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PROIECT EDUCATIV LOCAL 
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PROIECTE CARITABILE  

NOIEMBRIE 2020 - MAI 2021 

 

Motto: „Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși aproape toți 
se nasc cu ea”. (Hipocrate) 
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A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele unităţii de învăţământ aplicante:  LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA 
 

Adresa completă Mangalia, str. Negru-Vodă, nr. 19, jud. Constanţa, cod poştal 
905500 

Nr. de telefon/ fax 0241/75.32.05  
Fax : 0241/75.32.05, 0241/75.33.03  

Site şi adresă poştă electronică ltibanescu.ro; lt.ibanescu@yahoo.com 

Coordonatori (nume şi prenume, funcţie, 
date de contact) 

BARABAŞ VIRGINICA, profesor, 
virginiabarabas@yahoo.com, 0745132714 
MIHALACHE IULIANA CORINA, profesor, 
iulcor@yahoo.com, 0735168929 
TEODORESCU NICOLETA, profesor, 
teodorescu.nicoleta70@gmail.com, 0722358816 

Numărul cadrelor didactice participante 
la proiect/ nr. total de cadre didactice din 
unitate 

10 cadre didactice participante/ 43 cadre didactice în unitate 

Numărul elevilor din unitate participanţi 
la proiect 

30 de elevi 

Alte programe/ proiecte organizate de 
unitatea aplicantă în ultimii 5 ani 
(enumeraţi mai jos max. 5 titluri de 
proiecte, perioada de desfăşurare şi 
finanţatorul) 

”Înțelege diferența, respectă egalitatea!” 2015-2018, “Alege 
viaţa!” 2015-2020, ”Cuvinte magice: vă rog! Poftim! 
Mulțumesc!” 2018-2020, finanţare extrabugetară Liceul  
„Educație pentru voluntariat” 2018-2019, ”Sunt o carte vie, 
cunoaște-mă !” 2019-2020, ”Istoricul votului în România” 
2019-2020, finanțare extrabugetară (Comitetul Național 
Român pentru Drepturile Copilului Constanța) 

 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: „STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS”  
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: Activitate de educaţie pentru 
sănătate  
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: EDUCAŢIE CIVICĂ, VOLUNTARIAT, 
PROIECTE CARITABILE  
B4: Ediţia nr. 1 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale (etapa finală): Liceul Tehnologic „Ion 
Bănescu” Mangalia, mai 2021 
B6: Număr participanţi la proiect:  
Participare directă: 30 elevi, 20 cadre didactice, 5 părinţi, 3 reprezentanţi ai comunităţii locale  
Participare indirectă: 20 elevi coordonaţi de cadre didactice  
Participare online: 20 elevi coordonaţi de cadre didactice  

mailto:ltibanescu.ro
mailto:lt.ibanescu@yahoo.com
mailto:virginiabarabas@yahoo.com
mailto:iulcor@yahoo.com
mailto:teodorescu.nicoleta70@gmail.com
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B7: Bugetul proiectului: 

Buget total  Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 
300 - 300 

B8: Proiectul este cu participare: indirectă, online. 
 

C. REZUMATUL PROIECTULUI. Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului 
dumneavoastră:  
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 50 de elevi, 20 de cadre didactice  
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: Elevi, cadre didactice, părinţi din Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” 
Mangalia şi din alte unităţi şcolare din judeţ şi din ţară. Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, 
reprezentanţi ai comunităţii. 
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
I. „ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ” – seminar interactiv/ activitate de diseminare 
şi promovare a unui stil de viaţă sănătos, a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi 
totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi 
sănătos. – 4 decembrie 2020, de Ziua Internaţională a Voluntarilor, în fiecare şcoală participantă; 
II. „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” - concurs tematic pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal. 
Concursul se va desfăşura în fiecare şcoală participantă, în luna aprilie 2021. Lucrările selectate la 
nivelul fiecărei şcoli, pe secţiunile stabilite, se vor transmite electronic instituţiei organizatoare în 
vederea evaluării şi jurizării lor. Pentru cadrele didactice se va organiza un simpozion ştiinţific, 
lucrările cadrelor didactice vor fi incluse ulterior într-o revistă cu ISSN. 
d. Descrierea activităţii principale – activitatea principală va avea în vedere nevoile fundamentale de 
educaţie ale oricărui copil şi adolescent se va desfăşura sub forma concursului tematic, ţinând cont de 
relaţia de interdependenţă a educaţiei pentru sănătate cu educaţia pentru mediu, educaţia pentru pace, 
educaţia nutriţională, educaţia pentru timpul liber etc. 
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. Prin activităţile proiectului, şcoala poate aduce o 
contribuţie substanţială în transmiterea cunoştinţelor de educaţie pentru sănătate elevilor şi are 
abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie. 
 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi): 

