Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vulcan – Hunedoara
PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN
CULTURAL – ARTISTIC
DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, ARTE VIZUALE
” NATURA-FANTEZIE ŞI CULOARE”
ediția I
MAI, 2017

Proiectul este înscris în CAEJ 2017
A.Domeniul cultural-artistic, arte vizuale – poziția 3
COORDONATORI PROIECT:
Director Moiş Marinela - profesor limba franceză
Revitea Saidac Nicoleta- profesor învățământ primar
Șerban Eniko-Marika – profesor Educație Tehnologică

Scopul proiectului:
Prezentarea frumuseţilor zonale şi a armoniei de culori pe care natura ni le
pune la dispoziţie prin promovarea dialogului şi a comunicării între elevi proveniţi de
la şcoli diferite şi dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadrele didactice din
unităti diferite.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- stimularea creativităţii şi expresivităţii copiilor prin transpunerea în lucrări artisticoplastice, folosind materiale diverse şi tehnici adecvate, precum şi imortalizarea
specificului zonei şi a mediului înconjurător;
- crearea unor prezentări care să redea frumuseţile zonelor;
- găsirea unor modalităţi variate de exprimare a gândurilor şi sentimentelor privitoare
la anumite teme de interes comun (creaţii plastice şi de abilităţi);
-antrenarea copiilor şi cadrelor didactice în realizarea unor activităţi de parteneriat;
- promovarea creativităţii şi originalităţii în demersul didactic;
-organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor.
Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
Elevii claselor I-VIII
Beneficiarii direcți și indirecți: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitatea locală.
Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
1. Activitate informativă
2. Ateliere de lucru pentru realizarea de materiale promoţionale
3. Descoperirea frumuseţilor zonale - drumeții
4. ,,Micii artiști” - ateliere creative
5. ,,Armonia de culori a primăverii” – concurs, expoziție
6. Diseminare proiect
Secţiuni:
1. Fotografii
2. Desene, colaje, obiecte decorative
3. Realizarea unei aplicaţii media (prezentări powerpoint, animaţii, filme )
Rezultate așteptate:
• Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre
didactice şi între colectivele de elevi pe care îi îndrumă;
• Realizarea unei expoziţii/concurs cu lucrările realizate;
• Implicarea activă a cadrelor didactice şi a elevilor în activitățile desfăşurate în cadrul
proiectului;
• Cultivarea disponibilităţilor practice ale elevilor prin activităţi extracurriculare;
• Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor.
Impactul:
- reprezintă o oportunitate de informare care se concretizează prin implicarea
activă a elevilor;
- participarea elevilor cu mintea, inima şi mâinile în acest demers reprezintă o
experienţă de natură să-i facă conştienţi faţă de frumusețile locale şi de a deveni
implicaţi şi responsabili;
- încurajează initiaţiva şi creativitatea;
- comunitatea şcolară va deveni mai unită prin faptul că realizarea acestui
proiect presupune colaborarea membrilor ei;

- şcoala devine mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în
folosul comunităţii.

Bugetul:
Fonduri proprii.
Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare
Publicarea informaţiilor :
- site-ul şcolii: www.scoavi.ro
- forum ISJ Hunedoara;
- www.didactic.ro
- revista şcolii;
- poşta electronică între şcolile din judeţ, din ţară și străinătate;
- presa locală şi naţională.

REGULAMENTUL ŞI CALENDARUL CONCURSULUI
judeţean ,,Natura-fantezie şi culoare‘’
Secţiuni:
1. Fotografii
2. Desene, colaje,obiecte decorative
3. Realizarea unei aplicaţii media (prezentări powerpoint, animaţii, filme
)(max. 5 min );
Concursul se adresează elevilor şi cadrelor didactice din judeţul Hunedoara.
Concursul se va desfăşura în perioada ianuarie-iunie în cadrul Şcolii
Gimnaziale Nr.6 Vulcan.
ÎNSCRIEREA participanţilor și trimiterea lucrărilor se va face până în data de
25 mai 2017 pe baza fişei de înscriere (anexa 1) şi a acordului de
parteneriat(anexa 2).Acordul de parteneriat se va completa şi ştampila în două
exemplare, care vor fi trimise aplicantului. Pot participa elevi de la şcolile din
judeţ .
Persoana
de
contact-ŞERBAN
ENIKO–telefon0722680165,eniserbana@yahoo.com
Pentru cele 3 secţiuni ale concursului, se impun următoarele cerinţe tehnice:
SECŢIUNEA 1
Fotografii
La concurs se vor prezenta fotografii care vor surprinde aspecte din natură,
peisajul tradițional, diferite specii de plante și animale din localitatea în care
trăiesc, arhitectură tradițională, modul în care oamenii intervin asupra și
alterează mediul natural.
- la secțiunea fotografie, se vor trimite fotografii color, format A4, originale (nu
preluate de pe net). Criterii de apreciere a lucrărilor: încadrarea în temă,
originalitatea, claritatea imaginii . Acestea vor fi trimise în plic la adresa Şcoala
Gimnazială Nr.6 Vulcan,strada Traian,Nr.2A,cod 336200, jud. Hunedoara
împreună cu fişa de înscriere ,acordul de parteneriat şi un plic autoadresat
format A4 timbrat cu 3 lei până la data de 25 mai 2017, cu menţiunea ,,Pentru
concurs”.
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 fotografii realizate
de copii.
SECŢIUNEA 2
Creaţiile artistice vor respecta următoarele cerinţe:

