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LICEUL TEHNOLOGIC”DIMITRIE GUSTI"                                                                                             
 

Proiect de activitate extracurriculară 
 
 

Activitate: Concurs de postere și referate: Tradiții de Crăciun pe Glob  

Grup țintă: elevii claselor: IX-XI din Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti” din Sectorul 5 și elevi claselor V-VIII de 

la Școala "Sf. Andrei" din Sectorul 6.  

Scopul activității: Realizarea unor conexiuni între cunoștințele dobândite la discipline școlare studiate și aplicarea 

lor în contextul de cultură generală, dezvoltarea gândirii comparative și stimularea identității naționale prin 

compararea elementelor de cultură și identitate din România și din alte state din Europa. 
 

Obiective: 

1. Stimularea interesului elevilor pentru dobândirea unor cunoștințe cu caracter interdisciplinar; 

2. Stimularea comportamentului creativ; 

3. Dezvoltarea simțului estetic și a gândirii comparative; 

4. Conștientizarea apartenenței la comunitatea locală, națională și europeană. 

Materiale folosite: platforma Google Classroom a Liceul Tehnologic ”Dimitrie Gusti”, postere, diplome, premii. 
 

Desfășurarea activității 
1. Etapa pregătitoare: Organizatorii activității anunță tema și se explică condițiile de respectat pentru 

realizarea activității. Se stabilesc modalitățile de lucru în cazul posterelor/desenelor și de trimitere a 

materialelor pentru fiecare elev. 

2. Desfășurarea activității (15.11.2021-23.12.2021) 

    Elevii participanți prezintă informațiile găsite profesorilor până pe 20.12.2021 și dacă este cazul vor primi 

de la profesori feedback pe durata desfășurării activității cu sugestii de revizuire și îmbunătățire a lucrărilor. 

Elevii care optează pentru referate: ”Tradiții și obiceiuri de iarnă”/ Noël en Roumanie- Quelques 

traditions et coutumes à connaître/ Christmas around the world- vor trimite referatele /eseurile în limba română 

sau vor trimite conținutul în limba engleză ori franceză în funcție de opțiune. Materialele grafice 

(fotografiile/desenele) vor fi selectate și atribuite conținutului ținând cont de specificațiile profesorilor.  

Lucrările trebuie să conțină informații ce respectă următoarele crierii: 

⇨ Respectarea temei propuse; 
⇨ Originalitatea; 
⇨ Impresia artistică; 
⇨ Calitatea tehnică a creației. 

 

3. Încheierea activității 

Activitatea se va desfășura on-line, materialele fiind încărcate de către elevi pe platforma Google 

Classroom a Liceului Tehnologic ”Dimitrie Gusti” la secțiunea Concurs sau pe email/WhatsApp de elevii de 

la Școala "Sf. ANDREI". Se va stabili o oră din 23.12.2021, de comun acord cu Școala parteneră, în care 

participanții vor primi rezultatele jurizării. Elevii participanți vor răspunde întrebărilor ce li se adresează. Cele 
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mai bune răspunsuri la fiecare secție și cel mai implicat elev vor fi premiați. Restul participanților vor primi 

diplome de participare. 

Cerințe eseuri/referate Concurs de Crăciun 
I. Elevii vor realiza referate având ca titlu/subiect una dintre temele de referat/eseu din listă. 

Teme de referat/eseu pentru Concurs: 

1. Obiceiuri, bucătăria și cântece de Crăciun de-a lungul timpului la români; 
 2. Obiceiuri, bucătăria și cântece de Crăciun de-a lungul timpului în alte civilizații; 
3. Sărbători și tradiții de iarnă precreștine la daci și la alte popoare; 
4. Crăciunul în dialog inter-confesional și intercultural sau în familiile mixte din punct de vedere etnic și 
religios; 
5. Tradiții și obiceiuri de iarnă din familie; 
6. Tradiții și obiceiuri de iarnă din Europa; 
7. Noël en Roumanie- Quelques traditions et coutumes à connaître; 
8. Christmas around the world. 

II. Condiții de redactare referate/eseuri: 

1. Lucrările pot fi scrise: a) de mână, minim 1 pagină iar sub titlu trebuie să apară numele și clasa. 

b) în Microsoft Word- minim 1 pagină (2 pagini cu imagini), lucrările vor folosi Times New Roman 12, 

justified și vor fi redactate cu diacritice. Titlul lucrării va avea dimensiunea de 14, bold, centrat. 

Referatele/eseurile vor avea trecut sub titlu numele autorului și clasa (scrise pe fiecare pagină trimisă). Pentru 

prezentările Microsoft Power Point (20 slide-uri maxim). 

2. Lucrările vor fi fotografiate/scanate și încărcate pe platforma Google Classroom a liceului la secțiunea 

Concurs de Crăciun, până în data de 20.12.2021. 

3. Temele de referatele/eseuri pot fi redactate în limba română, engleză sau franceză. 

4. Lucrările vor fi jurizate de către profesori implicați în activitate. 

Cerințe concurs postere, felicitări și desene: Crăciunul în jurul lumii 
1. Posterele/desenele vor fi realizate în format A4, prin orice tehnică de lucru. 
2. Lucrările vor fi evaluate ținându-se cont de originalitate, de calitatea tehnică a desenului și de respectarea 
tematicii de Crăciun.  
3. Autorii vor da titlu creației și își vor nota numele, prenumele și clasa pe pagina desenată.  
4. Lucrările vor fi fotografiate/scanate și încărcate pe platforma Classroom a Liceului Tehnologic ”Dimitrie 
Gusti” la secțiunea Concurs de Crăciun (Class code: g6tfvhh), până în data de 20.12.2021. 
5. Lucrările vor fi jurizate de către profesori implicați în activitate și de către 3 elevi de la clase diferite. 
 

Coordonatorii activității: Prof. coord: Prof. Rădulescu Simona, Prof. Răducanu Cristian-Jan, Prof. 
Munteanu Mihaela-Daniela, Prof. Berca Ana-Maria, Prof. Hristescu Maria;  Prof. Panainte Cornelia; Prof. 
Papaghiuc Raluca; Prof. Petre Marilena;  
 


