
   

Proiect educaţional „Acordurile Toamnei” 

Spectacol artistic muzical-literar 

 

ARGUMENT 

În Colegiul Naţional “Emil Racoviţă” a devenit o tradiţie de a oferi elevilor oportunitatea, 
în cadrul Zilelor Colegiului, de a-şi exprima abilităţile artistice sub forma unui spectacol, 
care să creeze un cadru adecvat exprimării creativităţii, talentului şi unicităţii fiecăruia. 

Gustul estetic se cultivă. Prin astfel de manifestări, atât “artiştii”, cât şi spectatorii, fac 
un nou pas spre devenirea lor de oameni împliniţi spritual. Îmbinarea unei educaţii 
ştiinţifice de înaltă calitate cu manifestări artistice diverse, inedite, vibrante, este o 
soluţie viabilă  pentru dezvoltarea complexă a tinerilor. 

Ediţia din acest an îşi propune ca prin sumele colectate din vânzarea biletelor, să 
contribuie la achiziţionarea unor echipamente de sonorizare performante pentru Sala 
de Festivităţi a C. N. “Emil Racoviţă”. 

Proiectul va fi organizat în parteneriat cu Fundaţia LERIS. 

INIŢIATORI ŞI ORGANIZATORI PROIECT 

• Prof. Ramona Cojocaru 

• Elev Păsărică Ilinca, clasa a X-a A 

COLABORATORI 

• Ing. Andrei Daniel 

• Prof. Cerchez Emanuela 

• Prof. Şerban Marinel 

• Prof. Genoveva Butnaru 

• Bibl. Cornelia Chelariu 

• Colectivul de elevi ai clasei a X-a A 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

Sala de festivităţi a Colegiului Naţional “Emil Racoviţă”. 

DATA 

16 Noiembrie 2011, orele 18.00-20.00 



   

OBIECTIVE 

• Formarea abilităţilor de receptare şi interpretare a diferitelor formă de artă în 
contexte formale şi informale. 

• Dezvoltarea deprinderilor muzicale interpretative vocal-instrumentale; 

• Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă 

• Formarea deprinderilor de abordare cu profesionalism a managementului unei 
activităţi artistice 

• Manifestarea inedită a valenţelor native; 

• Asigurarea unui climat educaţional propice dezvoltării armonioase a personalităţii 
elevului; 

• Conştientizarea şi exersarea unor valori: respect faţă de tradiţiile şcolii, implicare în 
îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale şolii 

RESURSE NECESARE 

• Resurse materiale: 
Sala de festivităţi, pentru desfăşurarea repetiţiilor (zilnic după ora 14.00) şi pentru 
desfăşurarea spectacolului 
Echipamente de sonorizare 

• Resurse umane: cadre didactice, elevi 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

• Preselecţii în perioada 31 octombrie-1 noiembrie 2011 

• Repetiţii după orele de curs, în perioada 3-15 noiembrie 2011 

• Realizare afiş 1-10 noiembrie 2011 

• Activităţi de promovare 30 octombrie – 15 noiembrie 2011 

• Derulare spectacol pe data de 16 noiembrie, ora 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 


