
 
 
 
 

 
Profil de zbor 

 
Despre cei care nu se plictisesc niciodat�... 

 
Argument 
 
Elevii C. N. “Emil Racovi��” Ia�i au performan�e remarcabile atât la concursurile �i 
olimpiadele �colare, cât �i în alte domenii, care îi pasioneaz� �i în care dovedesc, înc� o 
dat�, c� “Excelen�� în educa�ie” nu este doar un slogan, ci o realitate vie a �colii. 
Acest proiect propune înfiin�area pe site-ul CNER a unei sec�iuni denumit� “Profil de 
zbor”, realizat� de elevi. În cadrul acestei sec�iuni se vor publica bilunar portrete ale 
unora dintre elevii actuali, cu performan�e remarcabile, dar �i portrete ale unor absolven�i 
CNER, elevi de performan�� în �coal�, oameni de succes ast�zi. 
Consider�m c� o list� de rezultate la olimpiade �i concursuri este impresionant�, 
covâr�itoare prin num�rul �i greutatea premiilor ob�inute, dar nu emo�ioneaz�. Sec�iunea 
“Profil de zbor” î�i propune s� prezinte dintr-un plan apropiat, profiluri ale unor 
traiectorii de performan��. Vrem s� cunoa�tem �i s� recunoa�tem valorile dintre noi, vrem 
s� oferim modele, s� cre�m motiva�ii. 
 
Durat�: Permanent 
Periodicitate: Bilunar 
 
Profesori implica�i: 
prof. Genoveva Butnaru 
bibl. Cornelia Chelariu 
prof. Marinel �erban 
prof. Emanuela Cerchez 
 
Elevi implica�i: 
O echip� de elevi de liceu cu rol de reporteri �i redactori selecta�i prin concurs. 
 
Selec�ie elevi: 
Selec�ia se va realiza pe baza unui dosar format din Scrisoare de inten�ie �i un text în care 
autorul s� realizeze profilul unui elev din C. N. “E. Racovi��” care a ob�inut rezultate de 
performan��. 
 
Specifica�ii 
 
Un potret va consta dintr-un text de minim 250 de cuvinte de tip evocare, interviu, schi�� 
de portret, care s� reliefeze performan�a, modul de realizare, motiva�ia. Textul va fi 
redactat în Microsoft Word. Documentul Word trebuie s� fie înso�it de cel pu�in dou� 
fi�iere cu imagini (fi�iere cu extensia .jpg) �i s� con�in� �i explica�ii pentru imaginile 
asociate. 



 
 
 
 
 
Rezultate: 
Articole publicate pe site-ul �colii în care sunt ilustrate performan�ele elevilor no�tri. 
Diplome pentru elevii implica�i. 
 
Etape: 
Nr Activitate Perioada Mod de realizare 
1 Promovarea proiectului �i anun�area 

condi�iilor de candidatur� 
 

19-24 
octombrie 
2010 

Pe site-ul liceului 
Prin consiliul elevilor 
Prezentare la clas� de c�tre 
profesori/dirigin�i 

2. Depunerea candidaturilor pentru 
colectivul de redac�ie 

25-26 
octombrie 
2010 (pân� la 
ora 14.00) 

Dosarele se depun la 
laboratorul informatic� II, 
prof. Em. Cerchez 

3. Selec�ia colectivului de redac�ie �i 
anun�area rezultatelor 

27 octombrie 
2010 

 

4. Prima întâlnire de redac�ie 28 octombrie, 
pauza mare 

Intâlnire de contact, 
laboratorul informatic� II 

5. Publicarea portretelor realizate de 
candida�ii selecta�i 

1-12 
noiembrie 
2010 

Portretele vor fi publicate 
pe site-ul �colii în sec�iunea 
“Profil de zbor” 

6. Realizarea unui calendar al 
proiectului 

7-12 
noiembrie 
2010 

Întâlnire de redac�ie, pentru 
stabilirea calendarului 
Realizare contacte 

7 Redactarea �i publicarea potretelor 21 noiembrie – 
15 iunie 2010 

Conform specifica�iilor 

 
 
 
 
 