 Motto: „Să îți dorești să fii sănătos este o parte din sănătate”. – Seneca 
Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o 

pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice şi psihice optime a elevilor, starea  de sănătate a 
acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în şcoală. 
 Sănătatea este cel mai de preţ bun pe care îl poate avea un om, iar dreptul la sănătate este unul 
din drepturile fundamentale ale omului. Sănătatea constituie, datorită imenselor sale implicaţii 
individuale, dar şi sociale şi demografice, unul dintre elementele cele mai vizate de politicile şi 
strategiile guvernamentale din întreaga lume. Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una 
din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi 
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totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi 
sănătos.  
 Activităţile din cadrul acestui proiect dau posibilitatea cadrului didactic să utilizeze informaţia 
în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de particularităţile locale. Cadrele 
didactice pot asigura o bună relaţionare între discursul teoretic din planul noilor educaţii şi transpunerea 
acestora în practica educativă prin implicarea elevilor, profesorilor, părinţilor, în activităţi care să 
răspundă intereselor elevilor şi să stimuleze participarea la acţiuni variate, în contexte nonformale. 
 De aceea, proiectul „Stil de viaţă sănătos” vizează conștientizarea părinților, a comunității 
asupra rolului pe care îl au în educarea tinerilor pentru sănătate, prin exemplul propriu, cât şi asupra 
sprijinului pe care îl pot oferi în alegerea celor mai potrivite decizii pentru o viață sănătoasă. 
  
D.2. Scopul proiectului: 

 Educarea tinerilor pentru formarea, dezvoltarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, prin 
cultivarea respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi. 
 
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Promovarea politicilor educaţionale, sociale în interesul păstrării sănătăţii planetei, a mecanismelor de 
implementare ale acestora; 
- Însuşirea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi privind alimentaţia sănătoasă, igiena individuală şi 
de grup, mediul ambiant, prevenirea bolilor; 
- Promovarea unor comportamente responsabile adecvate sănătaţii fizice şi psihice; 
- Conştientizarea impactului valorilor personale asupra comportamentului şi procesului de luare a 
deciziilor; 
- Informare, diseminare de practici pozitive;  
- Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la 
creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi. 
3.1. Obiective privind elevii: 

- Cunoaşterea unor aspecte care vizează un comportament optim şi o atitudine sănătoasă în raport cu 
ceilalţi şi cu propria persoană; 
- Cunoaşterea efectelor negative pe care un stil de viaţă nesănătos îl are asupra organismului; 
- Stimularea interesului şi motivaţiei pentru o alimentație sănătoasă, pentru mișcare, pentru protejarea 
mediului, pentru respectarea regimului de muncă şi somn, pentru gestionarea eficientă a timpului liber; 
- Participarea la activităţi şi acţiuni care contribuie la adoptarea unui stil de viață sănătos; 
- Dezvoltarea învăţării prin cooperare, respectarea unor sarcini specifice pentru realizarea unui scop 
comun;  
- Exersarea calităţilor de lider şi munca în echipă. 
3.2. Obiective privind cadrele didactice, părinţii, partenerii:   
- Promovarea schimbului de experienţă între factorii educaţionali implicaţi în proiect, în scopul creşterii 
eficienţei activităţilor pentru sănătate;   
- Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative interesante şi atractive în vederea 
cunoaşterii de către tineri a factorilor benefici și nocivi asupra sănătății;   
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- Asigurarea unui mediu educaţional propice care să motiveze tinerii în alegerea stilului de viață 
sănătos;  
- Implicarea în acțiuni de voluntariat care au drept scop informarea comunității asupra alimentației 
sănătoase/ mișcării. 
- Realizarea unei comunicări eficiente între  şcoală, familie, comunitatea locală; 
- Conştientizarea părinţilor despre efectele alimentaţiei asupra randamentului şcolar al elevilor; 
- Dezvoltarea unor calităţi personale care promovează participarea eficientă în viaţa civilă ca: 
optimism, disponibilitatea de a avea initiaţive, încredere în forţele proprii, spirit civic, abilităţi 
antreprenoriale. 
 
