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 Argument  

Motto: „… dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei…”  

Mathama Ghandi 

Ziua Mondială a Pâinii se sărbătoreşte anual pe 16 octombrie, în peste 30 de ţări ale lumii. 

Ideea a fost lansată în anul 2001 de către Uniunea Internaţională a Brutarilor (UIB) şi a fost 

preluată ulterior de comunităţi din toate colţurile lumii.  

Formele de sărbătorire a acestei zile variază de la o civilizaţie la alta, însă toate au un 

element  comun: PÂINEA  

Din anul 2010, Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” din Brăila şi-a făcut o tradiţie din a 

sărbători  ”Ziua mondială a pâinii”. 

 

Proiectul porneşte de la idea că o varietate de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini pot fi 

dezvoltate prin intermediul activităţilor de voluntariat. Voluntariatul poate fi privit şi ca o sursă 

importantă pentru învăţarea non-formală şi informală, dar şi pentru integrarea socio-profesională a 

celor  care îl practică. S-a observat că la nivel naţional există diferenţe de percepţie şi atitudine 

legate de mişcarea de voluntariat.   

Prin acest proiect urmărim să identificam exemple de bună practică legate de creşterea 

gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului în special în rândul 

tinerilor, dar şi al societăţilor ccomerciale. 

 

Obiectivul general /scopul 

Creşterea gradului de conştientizare a valorii voluntariatului pentru societate şi individ şi  

valorificarea potenţialului creator al voluntarilor. 

 

 Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului 

- creşterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la activitatea 

de voluntariat; 

- dezvoltarea  abilităţilor sociale şi de comunicare prin implicarea a  cel puţin 100 elevi şi 10 

profesori 

- creşterea coeziunii grupului cu cel puţin 50 % prin implicarea în rezolvarea sarcinilor,  

- descoperire rolului şi locului pâinii în obiceiurile şi tradiţiile româniilor, 

- adoptarea iniţiativei individuale şi de grup precum şi dezvoltarea creativităţii, 

- încurajarea elevilor în găsirea de soluţii în rezolvarea problemelor legate de viaţă atât la nivel 

local şi naţional 

 

 Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul 

Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul preuniversitar, cu vârste cuprinse între 14-19 

ani, de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Brăila şi de la instituţiile partenere. 

 



 
 

 Durata proiectului:  

Proiectul se va desfăşura în perioada martie-octombrie 2013 şi se va finaliza după trimiterea 

raportului de autoevaluare către inspectorului pentru educaţie permanentă. 

 

 Descrierea activităţilor  

Etapele proiectului: 

  a. Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: Stabilirea grupului ţintă 

c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2013 

d. Locul desfăşurării: în fiecare dintre instituţiile partenere 

e. Participanti: elevi voluntari, cadre didactice 

f. Descrieţi pe scurt activitatea:  

Masă rotundă la care vor participa elevii şcolilor, reprezentanţii comunităţilor. Activitatea 

va avea ca subiect familiarizarea elevilor cu noţiunea de voluntar. În finalul ei se va stabili echipa 

de voluntari ai şcolii. 

g. Responsabil: profesorul/profesorii coordonatori din fiecare instituţie parteneră 

h. Beneficiari: elevii şcolilor 

i. Modalităţi de evaluare 

Evaluare internă: 

- Proces verbal al activităţii ce va fi trimis şcolii organizatoare a proiectului; număr de participanţi la 

activitate; bază de date a voluntarilor. 

Evaluare externă:  

- Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea proiectului. 

 

a. Activitatea nr. 2 

b. Titlul activităţii: Instruirea voluntarilor 

c. Data/perioada de desfăşurare: martie 2013 

d. Locul desfăşurării: în fiecare dintre instituţiile partenere 

e. Participanti: elevi şi profesorii şcolilor partenere 

f. Descrieţi pe scurt activitatea:  

Întâlnire de lucru cu elevii din şcolile implicate, în cadrul căreia se vor descrie activităţile 

proiectului. 

g. Responsabil: profesorul/profesorii coordonatori din fiecare instituţie parteneră 

h. Beneficiari: elevii şcolilor 

i. Modalităţi de evaluare 

Evaluare internă: 

- Numărul de participanţi la activitate ; proces-verbal al activităţii ce va fi trimis şcolii organizatoare 

a proiectului ; 

- Acorduri de parteneriat pentru educaţie, conform anexei 1 

Evaluare externă:  

- Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea proiectului. 

