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I. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
a) Titlul proiectului: Proiect educaţional regional „EMINESCU – PUR ŞI SIMPLU…” 2019,
ediţia a IX-a;
b) Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural-artistic, literatură;
c) Locul și perioada de desfășurare a activității principale: Liceul Tehnologic „Transilvania”
Deva, ianuarie- februarie 2019;

II. INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” DEVA
III. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT
Valorile perene ale literaturii sunt percepute în mediul şcolar prin prisma tipizării impuse de
evaluările naţionale şi examenele de bacalaureat, astfel încât se produce o distanțare a elevilor de
textul literar. Dezideratele Proiectului educativ “Eminescu - pur şi simplu…” sunt raportarea creativă,
inovatoare la textul eminescian, integrarea creațiior eminesciene în sistemul propriu de valori,
abordarea inter şi transdisciplinară, în corelaţie cu provocările societăţii actuale.
Activităţile din cadrul proiectului vizează includerea operei eminesciene într-o geografie
spirituală, individualizată prin descoperirea valenţelor naţionale şi universale şi formarea unei
conştiinţe estetice autentice care se situează autonom în cultura europeană.
IV. SCOPUL PROIECTULUI: Cunoaşterea, păstrarea şi promovarea spiritului eminescian.
V. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI
 Cunoaşterea vieţii şi activităţii literare ale marelui poet prin receptarea operelor şi
realizarea propriilor creaţii în vederea participării la concursurile de creaţie literară şi
artistică-plastică, într-un interval de 2 luni;
 Îmbogăţirea culturii generale privind valori ale culturii naţionale (literatură, personalităţi
culturale cu care a colaborat poetul) prin activităţi omagiale dedicate poetului, desfăşurate
în 15 ianuarie 2019;
 Valorificarea valenţelor creative literare şi artistice ale elevilor;
 Sensibilizarea elevilor referitor la valorile estetice şi artistice prin intermediul activităţilor
omagiale desfăşurate în luna ianuarie;
 Construirea unui set de valori individuale şi sociale în orientarea comportamentului elevilor
într-un interval de 6 luni;
 Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice provenind
din diferite instituţii;

 Realizarea unui schimb de experienţă între şcoală şi grădiniţele din localitate pe toată
durata derulării proiectului.
ECHIPA DE PROIECT
Coordonatori:
Inspector Şcolar General, prof. dr. ȘTEFĂNIE Maria,
Inspector Şcolar General Adjunct, prof. dr. ILINA Lavinia,
Inspector Şcolar General Adjunct, prof. dr. MATE Marta,
Inspector școlar pentru educația permanentă, prof. BUZATU Carmen,
Inspector școlar, prof. dr. ȚENE Simona
Director CCD Hunedoara, prof. ALMĂȘAN Adriana,
Director LT ”Transilvania” Deva, prof. DEMETER Sorin- Marin,
Director adjunct LT ”Transilvania” Deva, prof. BOTA-OLELEI Alina,
Coordonator proiecte și programe educative, prof. POGAN Ionela,
Profesor coordonator MANEA Raluca,
Profesor coordonator DELEAN Lavinia,
Profesor coordonator MANE Irina,
Presedintele Asociaţiei Părinţilor CT ”Transilvania” Deva, TOMA Monica,
Presedintele Asociaţiei “ Segesvari Miklos Pal” Deva, ing. KISZELY Iosif,
Director Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Călan, prof. POPESCU Florin
Director Grădinița PP Nr. 7 Deva, prof. LAZĂR Lucia Elena,
Director Biblioteca Judeţeană „O. Densusianu” Deva, BARA Sebastian,
Director Școala Gimnazială ”Emil Racoviță” BUCUREȘTI, prof. CODILĂ Cornelia,
Director Școala Gimnazială Iara, CLUJ, prof. POPA Florina,
Director Școala Gimnazială ”N. Bălcescu” Oradea, BIHOR, prof. TROIE Gheorghe,
Director Colegiul ”Mihai Viteazul” Bumbești- Jiu, GORJ, prof. CÎRLEA Elena,
Director Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, Tărgu- Cărbunești, GORJ, prof.
DUMITRESCU Liliana,
Director Școala Gimnazială Gîrcov, OLT, prof. DOBRE Aurelia,
Director Liceul Tehnologic ” Constantin Filipescu” Caracal, OLT, prof. PREDA
Mihaela Laura,
VI. DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL
Proiectul se adresează preşcolarilor şi elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu
talent creator, interesaţi de viaţa şi opera eminesciană, dar şi cadrelor didactice coordonatoare ale
activităţii elevilor sau interesate de valorii culturii naţionale.
VII. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR
În cadrul activității principale, proiectul are trei secţiuni (subactivități) pentru elevii din
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial şi una tip simpozion pentru cadrele didactice:
a) Secţiunea I: pentru preşcolari şi elevii din ciclul primar - Concursul de creaţie artisticoplastică „Eminescu - pur şi simplu...”;
* 1 creaţie artistico-plastică, care să reflecte universul tematic
eminescian, realizată pe suport de hârtie, carton, pânză, format şi tehnică de lucru la alegere
(participare indirectă);