Lucrările vor fi realizate în tehnică la alegere, pot fi utilizate materiale din
natură,hârtie creponată,carton,materiale textile etc. şi vor avea pe verso
etichete având ca model ( anexa 3)
Colajele vor fi realizate în tehnică la alegere,vor fi în format A4, pot fi utilizate
materiale diverse şi vor avea pe verso etichete având ca model(anexa
3).Obiectele decorative vor fi realizate în tehnică la alegere.
Şcolile din municipiu sau din întregul judeţ pot să aducă lucrările sau să le
trimită la adresa menționată mai sus până la data de 25 mai 2017.
Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale copiilor.
Lucrările trimise nu se restituie.
Lucrările trebuie să reflecte potenţialul creativ al copiilor.
Vor fi descalificate acele lucrări în care se observă intervenţia adulţilor.
Nu se percepe taxă de participare.
SECŢIUNEA 3
La secţiunea aplicaţii media, prezentările PowerPoint să conţină maxim
10 slide-uri, iar celelalte caracteristici ale prezentării (foto, sunet şi text) ţin de
buna realizare a prezentării (design, culori, mărime font, etc.), pentru animaţii /
film-video, înregistrarea trebuie făcută într-unul din formatele: avi, mpeg iar
durata filmului să nu depăşească 5 minute;
Fiecare prezentare va conține date de identificare: numele elevului,
clasa, numele cadrului didactic coordinator, numele școlii de proveniență, un
cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări ale copiilor.
Acestea vor fi trimise pe mail la adresa: eniserbana@yahoo.com până la data
de 25 mai 2017.
EVALUAREA LUCRĂRILOR
Lucrările vor fi evaluate ţinându-se seama de următoarele criterii:
-creativitate
-originalitate
-apectul lucrării
-respectarea temei proiectului
Lucrările nu se înapoiază participanţilor la concurs. Cei care doresc pot
participa la toate cele trei secţiuni.
Expoziţia cu lucrările participanţilor va fi organizată în Şcoala Gimnazială Nr.
6 Vulcan.Se vor acorda premile I,II, III și mențiuni pe categorii de vârstă(ciclu
primar și gimnazial) și pe secțiuni. Toate cadrele didactice vor primi diplome de
participare şi acordul de parteneriat. Diplomele vor fi expediate participanţilor
până în data de 20 iunie 2017.

FIŞA DE ÎNSCRIERE
Anexa 1
CONCURS JUDEŢEAN
în cadrul Proiectului educativ ,,
,,NATURA-FANTEZIE ŞI CULOARE”

Numele şi prenumele cadrului didactic..............................................................
Școala......................................................................................................
Clasa........................................................................................................
Adresa unităţii de învăţământ............................................................................
Telefonul îndrumătorului...................................................................................
E-mail îndrumător..............................................................................................
Adresa la care doriţi să primiţi diplomele
..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nr.crt.

Numele si prenumele elevului

Secţiunea

1
2
3

Cadru didactic îndrumător,

Clasa

Anexa 2
Instituţia de învăţământ
Școala Gimnazială NR.6
Strada Traian, nr. 2A
Loc.Vulcan, Jud.Hunedoara

Instituţia de învăţământ
Adresa…………………………………………..
Loc………………….. Jud……………………..

Nr.____din__________________

Nr._____din__________________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi :...........................între
a) Şcoala Gimnazială Nr.6 Vulcan,judeţul Hunedoara, reprezentată de
Prof. Moiş Marinela, în calitatea de Director şi prof. Şerban Eniko Marika şi
prof.Revitea Saidac Nicoleta în calitate de coordonatori.
b) Şcoala ................................................, localitatea.............................................
Judeţul....................reprezentată prin .....................................................în calitate
de director şi ..................................................................................în calitate de
partener.
Obiectul contractului :
Obiectul prezentului contract de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre
coordonator şi partener în vederea organizării şi defăşurării de activităţi
extraşcolare în instituţia coordonatoare din cadrul Proiectului educativ judeţean
,,Natura-fantezie şi culoare”.
Grup ţintă: elevi, cadre didactice,părinţi.
Obligaţiile părţilor:
Coordonatorul se obligă :
- să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
- să colecteze lucrările copiilor;
- să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
- să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
- să mediatizeze concursul
- să emită şi să distribuie diplomele copiilor premianţi şi cadrelor didactice
îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
Durata contractului: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil
pe perioada desfăşurării proiectului ianuarie – iunie 2017
Clauze finale ale acordului :
Proiectul educativ judeţean ,,Natura-fantezie şi culoare” face parte din
categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între
instituţiile de învăţământ. Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata
proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform calendarului stabilit.
Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Director,
Prof. Moiș Marinela

Director,
Prof.

Anexa 3

ETICHETE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRILOR

Titlul lucrării:
Numele şi prenumele participantului:
Unitatea şcolară:
Localitatea:
Judeţul:
Numele cadrului didactic coordonator:

Titlul lucrării:
Numele şi prenumele participantului:
Unitatea şcolară:
Localitatea:
Judeţul:
Numele cadrului didactic coordonator:

Titlul lucrării:
Numele şi prenumele participantului:
Unitatea şcolară:
Localitatea:
Judeţul:
Numele cadrului didactic coordonator:

