
 
                                                                                   
                         

          Racovi�� în labirintul cunoa�terii 

De zilele Colegiului Na�ional “Emil Racovi��” ne aducem aminte cu drag cine 

suntem ca �coal�, care ne este istoria, celebrând totodat� prezentul.  La ceas aniversar 

dorim s� organiz�m un concurs prin care elevii s� cunoasc� detaliile identit��ii �colii 

noastre, trecute �i prezente. Pentru c� atunci când vor cunoa�te �coala, vor ajunge s� se 

identifice mai bine cu ea �i vor deveni mai puternici. Consider�m c� dasc�lii au datoria s� 

cultive în con�tiin�a elevilor mândria de a apar�ine acestei �colii. Trebuie s� le oferim 

suficiente motive, prin transmiterea valorilor, ca astfel s�-�i g�seasc� identitatea �i 

r�d�cinile. 

Acest proiect î�i propune s� întemeieze o tradi�ie de zilele Colegiului prin 

organizarea unui concurs care s� eviden�ieze elementele de specificitate a �colii, 

informa�ii referitoare la oamenii �colii, la activit��ile derulate în �coal�, olimpici �i, 

bineîn�eles, informa�ii referitoare la istoria colegiului. 

Descrierea proiectului 

Etapa I:  

Fiecare clas� va desemna o echip� alcatuit� din 3 elevi (selec�ia elevilor se va face de 

c�tre dirigintele clasei). Concursul se va desfa�ura pe data de 10 noiembrie 2010 �i va 

cuprinde 40 de întreb�ri din  bibliografia recomandat�. 

Primele 5 echipe (din cele 30 de echipe participante), cu punctajul cel mai mare, vor fi 

desemnate câ�tig�toare �i vor participa la cea de-a doua etapa a proiectului. 

Etapta a II a  

Aceasta se va desf��ura în Sala de Festivit��i, miercuri 17 noiembrie, ora 15:00 �i va 

cuprinde, la rândul ei, dou� probe: 

- Un concurs de cultura general� despre Colegiul Na�ional “Emil Racovi��” 

- O proba de crea�ie, la alegere (piesa de teatru, melodie, poezie, tablou, etc), cu 

referire la tema proiectului 

Fiecare clasa î�i va înscrie echipa la biblioteca �colii pân� la data de 6 noiembrie 2010. 
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