 

a. Activitatea nr. 3 

b. Titlul activităţii: Realizarea activităţii de donaţie de pâine  

c. Data/perioada de desfăşurare: martie-aprilie 2013 

d. Locul desfăşurării: comunităţiile şcolilor participante 

e. Participanţi: elevii şcolilor, reprezentanţi a unor societăţi comerciale,  

f. Descrieţi pe scurt activitatea: 

g. Responsabil: profesorul/profesorii coordonatori din fiecare instituţie parteneră 

h. Beneficiari:  

i. Modalităţi de evaluare 

Evaluare internă: 

- Numărul de participanţi la activitate. 

- Impactul activităţii în mass-media, site-urile şcolilor participante, pagini de socializare. 



 
 

-     Fişe de feed-back oferite participanţilor  

Evaluare externă:  

- Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea proiectului. 

 

a. Activitatea nr. 4 

b. Titlul activităţii: Concursul „Pâinea noastră”- prima etapă 

c. Data/perioada de desfăşurare: 2-15 mai 2013 

d. Locul desfăşurării: şcolile participante 

e. Participanţi: elevi, cadre didactice  

f. Descrieţi pe scurt activitatea: 

 În şcolile partenere se vor întocmi proiecte  ce vor sintetiza activitatea de voluntariat bazată 

pe donaţie de pâine unor persoane aflate în dificultate. Pentru înscriere în concurs se va completa 

fişa de înscriere din cadrul Regulamentului concursului „Pâine noastră”. Data limită de trimitere a 

lucrărilor este 15 mai 2013 

g. Responsabil: profesorul/profesorii coordonatori din fiecare instituţie parteneră 

h. Beneficiari: elevii şcolilor 

i. Modalităţi de evaluare: numărul proiectelor întocmite şi primite.  

 

a.  Activitatea numărul 5 

b.Titlul activităţii: Selectarea finaliştilor 

c. Data/perioada de desfăşurare: 20 mai- 15 iunie 2013 

d.Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila 

         e. Participanţi: comisia de evaluare a proiectelor alcătuită din reprezentanţi ai ISJ Brăila, CCD 

Brăila, reprezentanţi ai instituţiilor comunităţii: Primăria Brăila, DAS Brăila, DGASPC Brăila 

f.  Descrieţi pe scurt activitatea: Se vor evalua proiectele pe baza Regulamentului concursului  

            „Pâinea noastră”, anexa 2 

g. Responsabil: organizatorii. 

h. Beneficiari: elevi, cadre didactice. 

i. Modalităţi de evaluare: 

  Evaluare internă: Numărul de proiecte participante 

Evaluare externă: Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea 

proiectului. 

 

a. Activitatea numărul 6 

b.Titlul activităţii: Concursul ,,Pâinea noastră”- etapa a II-a 

c. Data/perioada de desfăşurare: 11-13 octombrie 2013 

d.Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila 

         e.Participanţi: elevi, cadre didactice. 

         f.Descrieţi pe scurt activitatea: Concursul va cuprinde patru probe, după cum urmează: 

 Proba 1: Prezentarea produsului specific zonei 

 Proba 2: Proba de măiestrie 

 Proba 3: Prezentarea proiectului 

 Proba 4: Proba surpriză!                                                                                                                                                                                           

          g.Responsabil: organizatorii. 

h. Beneficiari: elevi, cadre didactice,  comunitatea locală 

i. Modalităţi de evaluare:   

Evaluare internă: 

 Numărul de participanţi la concursul ,,Pâinea noastră”. 

 Numărul de premii acordate participanţilor la concurs. 



 
 

 Chestionar on-line aplicat participanţilor. 

 Raportul de autoevaluare. 

 

Evaluare externă:  

 Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea proiectului. 

 

a. Activitatea nr. 7 

b. Titlul activităţii: „Exemple de bună practică în voluntariatul bazat pe donaţie de 

produse de panificaţie” 

c. Data/perioada de desfăşurare: 11 octombrie 2013 

d. Locul desfăşurării: Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Brăila 

e. Participanţi: Echipajele şcolilor finaliste, reprezentanţi ai comunităţii, ai partenerilor, ai 

societăţilor comerciale 

f. Descrieţi pe scurt activitatea: 

Şcolile participante vor face prezentarea activităţiilor desfăşurate în cadrul proiectului. 

g. Responsabil: coordonatorii proiectului 

h. Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea 

i. Modalităţi de evaluare 

Evaluare internă: 

 Realizarea mapei proiectului sub formă de publicaţie cu ISBN (conţinut informativ, 

foto) 

 Chestionare despre activitatea de voluntariat, în general şi despre activitatea din 

cadrul proiectului 

Evaluare externă:  

 Raportul de autoevaluare trimis către ISJ Brăila după finalizarea proiectului. 

