
Intersecții culturale 

Un proiect pentru tinerii interesați să evolueze prin 
comunicare, creație, dezbateri, interacțiune, idei 
 



Perioada și locul de desfășurare: 6– 27 noiembrie 2017, 
Colegiul Național Cantemir-Vodă 

Parteneri: 

 Colegiul Național Cantemir Vodă 

 Colegiul Național Gheorghe Lazăr 

 Colegiul Național Mihai Eminescu 

 Colegiul Național Sf. Sava 

 Colegiul Național I. L. Caragiale 

 Colegiul Tehnic Energetic 

 Liceul Tehnologic Nikola Tesla 



 Scopul proiectului: dezvoltarea personalității, 
creativității, atenției și a abilităților de comunicare și 
relaționare ale elevilor din liceele participante, prin 
creșterea consumului de produse culturale 

 

 La activitățile proiectului au participat în total …. elevi din 
cele 7 licee partenere 

 

 

 

 



Activități 
 

 Conferința de lansare a proiectului 

 - a avut loc pe 8 noiembrie 

 

 - au participat 44 elevi 

 

 - s-au prezentat proiectul, obiectivele și activitățile ce urmează a se 
derula în cadrul acestuia, s-au vizionat două clipuri video despre modul 
în care apropierea de artă și actul cultural în general ne influențează 
personalitatea și modul de a ne raporta la lume 

 



Activități 
 

O discuție interactivă pe teme de comunicare și 
comportament social  

   

 S-a desfășurat sâmbătă, 18 noiembrie, orele 11-13 și l-a avut ca 
invitat pe jurnalistul și scriitorul Radu Herjeu  

     Au participat 34 elevi 

  În cadrul discuției elevii au putut descoperi mai mult despre 
comunicare și subtilitățile ei, despre finalitatea comunicării, cauzele care 
ne împiedică să comunicăm bine, au încercat să înțeleagă mai mult 
despre modul în care comunicarea ne influențează comportamentul și 
reacțiile 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Discuție interactivă pe 
teme de comunicare 



Activități 
 

 Un workshop de scriere creativă  

  

 A avut loc sâmbătă 18 noiembrie, între orele 13-15 și a fost 
susținut de poetul Răzvan Țupa. 

 Au participat 22 elevi 

 Elevii participanți au făcut exerciții de scriere, învățând să-și 
exploreze spațiul cotidian într-un text scris, original 

 

 

 



Workshop de scriere creativă  

  

  
 

 



Activități 
 

 Vizionarea a două spectacole de teatru : 

   

  Angajare de Clovn, la Teatrul Național, sâmbătă 18 
noiembrie, ora 19.30 – 50 de participanți  

 

  Reguli de viață, la Teatrul de Comedie, duminică 19 
noiembrie, ora 19 – 30 de participanți 

  

 

 

 

 



   

  
 

 

 



Activități 
 

Două dezbateri despre fotografie, cu vizionare de filme 
documentare și exprimarea opiniilor 

 

 Au fost susținute de fotograful Cristian Munteanu în zilele de 
sâmbătă 18 noiembrie între orele 13-15 și 25 noiembrie între orele 
10-12. 

 La prima discuție au participat 64 elevi, iar la a doua 36 elevi 

 Participanții și-au dezvoltat capacitatea de a observa detalii și a 
surprinde în jurul lor subiecte și teme relevante din punctul de vedere 
al mesajului, au înțeles mai mult despre ce înseamnă să fii fotograf și 
importanța exprimării vizuale a unor mesaje și idei 

 

 

 

 

 

 



Dezbateri despre fotografie, cu vizionare de filme documentare și 
exprimarea opiniilor 

 

 

 

 



Dezbateri despre fotografie, cu vizionare de filme documentare și 
exprimarea opiniilor 

 

 

 

 



Activități 
 

O discuție despre cărți și nevoia de lectură 

  

 A fost susținută de poetul Răzvan Țupa, în ziua de 25 noiembrie, 
între orele 10-12 

 Au participat 8 elevi 

 Participanții au avut șansa de a asculta perspectiva unui autor de 
cărți asupra universului lecturii, au schimbat idei cu acesta, au înțeles 
de ce este importantă lectura cărților pentru formarea unei viziuni 
complexe asupra vieții 

  

 

 

 



Discuție despre cărți și nevoia de lectură 

  

   

 

 

 



Concursuri 
 

 Concurs de eseuri (18-22 noiembrie).  

 

 Tema: Gânduri către un eu mai bun 

 

 Au participat la concurs 41 elevi 

 

 S-au acordat 3 premii și o mențiune 

 

 

 



Concursuri 
 

 Concurs de cultură generală (25 noiembrie, ora 12) 

  

 - s-a desfășurat sub forma unui test scris 

  - au participat 22 elevi în total 

    - 3 secțiuni de concurs: 

1. Artizanii Marii Uniri în pictura națională 

2. Reviste care au susținut ideea de unitate națională 

3. Monumente închinate unirii românilor 

 

 



 

Concurs de cultură generală 
  

  

 



Concursuri 
 

 Concurs de prezentări powerpoint (26 noiembrie, ora 10). 
Tema: Influența artei și culturii în dezvoltarea personală. 

-  7 echipe participante în Finală 

 

 Ceremonia de decernare a premiilor  

 Câștigătorii vor primi cărți și / sau bilete la spectacolul de teatru 
Regele Moare, ce va avea loc la Sala Mare a Teatrului Național în ziua 
de duminică, 17 decembrie 2017 

  



 

 

 

 Felicitări tuturor participanților pentru 
creațiile, proiectele și rezultatele lor! 

 

 


