
 

 

 
Proiect cofinanțat din Fondul Social european prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020 
Axa prioritară 6 – „Educaţie şi competenţe”, Obiectiv specific OS. 6.13/ 6.14  
Titlul proiectului: “Cresterea competentelor prin stagii de practica inovative” 
Beneficiar: Asociația Culturală ”România in Lume”  
Partener P1: Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” 
Partener P2: Liceul Tehnologic ”Brad Segal” 

POCU/711/6/14/135004, Contract nr. 500/08.01.2021 
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Concurs interdisciplinar 

 

”Alimentația – prieten sau dușman” 

 

 

 

 

1. Titlul proiectului: ”Alimentația – prieten sau dușman” 
2. Echipa de proiect: coordonatori: Filipescu Irina, Moldoveanu Aida-Corina; membri: Chirilă 

Nicoleta, Chirilov Alina, Dorobăț Anișoara, Luca Elena, Vladu Vasilica Mariana, Voicu 

Luminița-Violeta. 

3. Data desfăşurării: mai – iulie 2021   

4. Durata activităţii: 3 luni 

5. Grupul ţintă: elevii claselor a XI-a și a XII-a, domeniul industrie alimentară, calificarea 

Tehnician în industria alimentară, Tehnician analize produse alimentare. 

6. Parteneri implicaţi: cadre didactice,  Asociaţia Culturală ”România în lume”. 

7. Scopul concursului: 

Dorim ca acest concurs să fie o experiență benefică pentru toți cei care sunt implicați în viaţa 

şcolară, prin diversitatea temelor propuse spre abordare.  

Obiectivul este promovarea muncii în echipă, inovației, colaborării și comunicării 

interpersonale a elevilor pasionați de domeniul studiat.  

Participarea elevilor la concurs va permite facilitarea unor schimburi de idei şi opinii. 

8.  Obiective specifice: 

 creșterea gradului de implicare a elevilor și cadrelor didactice în activitățile  proiectului; 

 stimularea abilității de investigație, a creativității și a imaginației pentru elevi; 

 diseminarea exemplelor de bună practică la nivelul comunității. 

9. Resursele: 

a. umane:  7 profesori, 37 elevi clasa a XII-a;  

b. materiale: materiale bibliografice, calculator, smartphone, videoproiector, ecran de 

proiecţie, hârtie de scris, markere, flipchart. 

Scopul educaţiei pentru alimentație sănătoasă și dezvoltare durabilă este să  dezvolte elevilor  

cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a înţelege contextul în care trăiesc în complexitatea sa şi a 

putea răspunde la provocările care le ies în cale.  



 

 

Preocuparea mondială tot mai pregnantă a celor interesaţi de sănătatea tuturor generaţiilor ne 

obligă să facem toate eforturile posibile în implicarea adolescenţilor în propria dezvoltare. 

Pornind de la aceste considerente este absolut necesară promovarea unui stil de viaţă sănătos, 

bazat pe considerente ştiinţifice. 

 

Mod de organizare a participării elevilor:  Elevii participă la concurs organizați în echipe a câte 3-5 

membri (minim 3, maxim, 5), toți membri fiind elevi ai aceleași grupe / coordonator de practică. 

   Condiții de eligibilitate: 

- Elevii trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului; 

- Elevii trebuie să fi participat la stagiile de practică desfășurate în anul școlar aferent organizării 

competițiilor profesionale. 

 

Condiții de înscriere:  

 - Cerere de înscriere  

Depunerea cererilor – la responsabilul de grup țintă   

  Competiția va avea următoarele componente:  

- Componenta teoretică  

- Componenta practică – aprecierea tutorelui de practică din perioada desfășurării stagiilor  

 

Concursul se va desfășura pe 3 secțiuni: 

Secțiunea 1 ”Fals sau autentic?”– Quiz Test pe tema ”Falsificării alimentelor” 

Secțiunea 2 ”Și eu trăiesc sănătos”– concurs de postere tema valoarea nutritivă a grupelor de 

alimente, stil de viață sănătos. 

Secțiunea 3 ” Siguranța alimentară, preocuparea tuturor!” - concurs de videoclipuri care să 

prezinte atragă atenția la securitatea alimentară, sănătatea umană, precum și dezvoltarea 

durabilă. 

Calendar: 

- Înscrierea candidaților: 17.05.2021 – 20.05.2021; 

- Calendarul concursului 

  - Proba teoretică  

 

Concurs  Data / Ora  Locul desfășurării Clasa 

Secțiunea 1  

”Fals sau autentic?” 

21.05.2021 / 12 Amfiteatru XII A, B 

Secțiunea 2  

”Și eu trăiesc sănătos” 

28.05.2021 / 12 Amfiteatru XII A, B 

Secțiunea 3  

”Siguranța alimentară, 

preocuparea tuturor!” 

04.06.2021/ 12  Amfiteatru XII A, B 



 

 

 

 

 

   - Proba practică:  

Concurs  Data / Ora  Locul 

desfășurării 

Clasa 

Secțiunea 1  

”Fals sau autentic?” 