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 
 Aproximativ 30 de elevi şi 10 de cadre didactice de la Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” 
Mangalia, elevi şi cadre didactice de la şcolile din judeţul Constanţa şi din ţară, din învăţământul 
gimnazial şi liceal. 
  
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 
 Elevii care doresc să producă schimbări în mediul lor de viaţă şi să adopte atitudini necesare 
propriei dezvoltări personale. 
 Cadrele didactice şi părinţii elevilor care doresc să se implice într-o formă de activitate care 
promovează cooperarea pentru realizarea obiectivelor proiectului. 
 Comunitatea locală, beneficiar indirect al activităţilor proiectului. 

 
D.6. Durata proiectului: NOIEMBRIE 2020 – MAI 2021 
 

D.7. Descrierea activităţilor:  
I. a. Titlul activităţii: „ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ” 
b. Data/perioada de desfăşurare: luna decembrie 2020  
c. Locul desfăşurării: în fiecare şcoală participantă 
d. Participanţi: 30 de elevi, 10 cadre didactice, 5 părinţi, 3 reprezentanţi ai comunităţii locale/ 
parteneri în realizarea proiectului 
e. Descrierea pe scurt a activității. Activitatea se va desfăşura direct şi/sau online, sub forma unui 
seminar interactiv de Ziua Internaţională a Voluntarilor (5 Decembrie), în fiecare şcoală participantă, şi 
are ca scop diseminarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos, a cunoştinţelor corecte privind diferite 
aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui 
comportament responsabil şi sănătos. Desfăşurată pe două secţiuni, activitatea va cuprinde: 
- Vizionarea unor filme/ videoclipuri tematice privind stilul de viaţă sănătos; 
- Dezbatere cu tematică privind sănătatea individuală şi de grup, modalităţi de prevenire a bolilor şi de 
păstrare a sănătăţii personale, forme ale voluntariatului privind respectul faţă de mediul în care trăim.  
II. a. Titlul activităţii: „STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”  
b. Data/perioada de desfăşurare: luna aprilie 2021  
c. Locul desfăşurării: în instituţia organizatoare; în fiecare şcoală participantă  
d. Participanţi: 30 de elevi, 10 cadre didactice, 5 părinţi, 3 reprezentanţi ai comunităţii 
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e. Descrierea pe scurt a activității. Activitatea se va desfăşura sub forma unui concurs tematic pentru 
elevii din ciclul gimnazial şi liceal, cu participare indirectă, şi va avea mai multe secţiuni:  
- Eseuri/ referate despre stilul de viaţă sănătos - cultură generală;  
- Fotografie, afiş, colaj, flyer, poster, desen/ pictură cu simbolurile ale sănătăţii; 
- Prezentare power point, film, videoclip, portofoliu, revistă, broşură etc. despre stilul de viaţă sănătos, 
cuprinzând: date generale despre sănătate, alimentaţie echilibrată, exerciții fizice/ sport, echilibru 
mental, stimulare intelectuală, muncă şi somn de calitate, relația cu mediul și activitatea socială etc. 
 Pentru cadrele didactice se va organiza un simpozion ştiinţific cu participare indirectă. 

 
D.8. Diagrama Gantt a activităților:  

Nr. 

crt. 

 

Obiectiv specific Activitate Luna 

Decembrie 

2020 

 

Luna 

Aprilie 

2021 

Responsabili 

1.  Promovarea politicilor 
educaţionale, sociale în 
interesul păstrării sănătăţii 
planetei, a mecanismelor de 
implementare ale acestora 

„Împreună pentru o 
viaţă sănătoasă” 

  Coordonatorii 
proiectului 

2.  Însuşirea de cunoştinţe şi 
formarea de deprinderi privind 
alimentaţia sănătoasă, igiena 
individuală şi de grup, mediul 
ambiant, prevenirea bolilor 

„Împreună pentru o 
viaţă sănătoasă” 
 
„Stil de viață 
sănătos” 

  Coordonatorii 
proiectului 

3. Promovarea unor 
comportamente responsabile 
adecvate sănătaţii fizice şi 
psihice 

„Împreună pentru o 
viaţă sănătoasă” 
 
„Stil de viață 
sănătos” 

  Coordonatorii 
proiectului 

4. Conştientizarea impactului 
valorilor personale asupra 
comportamentului şi procesului 
de luare a deciziilor 

„Stil de viață 
sănătos” 