b) Secţiunea II: pentru elevii din ciclul primar şi gimnazial - Concursul de creaţie literară
„Eminescu - pur şi simplu...” (participare indirectă);
*2 poezii, creaţie proprie, care să reflecte universul tematic
eminescian;
* proză ( maximum 2 pagini) de tip eseu sau ficţiune literară.
c) Secţiunea III: pentru elevii din învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial- spectacol
omagial Mihai Eminescu- pur și simplu… (participare directă);
d) Secțiunea IV: Simpozion „Eminescu - pur şi simplu...”- pentru cadre didactice - referate,
proiecte didactice, prezentări ppt., lucrări metodico - ştiinţifice, exemple de bune practici.
VIII. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR
Înscrierea participanților se face conform regulamentului anexat prin completarea fiselor de
înscriere.
IX. DISEMINAREA





Popularizarea proiectului în media locală,
pe site-ul ISJ Hunedoara: www.isj.hd.edu.ro,
pe site-ul Liceului Tehnologic „Transilvania” Deva, www.cttdeva.ro,
pe site-ul www.didactic.ro.

X. OBSERVAȚII- NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

ANEXA 1

PROIECT EDUCATIONAL REGIONAL
„EMINESCU – PUR ŞI SIMPLU…”
– Ediţia a IX-a –
-2019 Secțiunea I - Concursul de creaţie artistico-plastică „Eminescu - pur şi simplu...”
(participare indirectă);
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR se face în perioada 1.01.2019- 10.01.2019, prin
completarea fişei de înscriere anexată şi expedierea
ei prin e-mail
la adresa
eminescupursisimplu@yahoo.com (cu mențiunea SECTIUNEA I). Concursul de creaţie
artistico-plastică „Eminescu - pur şi simplu...” se adresează preșcolarilor și elevilor din
învățământul primar, pe următoarele categorii de vârstă: 3-5 ani, 6-8 ani, 9-10 ani.
2. TRIMITEREA LUCRĂRILOR se face în perioada 01.01.2019- 12.01.2019.
 Se pot depune la secretariatul Liceului Tehnologic ”Transilvania” Deva din B-dul
Dacia, nr. 8, loc. Deva, jud. Hunedoara, sau prin poștă la aceeași adresă.
 Creațiile vor fi puse într-un plic împreună cu acordul de parteneriat ( pentru cei care
doresc) completat în 2 exemplare, ştampilat şi semnat de directorul instituţiei, specificându-se
numele cadrului didactic participant.
 Fiecare profesor poate înscrie în concurs maximum trei lucrări, pe care (pe verso) va
atașa eticheta cu titlul lucrării, numele și prenumele preșcolarilor/ elevilor, vârsta, unitatea de
învățământ, numele si prenumele profesorului coordonator.
 Fiecare autor îşi va asuma răspunderea pentru conţinutul si autenticitatea lucrării, în
conformitate cu legile în vigoare.
3. REALIZAREA LUCRĂRILOR: câte o creaţie artistico-plastică/ preșcolar, elev sau
echipă de 2 preșcolari/elevi, pe teme eminesciene, realizată pe suport de hârtie, carton, pânză,
format şi tehnică de lucru la alegere.
4. JURIZAREA LUCRĂRILOR se face pe 3 categorii de vârstă: 3-5 ani, 6-8 ani, 9-10 ani.
Juriul va fi format din cadre didactice de specialitate din instituția organizatoare, din instituțiile
partenere și personalităţi ale mediului educaţional, cultural local.
5. TRIMITEREA DIPLOMELOR (cu premii, mențiuni sau de participare) se va face prin
poșta electronică, pe adresa de e-mail menționată în fișa de înscriere, conform calendarului, în
perioada 15.02.2019-15.04.2019.
Secțiunea II Concursul de creaţie literară „Eminescu - pur şi simplu...” (participare
indirectă);
*2 poezii, creaţie proprie, pe teme eminesciene ;
* proză ( maxim 2 pagini) de tip eseu sau ficţiune literară.

