
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bugetul proiectului: autofinanţare 

Echipa de proiect: 

 Organizatori: 

Prof. Vasile Amariei, director coordonator 

  Prof. Daniel Calu, director adjunct 

  Prof. Ştefan Sabie, director adjunct 

  Înv. Gladiola Bondar 

  Înv. Ioana Fedeleş 

  Înv. Olivia-Cristina Bezim 

   

 Membri/Colaboratori:  

  Înv. Raluca Tărniceru, resp. comisie învăţători  

  Înv. Dumitrela Cuţuhan, membru C.A. 

  Prof. Liliana Chirilă, preşedinte Fundaţia “Scriitor Aurel Dumitraşcu” Borca 

  Prof. Iliana Gavriluţ, responsabil formare continuă 

  Prof. Alina Budăi, consilier educativ 

  Prof. Anişoara Calu, responsabil C.E.A.C. 

  Prof. Ştefan Găucan, profesor educaţie plastică 

  Bibliotecar, Despina Gheorghiu 

 

Resurse: 
Umane: 

-responsabili de proiect la nivelul unităţii de învăţământ; 

-elevi din ciclul primar; 

-învăţători, părinţi, cadre didactice; 

-reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Materiale: 

-materiale de lucru specifice creaţiilor plastice; 

-calculator, aparat foto, diplome; 

-spaţiu amenajat pentru expoziţie; 

-revista online a claselor primare Universul micilor şcolari. 

Informaţionale:      

-proiectul scris; 

-evidenţa participanţilor din cadrul proiectului; 

-portofoliul proiectului; 

-site-uri pe internet; 

-diplome şi revista online. 

 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
 

a. Număr de elevi/cadre didactice implicate: aprox. 200 elevi, 15 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

-elevii claselor pregătitoare 

-elevii claselor I-IV 

-părinţi, cadre didactice 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

1. Lansarea şi popularizarea concursului pe site-urile educaţionale, al şcolii şi în presă. 

Informarea copiilor, părinţilor, cadrelor didactice interesate de concurs. 

2. Inscrierea elevilor în concurs pe baza Fişei de înscriere şi a Acordului de parteneriat.  

 

 

 

 



 
 

 

3. Realizarea şi trimiterea lucrărilor. 

4. Realizarea expoziţiei de desene în cadrul C.D.I. cu prilejul sărbătoririi Zilelor Liceului 

Borca (luna noiembrie). 

5. Evaluarea lucrărilor de către comisia de evaluare. 

6. Acordarea de Diplome pentru locurile I, II, III şi Menţiuni. 

7. Publicarea lucrărilor în revista online Universul micilor şcolari, (ISSN 2344 – 0872; 

ISSN–L 2344 – 0872). 

8. Încheierea activităţii: raport final în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor, activităţii de 

cerc pedagogic, pe site-uri educaţionale şi al şcolii, în presă. 

d. Parteneri organizare: Fundaţia Scriitor Aurel Dumitraşcu Borca, C.D.I. Borca. 

 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument: 

 

“Din pomul verde şi frumos 

Mai cade-o frunzǎ, încǎ una... 

Şi se aştern covor pufos -  

Aşa e toamna-ntotdeauna !” 

            (Toamna în Moldova –Petru Cǎrare) 

 

Toamna este anotimpul belşugului, al bogăţiei, atât în recolte cât şi în culori.  

In fiecare an ni se dezvăluie acelaşi anotimp dar cu altă haină. Câteodata blândă, cu soare 

dogoritor şi cu parfum de fructe, alteori mai aspră, cu haină albă de brumă, vânt şi ploi reci, dar 

întotdeauna colorată cum nici nu ţi-ai fi imaginat că se poate.  

Invităm elevii din ciclul primar să redea, aşadar, bogăţia şi culorile toamnei prin desen, pictură, 

colaje, aplicaţii cu materiale din natură oferind, în acelaşi timp, posibilitatea micilor artişti de a da frâu 

liber imaginaţiei creatoare şi artistice prin intermediul culorii şi a penelului. 

 

D.2. Scopul proiectului: stimularea şi valorificarea potenţialului creativ şi expresiv al copiilor 

prin implicarea lor în realizarea de desene, picturi, colaje cu materiale naturale care să marcheze 

frumuseţile şi bogăţiile  anotimpului de toamnă. Promovarea experienţelor pozitive din activitatea 

cadrelor didactice.  

 

D.3. Obiective specifice: 

-Cultivarea sensibilităţii artistice a elevilor;  

-Valorificarea experienţei pozitive  a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de creaţie; 

-Dezvoltarea spiritului competitiv; 

-Încurajarea schimbului de experienţă şi parteneriat între unităţile şcolare din judeţ; 

-Organizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs cu prilejul Zilelor Liceului Borca; 

-Publicarea lucrărilor în revista Universul micilor şcolari. 

 

D.4. Grupul ţintă: -elevii claselor pregătitoare şi I-IV din judeţ; 

          -cadrele didactice din unităţile şcolare implicate; 

 

D.5. Durata proiectului: 16 septembrie – 30 noiembrie 2013  

 

 

 

 

 

 



 
 

D.6. Regulamentul concursului: 
 

 Desenele, picturile – format A4, colajele cu materiale naturale pot avea şi format A5. 

 Lucrările se pot realiza în tehnici de lucru diferite, iar în dreapta jos, faţă, se lipeşte o  

etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele cadrului didactic îndrumător. 