  Coordonatorii 
proiectului 

5. Informare, diseminare de 
practici pozitive 

„Stil de viață 
sănătos” 

  Coordonatorii 
proiectului 

6. Atragerea efectivă a elevilor în 
organizarea unor activităţi cu 
caracter extracurricular, 
conducând la creşterea 
numerică şi calitativă a acestor 
activităţi 

„Stil de viață 
sănătos” 

  Coordonatorii 
proiectului 
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D.9. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv 
impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității: 
 În urma derulării activităţilor proiectului acestea vor genera următoarele rezultate calitative: 

- Elevii vor învăţa să-şi formeze atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament 
responsabil şi sănătos;  

- Vor fi încurajaţi să-şi exprime opiniile privind protejarea sănătăţii personale şi a celor din jur; 
- Vor putea face schimb de opinii, de experienţă şi de idei cu elevi de la alte şcoli din ţară; 
- Vor învăţa să fie cetăţeni activi şi să se implice ca voluntari în diverse proiecte. 

Rezultate cantitative:  

- 10 pliante şi 5 postere de promovare a proiectului; 
- Un panou de promovare şi diseminare a activităţilor proiectului; 
- Mai mult de 10 parteneriate cu unităţi şcolare din judeţ şi din ţară; 
- O bază de date cu şcolile înscrise în proiect şi cu dovezile desfăşurării activităţilor; 
- Un raport final al proiectului; 
- O revistă electronică, cu ISSN, cu lucrările cadrelor didactice; 
- Diplome; 
- Participarea unor şcoli din cel puţin cinci judeţe din ţară.  

 
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului: 

Activităţile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului se vor realiza de către 
coordonatorii proiectului prin întâlniri de lucru în vederea organizării şi bunei desfăşurări a activităţilor, 
prin comunicarea eficientă cu partenerii, prin rapoarte intermediare şi finale, prin realizarea unui 
portofoliu final al proiectului, prin realizarea unui jurnal cu impresiile elevilor, cadrelor didactice şi 
părinţilor.  

În cadrul concursului tematic se va stabili un juriu, format din reprezentanţi ai organizatorilor şi 
ai partenerilor, care va evalua produsele participanţilor în funcţie de criteriile stabilite prin regulament.  

La finalul proiectului se vor prezenta atât raportul final, cât şi produsele activităţilor 
desfăşurate, se va amenaja panoul cu lucrările elevilor şi cadrelor didactice, se va realiza revista 
electronică, se vor acorda diplome cu premii şi diplome de participare pentru elevi şi cadre didactice.  

 
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului: 
 Proiectul va contribui semnificativ la formarea în rândul elevilor a atitudinilor responsabile 
privind sănătatea, la crearea unui set de valori personale. Beneficiarii vor înţelege că sănătatea este 
esenţială pentru formarea şi dezvoltarea propriei personalităţi, că este datoria lor să devină activi, 
implicaţi şi responsabili în rezolvarea problemelor de sănătate. 
  În funcţie de impactul obţinut, urmărim să atragem cât mai mulţi elevi care să participe la 
activităţi de acest gen, dar deopotrivă ne adresăm şi părinţilor (tutorilor legali), care sunt aşteptaţi ca 
actori implicaţi în punerea în practică a acestor tipuri de acţiuni. 

Proiectul se va derula şi în anul şcolar următor, aplicând pentru integrarea lui în calendarul 
activităţilor educative judeţene. Dorim să promovăm activităţile şcolii în comunitate, să demonstrăm că 
prin educarea corectă şi sănătoasă a tinerei generaţii întreaga comunitate poate fi influenţată în mod 
pozitiv. 
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D.12. Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns: 

 Riscuri: lipsa resurselor financiare pentru derularea de proiecte educative, lipsa unor sponsori, 
lipsa stimulentelor materiale pentru cadrele didactice implicate, retragerea unor parteneri în timpul 
derulării proiectului, neînţelegerea de către unii părinţi a importanţei şi necesităţii derulării de activităţi 
extracurriculare propuse de şcoală, lipsa motivaţiei elevilor sau familiilor lor etc. 
 Plan de răspuns la riscuri: rezultatele remarcabile, obţinute în anii anteriori, în cadrul altor 
proiecte ale şcolii, prin entuziasmul elevilor şi părinţilor, prin competenţa, profesionalismul, 
deschiderea spre schimbare şi noutate a cadrelor didactice şi reprezentanţilor comunităţii locale privind 
implicarea în activităţi educative extraşcolare; mediatizarea activităţilor proiectului în comunitatea 
locală prin articole în presa locală, pe site-ul liceului – https://ltibanescu.ro, pe www.didactic.ro, pe 
site-ul ISJ Constanţa; eficientizarea comunicării şi îmbunătăţirea relaţiilor şcoală-familie-comunitate. 