21.05.2021 / 14 Amfiteatru XII A, B 

Secțiunea 2  

”Și eu trăiesc sănătos” 

28.05.2021 / 14 Amfiteatru XII A, B 

Secțiunea 3  

”Siguranța alimentară, preocuparea 

tuturor!” 

04.06.2021/ 14 Amfiteatru XII A, B 

 

- Afișarea rezultatelor: 07.06.2021; 

- Acordarea premiilor: iulie-august 2021. 

Premii acordate : 

- Premiul I – 1000 lei; 

- Premiul al II-lea – 700 lei; 

- Premiul al III-lea – 300 lei; 

 

 

Regulamentul concursului interdisciplinar  

”Alimentația – prieten sau dușman” 

          Secțiunea 1 ” Fals sau autentic?”-– Quiz Test pe tema ”Falsificării 

alimentelor” 

 Testul, de tip Google Forms, va fi rezolvat de fiecare elev, iar punctajele individuale se 

vor cumula la punctajul final al echipei.    

 Punctajul final al echipei se va calcula prin însumarea punctajelor individuale ale 

membrilor echipei.  

 Ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de 

fiecare echipă 

 Se va acorda premiul I, premiul II și premiul III, precum și diplome de participare. La 

punctaje egale, se poate acorda același premiu. 

 Comisia de organizare și evaluare va fi stabilită de către organizatori și va fi formată din 

reprezentanți ai managementului de proiect și a partenerilor implicați.  

 Tematică: Materia de clasa a XII-a 

Secțiunea a 2-a ”Și eu trăiesc sănătos” – concurs de postere 



 

 

 Elevii participă la concurs organizați în echipe a câte 3-5 membri (minim 3, maxim, 5), 

toți membri fiind elevi ai aceleași grupe / coordonator de practică. 

 Fiecare echipă va realiza un poster pe hârtie, format A3 prin care să evidențieze stilul de 

viață sănătos, precum și efectele datorate necunoașterii, abuzului, neglijenţei sau 

indiferenţei umane.  

 Comisia de organizare și evaluare va fi stabilită de către organizatori și va fi formată din 

reprezentanți ai managementului de proiect și a partenerilor implicați. 

 Fișa de evaluare a posterelor realizate de elevi: 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

acordat 

Gradul de originalitate și creativitate  20 p 

Claritatea și impactul mesajului transmis prin lucrare/sloganul inserat 30 p 

Încadrarea în specificul concursului 20 p 

Respectarea regulilor de realizare al unui poster 10 p 

Aspectul estetic și stilistic 10 p 

Unitatea de compoziție 10 p 

Total punctaj 100 p 

 Ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de 

fiecare echipă 

 Se va acorda premiul I, premiul II și premiul III, precum și diplome de participare. La 

punctaje egale, se poate acorda același premiu. 

Secțiunea 3 ” Siguranța alimentară, preocuparea tuturor!” - concurs de 

videoclipuri care  să prezinte importanța siguranței alimentare 

 Activitatea marchează Ziua Mondială a Securității Alimentare – 7 Iunie. 

 Elevii participă la concurs organizați în echipe a câte 3-5 membri (minim 3, maxim, 5), 

toți membri fiind elevi ai aceleași grupe / coordonator de practică. 

 Fiecare echipă va realiza un videoclip care să prezinte să prezinte importanța siguranței 

alimentare. 

 Condiții de participare: 

o În concurs se va participa numai cu lucrări proprii, originale, ce nu au mai 

participat la alte concursuri. De asemenea, până la finalizarea concursului, 

lucrările nu vor mai putea fi folosite pentru alte activităţi. 

o Scopul videoclipului trebuie să fie unul pur educativ, scenariul fiind concentrat 

pe aspecte ale temei propuse.  

o În videoclip nu vor fi utilizate imagini fără drepturi de autor ale altor persoane ce 

pot împiedica difuzarea acestuia. 

o  Sunt strict interzise : folosirea unui  limbaj obscen, îndemnele rasiste sau altele 

care atentează la integritatea elevilor. 

o Videoclipul nu trebuie să afecteze imaginea şcolii în general. 

o Durata videoclipului va fi de maximum 2 minute. 



 

 

 

 Fișa de evaluare a videoclipurilor realizate de elevi: 

Criterii de evaluare 
Punctaj 

acordat 

Gradul de originalitate și creativitate  20 p 

Claritatea și impactul mesajului transmis prin videoclip 30 p 

Încadrarea în specificul concursului 20 p 

Calitatea imaginii 10 p 

Calitatea sunetului 10 p 

Unitatea de compoziție 10 p 

Total punctaj 100 p 

 Ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare 

echipă 

 Se va acorda premiul I, premiul II și premiul III, precum și diplome de participare. La 

punctaje egale, se poate acorda același premiu. 

 

 

 

Coordonator, 

Prof. Filipescu Irina   

Organizator stagii, 

Prof. Vladu Vasilica – Mariana   

 

 

 

 

Director,  

Prof. Filipescu Irina 

  



 

 

 