 

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele de 

evaluare a acestor rezultate  

 

Rezultate cantitative: 

 Materiale multimedia 

 Afişe şi pliante de prezentare a proiectului multiplicate pentru fiecare instituţie implicată în 

proiect. 

 

Rezultate calitative: 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor  şi profesorilor participanţi la activităţile 

proiectului. 

 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de interacţiune prin implicarea activă şi 

creativă în rezolvarea sarcinilor propuse. 

 Stabilirea unor relaţii de parteneriat cu şcolile şi instituţiile partenere. 

 Creşterea prestigiului instituţiei la nivel local, regional, naţional. 

Metodele de evaluare a acestor rezultate vor fi din aria metodelor alternative: 

 Fişă de feed-back. 

 Înregistrări video. 

 Portofoliul. 

 

D.8. Prezentaţi modalităţile de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

I. Evaluare iniţială: 

 Constatarea nevoii de a organiza activităţi de voluntariat. 

 Nevoia de a implica elevii şi cadrele didactice într-o activitate interdisciplinară. 

 Atragerea de instituţii partenere. 

II. Evaluare formativă: 

 Constituirea unei echipe de monitorizare (profesorii coordonatori, directorii instituţiei). 

 Elaborarea unei fişe de monitorizare a rezultatelor proiectului. 



 
 

 Urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, a respectării sarcinilor, a gradului 

de atingere a obiectivelor până la momentul respectiv, a impactului asupra grupului ţintă. 

 Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză, procese-

verbale. 

 

III. Evaluarea finală: 

 Fişe de feed-back aplicate elevilor şi profesorilor implicaţi. 

 Broşură şi CD cu proiectele participante. 

 Album foto. 

Indicatori cantitativi: 

 Elevi şi profesori din instituţiile şcolare implicate în proiect 

Indicatori calitativi: 

 Creşterea numărului de elevi care fac muncă de voluntariat 

 Îmbunătăţirea comunicării în interiorul grupului de elevi şi în relaţia profesor-elev. 

 Valorificarea aptitudinilor practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 1                                ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE 

 

 Încheiat azi …………………….. 

1.Părţile contractante: Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” reprezentată prin:  Director, prof. 

Ramona Chiper în calitate de APLICANT şi  

2. ŞCOALA..................................................................................................................................,  

Strada .................................................., Nr. ……, Localitatea……………………….........……..,  

Judeţul  …………………………., reprezentată prin ....................................................…………  

                  în calitate de director şi ...................................................................... în  calitate de PARTENER.  

       3 . Obiectul contractului: 

 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în 

vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţii a concursului “ PÂINEA 

NOASTRĂ”  

       4. Grup ţintă: elevi 

       5. Obligaţiile părţilor: 

           A) Aplicantul se obligă : 

  - să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele echipelor de elevi premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

         B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în  şcoli;  

- să pregătească elevii pentru activitate; 

- să selecteze proiectele elevilor participanţi la concurs; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

      6. Durata acordului: 

 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada  anului 2013. 

      7. Clauze finale ale acordului: 

 Concursul “ PÂINEA NOASTRĂ” face parte din categoria activităţilor extraşcolare din domeniul 

educaţiei civice şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

Acordul de parteneriat se va încheia în 2 exemplare. 

 
   Aplicant,                                                      Partener 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXA 2 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFÃŞURARE A  

CONCURSULUI PÂINEA NOASTRĂ 

-perioada   2- 15 mai 2013 ( prima etapă ) 

           -perioada 11 -13 octombrie 2013 ( a doua etapă) 

 

Întotdeanua drumul de la teorie spre practică se dovedeşte foarte anevoios, iar primii paşi îi 

constituie identificarea situaţiei de fapt. Totuşi, luarea în calcul a restricţiilor din fapt nu trebuie să 

altereze ideile primare de la care s-a pornit. 

Proiectul porneşte de la ideea că o varietate de abilităţi, cunoştinţe şi atitudini pot fi 

dezvoltate prin intermediul activităţilor de voluntariat. Voluntariatul poate fi privit şi ca o sursă 

importantă pentru învăţarea non-formală şi informală, dar şi pentru integrarea socio-profesională a 

celor  care îl practică. 

 S-a observat că la nivel naţional există diferenţe de percepţie şi atitudine legate de mişcarea 

de voluntariat.   

Prin acest proiect urmărim să identificam exemple de bună practică legate de creşterea 

gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului în special în rândul 

tinerilor, dar şi al societăţilor comerciale. 