 
D.13. Activităţi de promovare/ mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 
timpul implementării proiectului: 
- Campanie de informare organizată de echipa proiectului în clasele de elevi;  
- Articole în presa locală şi judeţeană; 
- Materiale informative şi promoţionale: pliante, afişe, postere; 
- Postarea proiectului pe: site-ul liceului – https://ltibanescu.ro, www.didactic.ro , www.isjcta.ro; 
- Diseminare în cadrul activităţilor comisiilor metodice, cercului pedagogic, consiliului profesoral, 
Consiliului Şcolar al Elevilor, Asociaţiei Părinţilor. 

 

D.14. Parteneri implicaţi în proiect: descrierea parteneriatului (roluri şi responsabilităţi în proiect, 
adresa completă, nr. de telefon/fax, adresă poştă electronică /Site, persoană de contact și descrierea 
rolului, contribuției la organizarea proiectului - maxim 3000 caractere).  
1. Primăria municipiului Mangalia – Direcţia de Cultură şi Sport, Şos. Constanţei, nr. 5, Mangalia, 
office@culturasport.ro, tel. 0341566915 – director Lucian Nichita: Susţinerea activităţilor derulate în 
şcoală prin promovarea şi mediatizarea proiectului pe site-ul Primăriei Mangalia 
2. ONG „Salvaţi copiii!”, Str. Matei Basarab nr. 44, Mangalia, constanta@salvaticopiii.ro, 
telefon: +40744360908, 0752025917, fax: +40341146691 – preşedinte Carmen Andrei: Asigură 
suportul informativ de specialitate 
3. Comitetul Naţional Român pentru Drepturile Copilului Constanţa, liananaum@yahoo.com, tel. 
0747338050, vicepreşedinte Liana Naum: Asigură suportul informativ de specialitate 
4. Centrul Medical „Stare Bună” Mangalia, Şos. Constanţei, Bl. B4g, Sc. B, Ap. 17,  
www.medikal.ro/centrul-medical-stare-buna, tel. 0241751557, responsabil Ana Maria Bucur: Asigură 
suportul informativ de specialitate 
5. ONG LAMAJI-SANA, responsabil Eugenia Petrache: Asigură suportul informativ de specialitate 
6. Fundaţia Baylor-Marea Neagră Constanţa, Bd. Tomis, nr. 143, secretariat@baylor.ro, tel. 
0241691730: Asigură suportul informativ de specialitate 
7. ONG Mare Nostrum Constanţa, Str. Bogdan-Vodă, nr. 16A, office@marenostrum.ro, 
event@marenostrum.ro, tel. 0241612422, 0341407432: Asigură suportul informativ de specialitate 
7. Clubul Artelor „Solteris” Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 (Cercul Militar Mangalia), tel. 
0731853975 – preşedinte Emilia Dabu: Implicarea în organizarea/ jurizarea concursului tematic 

http://www.didactic.ro/
http://www.didactic.ro/
http://www.isjcta.ro/
mailto:office@culturasport.ro
mailto:constanta@salvaticopiii.ro
mailto:liananaum@yahoo.com
http://www.medikal.ro/centrul-medical-stare-buna
mailto:secretariat@baylor.ro
mailto:office@marenostrum.ro
mailto:event@marenostrum.ro
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8. Mangalia TV – redactie@mangalia.tv, tel. 0741529914 - Director Ionel Rugea: Susţinerea 
activităţilor derulate în şcoală prin promovarea şi mediatizarea proiectului 
9. Mangalia News – contact@mangalianews.ro, 0747338307 – Director Traian Lupu: Susţinerea 
activităţilor derulate în şcoală prin promovarea şi mediatizarea proiectului 
 
 
E. DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. 
crt. 

Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii RON Finanţare 
solicitată 

Total sumă 
RON 

1. Cheltuieli materiale 
= consumabile birotică 

 