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR: se face în perioada 1.01.2019- 10.01.2019, prin
completarea fişei de înscriere anexată şi expedierea
ei prin e-mail
la adresa
eminescupursisimplu@yahoo.com (cu mențiunea SECȚIUNEA II). Concursul de creație literară
se adresează elevilor din învățământul primar și gimnazial pe următoarele categorii de vârstă: 6-8
ani, 9-11 ani, 12-14 ani.
2. TRIMITEREA LUCRĂRILOR: se face în perioada 01.01.2019- 12.01.2019, în format
electronic, semnate de autor pe adresa de e-mail eminescupursisimplu@yahoo.com (cu
mențiunea SECȚIUNEA II- poezie/ proză).
 Fiecare profesor poate înscrie în concurs trei elevi sau trei echipe a câte doi
autori/lucrare/ creație literară.
 Fiecare autor îşi va asuma răspunderea pentru conţinutul si autenticitatea lucrării, în
conformitate cu legile în vigoare.
3.REDACTAREA LUCRĂRILOR se va face utilizând Microsoft Office 2007, pe format
A4, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm ( text aliniat „ justified”) cu caractere
româneşti, titlul va fi scris cu majuscule ( Times New Roman 14 Bold ), centrat; la trei
rânduri de titlu se va scrie autorul, instituţia, vârsta ( Times New Roman 12 ); la două
rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12 ). Nu vor fi
acceptate lucrările care nu respectă condiţiile de redactare.
4. JURIZAREA LUCRĂRILOR se face pe 3 categorii de vârstă: 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani. Juriul
va fi format din cadre didactice de specialitate din instituția organizatoare, din instituțiile partenere și
personalităţi ale mediului educaţional, cultural local.

5. TRIMITEREA DIPLOMELOR (cu premii, mențiuni sau de participare) se va face prin
poșta electronică, pe adresa de e-mail menționată în fișa de înscriere, conform calendarului, în
perioada 15.02.2019-15.04.2019.
EVALUARE (Secțiunea I și Secțiunea II): Pentru fiecare categorie de vârstă din cadrul celor două
secțiuni se vor acorda premii și mențiuni după cum urmează: Premiul I, Premiul II, Premiul III,
Mențiuni- 25 % din numărul participanților. Se vor acorda diplome de participare preșcolarilor și
elevilor care nu au obținut premii și mențiuni. Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare
pentru materialul coordonat, va fi specificat ca îndrumător pe diploma elevilor participanţi,

Secţiunea III Spectacol omagial Mihai Eminescu (participare directă);
Se adresează elevilor din învăţământul preșcolar, primar şi gimnazial.
1. DATA DESFĂȘURĂRII: 15 ianuarie 2019,
2. LOCUL DESFĂȘURĂRII: Liceul Tehnologic ”Transilvania” Deva, corpul D,
3. DURATA: 1 oră,
4. MOMENTE artistice: Viața și opera lui Mihai Eminescu- prezentare ppt, recitări,
cântece, invitat de onoare.
Secțiunea IV: Simpozion „Eminescu - pur şi simplu...”