 Se trimit maxim 3 (trei) lucrări (desene/picturi/colaje, la alegere), a Fişei de înscriere, a  

Acordului de parteneriat (în două exemplare, ştampilate; unul se returnează), a unui plic A4 autoadresat, 

timbrat corespunzător (aprox. 3-4 lei, în funcţie de distanţă) şi a taxei de înscriere (pentru realizarea 

expoziţiei, diplomelor) – 3 lei/ de lucrare (în plicul cu lucrările elevilor). 

 În Fişa de înscriere se va completa şi adresa de email a cadrului didactic pentru trimiterea  

revistei online. Revista va fi publicată şi pe site-ul şcolii noastre: http://scoalaborca.ro/. 

 Acordul de parteneriat va fi semnat (în josul paginii) şi de cadrul didactic îndrumător. 

 Adresele la care se trimit lucrările: 

  Înv. Ioana Fedeleş   Înv. Gladiola Bondar 

  Com. Borca  sau  Com. Borca 

  Jud. Neamţ    Jud. Neamţ 

  Cod 617075    Cod 617075 

 Lucrările elevilor se trimt până la data de 22 octombrie 2013 (data poştei). 

 

 Expoziţia se va realiza în cadrul C. D. I. Borca – Noiembrie, 2013 (1-8 noiembrie Zilele Liceului). 

 Diplomele vor fi trimise cadrelor didactice până la sfârşitul lunii noiembrie, 2013.. 

Evaluarea va fi realizată de către o comisie de evaluare ce va fi constituită din învăţători, prof. de 

desen, reprezentanţi ai părinţilor şi Fundaţiei „Scriitor Aurel Dumitraşcu”.  

Criterii de evaluare: originalitate, creativitate, calitatea lucrării, raportul dintre tema concursului şi 

conţinut. 

 

D.7. Rezultatele aşteptate:  

-desene, picturi, colaje în tehnici diferite, format A4 şi A5; 

-lucrări de calitate, originale; 

  -realizarea unui număr al reviste şcolare online, Universul micilor şcolari; 

-parteneriate cu unităţile şcolare din judeţ; 

-participarea a aprox 150 elevi cu lucrări la concurs;  

-implicarea comunităţii locale în proiect. 

 

D.8. Modalităţile de monitorizare, evaluare şi diseminare ale proiectului: expoziţie de desene; 

diplome (Premiul I, II, III, Menţiuni); revista şcolară online; acorduri de parteneriat, fişe de înscriere, site-

ul şcolii, ISJ Neamt, didactic.ro; fotografii, raportul final. 

Popularizarea proiectului educaţional şi prezentarea rezultatelor obţinute în cadrul comisiei 

metodice a învăţătorilor, cercului pedagogic, consilii profesorale, simpozioane, activităţi cu părinţii, site-

uri educaţionale. 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

 

CONCURSUL JUDEŢEAN 

DE CREAŢIE PLASTICĂ 

 «TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE» 

EDIŢIA I - NOIEMBRIE, 2013 

 
 

ŞCOALA: ……………………………………………………………………………… 

CADRUL  DIDACTIC  ÎNDRUMĂTOR: ……………………………………………. 

LOCALITATEA: ……………………………… 

Adresa  de  email: ………………………………. 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele  şi  prenumele elevului Clasa  

1.   

2.   

3.   

       

 

Semnătura  cadrului  didactic îndrumător, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”                                            Şcoala ………………..………….  

Tel. 0233/268016; Fax 0233/268029                                                      …………………………………… 

E-mail: gsbborca@yahoo.com                                                                ……………………………………                                                                                                    

Borca – Neamţ                                                                                         

Nr. ______ din___________                                                                   Nr. _________din ___________ 

            

Director,             Director, 

Prof. Vasile Amariei                                  ……………………….…………. 

 

L.S.         L.S.  

  

 

ACORD DE PARTENERIAT 
ÎN CADRUL CONCURSULUI JUDEŢEAN 

DE CREAŢIE PLASTICĂ 

 «TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE» 

EDIŢIA I - NOIEMBRIE, 2013 

 

Părţile  contractante: 

a. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca, judeţul Neamţ reprezentat prin director, prof.  Vasile 

Amariei şi învăţătoarele: Gladiola Bondar, Ioana Fedeleş, Olivia-Cristina Bezim, organizatori ai 

Concursului Judeţean de creaţie plastică TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI CULOARE, în calitate de aplicant  şi 

 

b. Şcoala ......................................................................................., localitatea......................................,  

judeţul ....................  reprezentată prin …....................................................................................................... 

în calitate de partener. 

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

vederea desfăşurării Concursului Judeţean de creaţie plastică –Toamna- bogăţie şi culoare.  

Obligaţiile părţilor: 

Aplicantul se obligă:  

- Să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului; 

- Să organizeze expoziţia cu lucrările primite; 

- Să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor; 

- Să distribuie diplomele elevilor premianţi şi revista online; 

- Să realizeze portofoliul proiectului. 

Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- Să mediatizeze concursul în unitatea şcolară; 

- Să selecteze lucrările care participă la concurs; 

- Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului. 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada desfăşurării prezentului 

proiect educaţional. 

 Organizatori: 

Înv. Gladiola Bondar  …….      Cadrul didactic îndrumător,  

Înv. Ioana Fedeleş   …….                         …………………………… 

Înv. Olivia-Cristina Bezim …….      

 