3 topuri coli x 20 ron = 60 
ron 

1Tonner imprimantă x 150 
ron= 150 ron 

1 panou x 90 ron= 90 ron 

- 300 

 TOTAL RON 300  300 
 
 

Coordonatori: Prof. Barabaş Virginica  

    Prof. Mihalache Iuliana Corina 

    Prof. Teodorescu Nicoleta 

        

Echipa de proiect: Prof. Vasilescu Roxana 

          Prof. Băiaşu Alina 

          Prof. Prenţu Angelica 

          Prof. Şargu Rodica 

          Prof. Lipcea Gabriela 

          Prof. Ocunschi Livia 

         

           

Director unitate: Prof. Barabaş Virginica  

 

 

 

 

mailto:redactie@mangalia.tv
mailto:contact@mangalianews.ro
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REGULAMENTUL CONCURSULUI TEMATIC 

“STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS” 

 

Organizator:  LICEUL TEHNOLOGIC  “ION BĂNESCU”  MANGALIA 

Argument:  
 Prin acest concurs se urmăreşte înţelegerea şi promovarea de către elevi a deprinderilor care 
contribuie la o dezvoltare fizică şi psihică armonioasă, precum şi încurajarea lor de a-şi exprima 
propriile opinii în mod creativ, utilizând tehnologia informatică, dar şi abilităţile artistice proprii, în 
vederea stimulării unor comportamente responsabile privind sănătatea. 
  
Scopul concursului: 

 Educarea tinerilor pentru formarea, dezvoltarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos prin 
cultivarea unor obiceiuri şi atitudini responsabile faţă de sănătatea proprie şi a celor din jur, 
concomitent cu implicarea activă a părinţilor pentru consolidarea comportamentelor sănătoase. 
 
Obiectivele specifice ale concursului: 

-  Promovarea comportamentelor adecvate şi necesare sănătăţii fizice şi psihice; 
- Conştientizarea efectelor pe care un stil de viaţă nesănătos îl are asupra organismului şi asupra 
randamentului şcolar;  
- Atragerea elevilor în organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter extracurricular; 
- Exersarea de practici pozitive; 
- Exersarea calităţilor de lider şi de muncă în echipă; 
- Dezvoltarea creativităţii elevilor/ cadrelor didactice; 
- Dezvoltarea de noi abilităţi de comunicare;  
- Realizarea unei comunicări eficiente între şcoală, familie, comunitatea locală. 
  
Grupul ţintă:   

 Elevi ai ciclului gimnazial și liceal;  
 Cadre didactice. 

 

Programul şi locul de desfăşurare: 
20 aprilie 2021;  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 
 
SECŢIUNI:  

- Eseuri/ referate despre stilul de viaţă sănătos - cultură generală;  
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- Fotografie, afiş, colaj, flyer, poster, desen/ pictură cu simbolurile ale sănătăţii; 
- Prezentare power point, film, videoclip, portofoliu, revistă, broşură etc. despre stilul de viaţă sănătos, 
cuprinzând: date generale despre sănătate, alimentaţie echilibrată, exerciții fizice/ sport, echilibru 
mental, stimulare intelectuală, muncă şi somn de calitate, relația cu mediul și activitatea socială etc. 
- Simpozion ştiinţific pentru cadrele didactice. 
 

Rezultate aşteptate:   
 publicarea eseurilor/ referatelor/ altor produse ale concursului într-o revistă electronică cu 

ISSN; 
 publicarea creaţiilor premiate pe site-ul Liceului Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia. 

 
Înscrierea participanţilor:  
- Se va face electronic la adresele de e-mail iulcor@yahoo.com, rodicasargu@yahoo.com, începând cu 
data de 15 noiembrie până în data de 16 aprilie 2021 (lucrările primite după această dată, nu vor fi luate 
în considerare); 
- Prin completarea fişei de înscriere și a protocolului pentru parteneriat educațional (opțional);  
- Expedierea eseurilor/referatelor, fotografiilor, posterelor, afişelor, flyerelor, colajelor, desenelor, 
picturilor, prezentărilor power-point, filmelor, videoclipurilor, portofoliilor, revistelor, broșurilor etc.; 
- Fiecare profesor poate înscrie maximum şase elevi cu lucrări, maxim doi pe secțiune; 
- Lucrările și materialele pentru concurs şi pentru simpozion, fişele de înscriere, protocolul pentru 
parteneriat educațional vor fi expediate până în data de 16 aprilie 2021, în format electronic, pe 
adresele de e-mail iulcor@yahoo.com, rodicasargu@yahoo.com; 
- Fiecare cadru didactic poate participa la simpozion cu o lucrare proprie la oricare dintre subsecţiunile 
acestuia; în funcţie de complexitate, lucrările pot fi elaborate şi în echipe de două cadre didactice;  
- Diplomele de participare şi de premii, precum şi protocolul de parteneriat educaţional vor fi transmise 
în format electronic până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021.  
 
Condiţii de participare: 
1. Secţiunea Eseuri/ referate despre stilul de viaţă sănătos - cultură generală:  
- Redactarea lucrărilor de la secţiunea 1 – Eseuri/ referate vor fi redactate în document Word, 2003-
2007, în format A4, TIMES NEW ROMAN, corp de literă 12, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 
mm (text aliniat „justified”), caractere româneşti; titlul lucrării – Bold 14 mm Times New Roman, 
centrat. La un rând sub titlu, în dreapta se vor trece: numele şi prenumele, şcoala, localitatea şi judeţul.  
- Lucrările vor avea max. 5 pagini, fiecare lucrare va conţine bibliografia. 
- Numele folderului ataşat va fi Nume şi prenume şi va conţine lucrarea salvată sub forma Nume şi 
prenume_Instituţia. 
2. Secţiunea Fotografie, afiş, colaj, flyer, poster, desen/ pictură cu simbolurile ale sănătăţii:  
- Fotografiile, afişele, colajele, flyerele, posterele, desenele/ picturile vor fi trimise sub formă de poză, 
în format .jpg sau în pdf. 
3. Secţiunea Prezentare power point, film, videoclip, portofoliu, revistă, broşură etc. despre stilul de 

viaţă sănătos, cuprinzând: date generale despre sănătate, alimentaţie echilibrată, exerciții fizice/ sport, 

mailto:iulcor@yahoo.com
mailto:nicoleta681105@yahoo.com
mailto:iulcor@yahoo.com
mailto:nicoleta681105@yahoo.com
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echilibru mental, stimulare intelectuală, muncă şi somn de calitate, relația cu mediul și activitatea 
socială etc.: 
- Vor cuprinde la început un titlu adecvat, un motto, numele şi prenumele elevilor, clasa, profesorul 
îndrumător, şcoala de provenienţă, localitatea, judeţul; 
- Prezentările power-point vor avea între 10 şi 20 de slide-uri; 
- Filmele/ videoclipurile nu vor depăşi 3 minute şi vor fi trimise în format wmv sau avi; 
- Portofoliile, revistele, broşurile vor avea maxim 10 pagini, document Word 2003-2007; 
- Numele folderului va conţine lucrările elevilor salvate în formatele precizate sub forma Nume şi 
prenume_Secțiunea. 
4. Secţiunea Simpozion ştiinţific pentru cadrele didactice: 
- Redactarea lucrărilor de la secţiunea 1 – Lucrările vor fi redactate în document Word, 2003-2007, în 
format A4, TIMES NEW ROMAN, corp de literă 12, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm (text 
aliniat „justified”), caractere româneşti; titlul lucrării – Bold 14 mm Times New Roman, centrat. La un 
rând sub titlu, în dreapta se vor trece: numele şi prenumele, şcoala, localitatea şi judeţul.  
- Lucrările vor avea max. 5 pagini, fiecare lucrare va conţine bibliografia. 
- Numele folderului ataşat va fi Nume şi prenume şi va conţine lucrarea salvată sub forma Nume şi 
prenume_Instituţia_Secţiunea. 
 

Criterii de evaluare: 

- Secţiunea 1 - Lucrările prezentate trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat din tematica 
propusă, să aibă caracter de originalitate, noutate şi creativitate. 
- Secţiunile 2 şi 3 - Se vor urmări exclusiv: munca elevului, contribuţia individuală, talentul, gradul de 
originalitate, imaginaţia, creativitatea. 
- Cele mai bune lucrări vor fi selectate şi premiate (premiul I, II, III, menţiune) de un juriu format din 
reprezentanţi ai organizatorilor şi partenerilor. Lucrările care nu vor fi premiate vor primi diplomă de 
participare. Pentru fiecare secţiune se acordă premiile I, II, III, menţiuni pe fiecare ciclu de învățământ/ 
elevi/ cadre didactice. 
  
Observaţii finale: 
- Se vor acorda diplome de participare tuturor cadrelor didactice participante la concurs (și în cazul 
lucrărilor cu doi autori); 
- Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor, precum şi cadrelor didactice îndrumătoare;  
- Nu se acordă premii în bani;  
- Nu se acceptă contestaţii; 
- Participanţii vor fi de acord ca lucrările trimise să fie folosite în calendare, reviste, culegeri, cărţi cu 
produsele concursului, cu specificarea autorului; 
- Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus; 
- Participanţii sunt rugaţi să completeze fişa de înscriere individual;  
- Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor sau pentru cele care nu 
respectă condiţiile de redactare; 
- Organizatorii nu răspund de imposibilitatea primirii diplomelor de către participanţi, în cazul în care 
datele transmise prin fişa de participare sunt incomplete ori nu corespund realităţii.  
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NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE! 

 

Calendar: 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierea  participanţilor  
Trimiterea lucrărilor  

15 noiembrie 2020 – 16 aprilie 2021 

Jurizarea lucrărilor  21 aprilie - 21 mai 2021 
Organizarea expoziţiei  21 mai 2021 
Afişarea rezultatelor  21 mai 2021 

Expedierea diplomelor   21 mai - 18 iunie 2021 
Conferinţă de diseminare a proiectului  28 mai 2021 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE ELEVI  

PROIECTUL EDUCATIV „STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS” 

NOIEMBRIE 2020 - MAI 2021 

 

 

 
 
NUMELE şi PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR: 

SPECIALITATEA: 

INSTITUŢIA: 

ADRESA:              

TELEFON:  

E-MAIL:  

 

 Tabel cu elevii participanţi: 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Titlul lucrării 
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FIŞA DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE  

PROIECTUL EDUCATIV „STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS” 

NOIEMBRIE 2020 - MAI 2021 

 

 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC PARTICIPANT:   
 
SPECIALIZAREA:  
 
UNITATEA ȘCOLARĂ: 
 
LOCALITATEA: 
 
JUDEȚUL:  
 
TELEFON: 
 
E-MAIL:  
 
SECŢIUNEA: 
 
TITLUL LUCRĂRII: 
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PROTOCOL PENTRU PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”   Şcoala/ Liceul .......................................................... 
Loc. Mangalia, jud. Constanţa              Loc. ..................................., jud .............................. 
        
Nr. ............../.........................    Nr. ................../................................. 

 

  Părţile contractante: 
1) LICEUL TEHNOLOGIC „ION BĂNESCU” MANGALIA, str. Negru-Vodă, nr. 19,  loc. Mangalia, 
jud. Constanţa, cod 905500, telefon/fax:  0241-753205, reprezentat de prof. Barabaş Virginica, în 
calitate de director şi prof. Mihalache Iuliana Corina, în calitate de coordonatori de proiect  şi: 
2) ŞCOALA/ LICEUL ................................................................................................................................ 
Str. ..........................., nr. ...., localitatea .............................., jud. ............................, cod ................., tel 
......................................, reprezentată de prof. ..........................................................................., în 
calitate de director şi prof. ................................................................................................................, în 
calitate de coordonator de proiect al şcolii partenere. 
 
 2. Obiectul contractului: 
 Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea 
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul Proiectului educativ „STIL DE VIAŢĂ 
SĂNĂTOS”. 
3. Grup ţintă: elevii claselor de gimnaziu şi liceu, cadre didactice 
4. Obligaţiile părţilor: 
A) Aplicantul se obligă: 
- să informeze şcolile despre iniţierea proiectului şi organizarea activităţii finale; 
- să organizeze concursul din cadrul proiectului şi activitatea finală de evaluare; 
- să  emită şi să distribuie diplomele elevilor premianţi; 
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice.  
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 
- să mediatizeze proiectul şi concursul în şcoală; 
- să pregătească elevii pentru activităţi; 
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea şcolii. 
5. Durata acordului: 
 Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este 
valabil pe perioada desfăşurării proiectului, noiembrie 2020 - mai 2021. 
6. Clauze finale ale acordului: 
Concursul face parte din activităţile obligatorii din cadrul proiectului educativ şi urmăreşte stabilirea de 
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din judeţ şi din ţară. 
   
Aplicant,                        Partener,                                                                   
 
Director,             Director,   
Prof. Barabaş Virginica       Prof.  