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR: se face în perioada 1.01.2019- 10.01.2019, prin
completarea fişei de înscriere anexată şi expedierea
ei prin e-mail
la adresa
eminescupursisimplu@yahoo.com (cu mențiunea SECȚIUNEA IV). Se adresează cadrelor
didactice care pot participa cu referate, proiecte didactice, prezentări ppt., lucrări metodico ştiinţifice, exemple de bune practici.

2. TRIMITEREA LUCRĂRILOR: se face în perioada 01.01.2019- 12.01.2019, până la
ora 16, în format electronic, semnate de autor/ autori
pe adresa de e-mail
eminescupursisimplu@yahoo.com (cu mențiunea SECȚIUNEA IV).
Nu se acceptă mai mult de 2 autori pe o lucrare.
Fiecare autor/ echipă îşi va asuma răspunderea pentru conţinutul si autenticitatea lucrării,
în conformitate cu legile în vigoare.
3. REDACTAREA LUCRĂRILOR se va face utilizând Microsoft Office 2007, pe
format A4, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm ( text aliniat „ justified”) cu
caractere româneşti, scrierea textului (Times New Roman 12 ). Nu vor fi acceptate lucrările
care nu respectă condiţiile de redactare.
4. TRIMITEREA DIPLOMELOR de participare se va face prin poșta electronică, pe
adresa de
e-mail menționată în fișa de înscriere, conform calendarului, în perioada
15.02.2019-15.04.2019.

ANEXA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL
„Eminescu- pur și simplu…”
Ediția a IX-a, 2019
(Secțiunea IV- cadre didactice)

Nume cadru didactic participant___________________________________________________
Specialitatea___________________________________________________________________
Titlul lucrării _________________________________________________________________
Unitatea şcolară________________________________________________________________
Telefon unitate şcolară_________________________________Fax______________________
Telefon cadru didactic participant _________________________________________________
Adresa e-mail _________________________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
OBSERVAȚII (dacă se impun) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

VĂ MULȚUMIM!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL
„Eminescu- pur și simplu…”
Ediția a IX-a, 2019
(Secțiunea I- Concursul de creaţie artistico-plastică „Eminescu - pur şi simplu...” )
preșcolari, elevi

Numele și prenumele preșcolarului/ elevului _______________________________________
Vârsta _______________________________________________________________________
Titlul lucrării ________________________________________________________________
Numele și prenumele cadrului didactic coordonator ___________________________________
Instituția de învățământ ________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________________Fax_______________________
Telefon cadru didactic participant __________________________________________________
Adresa e-mail __________________________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal)
______________________________________________________________________________
____ _________________________________________________________________________
OBSERVAȚII (dacă se impun) _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

VĂ MULȚUMIM!

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL REGIONAL
„Eminescu- pur și simplu…”
Ediția a IX-a, 2019
(Secțiunea II- Concursul de creaţie literară „Eminescu - pur şi simplu...” )
elevi

Numele și prenumele preșcolarului/ elevului ______________________________________
Vârsta ______________________________________________________________________
Titlul lucrării _________________________________________________________________
Subcategoria (poezie/ proză) _____________________________________________________
Numele și prenumele cadrului didactic coordonator ___________________________________
Instituția de învățământ _________________________________________________________
Telefon unitate şcolară________________________________Fax________________________
Telefon cadru didactic participant _________________________________________________
Adresa e-mail _________________________________________________________________
Adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, bloc, scara, apartament, judeţ, cod poştal)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
OBSERVAȚII (dacă se impun) __________________________________________________
______________________________________________________________________________

VĂ MULȚUMIM!