 

OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL 

 

 

Creşterea gradului de conştientizare a valorii voluntariatului pentru societate şi  

individ şi valorificarea potenţialului creator al voluntarilor. 

 

Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul preuniversitar, cu vârste cuprinse între 

14-19 ani, preocupaţi de acţiuni comunitare. 

 

Prima etapă a proiectului va avea loc prin corespondenţă 

Fiecare echipă de proiect va întocmi un studiu sub formă de proiect  prin care elevii au  

desfăşurat cu diferite ocazii activităţi de donaţie(din zonă sau din judeţ ) şi au încercat 

popularizarea şi implementarea acestor concepte, prin stimularea dezvoltării acţiunilor 

comunitare  în vederea creşterii sensibilităţii faţă de problemele celorlalţi. 

 

Echipajele vor avea posibilitatea să participe cu un singur proiect ce trebuie să îndeplinească 

următoarele cerinţe: 

 

 Câte un exemplar imprimat, cu foile numerotate şi îndosariate 

Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, 

la 1,5 rânduri, cu margini egale de  20 mm (text aliniat „justified”),  

vor fi redactate cu font TIMES NEW ROMAN, corp de litera 12,  

 caractere româneşti; 

 Varianta pe format electronic ( CD ) 

 Prezentare PP ( power  point) - importantă mai ales în etapa a doua a concursului 

 Alte materiale necesare prezentării 

 

Lucrările nu se returnează. 

 

Acestea se vor trimite în perioada 2-15 mai 2013 pe adresa  Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 

Brăila, Str. ,Calea Călăraşilor nr. 206, Loc./ Jud. Brăila, cod 810274 ,  

Nr. de telefon/fax. 0239673665/0239.671766. 

 

 



 
 

 

 

               Persoana de contact: 

               Prof. Magdalena Dună,  tel.0745339130, e-mail magda_duna@yahoo.com 

               Prof. Nicoleta Băbeanu, tel.0729071001, e-mail nicoletababeanu@yahoo.com 

               Prof.Violeta Leocă,         tel.0724000587, e-mail violetaleoca@yahoo.com 

 

 Între 20 mai- 15 iunie- evaluarea proiectelor primite 

              Comisia de evaluare va fi formată din specialiştii partenerilor propuşi în proiect.   

              Se va puncta :  

- originalitatea 40p. 

- valoarea soluţiei găsite, pertinenţa ei, sustenabilitate 30 p. 

- parteneriate în proiect 30 p. 

             În urma datelor obţinute de echipajele participante vom şi a   comparării cu obiectivele urmărite,  

     vom obţine clasamentul pe baza căruia vom acorda premiile (locul I, locul II, locul III şi premii   

     speciale). Fiecare profesor coordonator va primi diplomă de participare. 

 

            Proiectele care s-au clasat pe primele 6 locuri vor avea ocazia să participe la cea de-a doua 

etapă a concursului, în perioada 11- 13 octombrie 2013, cu deplasare 

 Octombrie - expedierea diplomelor prin poştă ( participare) 

 

Pentru întocmirea clasamentului final,după desfăşurarea celei de-a doua etape, ponderea 

proiectului întocmit este de 40%, prezentarea lui 20%, proba practică de măiestrie 20 % şi 

prezentarea unui produs specific locului 20%.  

 

Participanţii la cea de-a doua etapă vor avea : 

 Tabele nominale (în număr de 3) cu elevii participanţi; 

 Delegaţie ; 

 Copie după certificatul de naştere; 

 Aviz epidemiologic; 

 Echipament corespunzător pentru proba practică ( echipament de protecţie: halat alb, papuci 

albi andiderapanţi, bonetă/şapcă/batic). 
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ANEXA 3 

 

Unitatea de învăţământ :……………………………………………….. 

Nr. de înregistrare :…………………………………………………….. 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE  

LA CONCURSUL DE EDUCAŢIE CIVICĂ  

„ PÂINEA NOASTRĂ” 

ediţia a IV – a 

-  

 

Echipa de elevi are următoarea componenţă ( numele şi prenumele, e-mail)  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Adresa unităţii de  învăţământ: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Titlul lproiectului: ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Coordonatorul ( numele şi prenumele, funcţia, e-mail) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Datele de contact: 

- e-mail ( obligatoriu ) 

.................................................................................................................................... 

- telefon(obligatoriu)..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Prin semnarea acestei fişe, declar că sunt de acord cu regulamentul concursului. 

 

 

 

 

 

 

 Coordonator,                                                                        Director,    

 

 

       Elevi, 


