 150 de cuvinte, în care relatați, din perspectiva lui
Moș Crăciun, aventurile din seara Ajunului. Aveți în vedere utilizarea perspectivei
narative subiective (relatarea la persoana I).
Categoria IX-XII:
Redactați un text, între 250 și 400 de cuvinte, cu tema „Sărbătorile de iarnă între
tradiție și modernitate”. Aveți în vedere respectarea structurii eseului argumentativ și
exprimarea opiniei în legătură cu tema dată.

10.MEDIATIZAREA PROIECTULUI
-site-ul Colegiului Național „I. L. Caragiale” Ploiești;
-site-ul comisiei diriginților;
-rețele de socializare;

11.EVALUAREA IMPACTULUI
-schimburi de impresii (prin modalități de comunicare directe și indirecte);
-chestionare.

Director,
Băjenaru Carmen-Veronica

Președintele Consiliului Școlar al Elevilor,
Timofte Andrei-Cristian

