
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ” OCTAVIAN GOGA” 

Loc. SATU MARE   Al. Postăvaru nr.3 

Tel/fax 0361407171, e-mail:sclgoga@yahoo.com 

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL AL 

ISJ SATU MARE 

prof. DURLA CĂLIN 

 

Regulamentul concursului judeţean 

LĂSAȚI IMAGINAȚIA SĂ ZBOARE!… 

Concurs de creație literară și plastică  

 
PARTICIPAREA DIRECTĂ CONSTĂ ÎN: 

 echipaje mixte de câte 4 elevi pe nivel de vârstă care realizează o lucrare literară ( 2 
elevi) şi o lucrare plastică ( 2 elevi) în acord cu tema literară abordată;  

 lucrarea plastică va fi în corelație cu lucrarea literară; 

 lucrarea literară va fi redactată pe o coală format A4 tipizată cu instrument de scris 
albastru; 

 lucrarea plastică va fi realizată pe o coală de desen format mare, ce va fi pusă la 
dispoziție de către organizatori; modul de lucru va fi la alegerea echipajului folosindu-
se de materiale neelaborate anterior pentru colaj; pot fi aduse carioci, acuarele …sau 
alte materiale suport.  

Regulament de participare:  

a) Fiecare școală înscrisă în proiect poate participa cu câte un echipaj la nivel de clase format din 
4 elevi pentru clasele II- VIII. 

b) Pentru înscrierea la concurs vor fi trimise FIŞA DE ÎNSCRIERE online dacă e posibil sau 
direct la unitatea școlară , 1 singur  Acord de parteneriat pentru toate cadrele participante 
dacă este posibil, avizat de conducerea unităţii( în dublu exemplar) care f i vizat în ziua 
conursului. 

Adrese de email: felicia_hgr@yahoo.com; 
                            aurora_dodea@yahoo.com 

Adresa școlii: Aleea Postăvaru nr.3; Satu Mare 

Organizarea și desfășurarea concursului: 

a) Şcolile partenere vor fi prezente joi, 24 mai 2018, ora 13,30 la Şcoala Gimnazială ” Octavian 
Goga”, cu echipaje formate din maxim 4 elevi, pentru organizarea echipajelor și pregătirea 
concursului; 

b) Cadrele didactice însoţitoare vor aduce Acordul de parteneriat în 2 exemplare semnat de 
conducerea unităţii. 

c) Expoziţia cu lucrările elevilor se va realiza în incinta Şcolii Gimnaziale ” Octavian Goga”, 
începând cu data de 24 mai 2018 şi până în 15 iunie 2018. 

d) Jurizarea lucrărilor va avea loc după finalizarea concursului 
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e) Anunțarea premiilor va fi făcută la finalizarea jurizării și va fi publicată ulterior. 

f) NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE. 

g) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. 

h) Nu se admit contestaţii. 

i) Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III şi 3 menţiuni pentru fiecare secţiune şi clasă, 
în limita a 25% din totalul lucrărilor participante. 

Evaluare 

 Evaluare internă: expoziţie cu lucrările realizate; album foto - un CD; articole în presă, în revista 
școlii, publicarea listei rezultatelor și poze pe site-ul școlii, diplome. 

 Evaluare externă: realizată de părinţii elevilor, profesorii din şcoală, comunitatea locală, 
comunitatea cadrelor didactice din judeţ. 

Monitorizarea proiectului 

 discutii; 

 cd-uri-album cu imagini. 

 postarea desfășurării proiectului precum și a rezultatelor obținute, pe site-ul şcolii  

 realizarea unui raport final de evaluare a proiectului 

Diseminarea proiectului  

► - prezentarea proiectului în cadrul consiliului profesoral, a   şedinţelor cu părinţii, site-ul școlii; 

► publicarea proiectului pe situl www.didactic.ro 

► publicarea unor aspecte legate de desfăşurarea proiectului în presa locală. 

Impactul proiectului 

Implementarea acestui proiect va avea impact asupra: 

 Grupului ţintă: - prin dobândirea unor cunoştinţe referitoare la creativitatea școlarilor și la modul 
de cooperare în echipă; 

 Școlii, ca organizaţie: - prin schimbarea atmosferei în scoală, creşterea prestigiului unităţii de     
învăţământ în judeţ şi  în comunitate. 

Sustenabilitatea proiectului 

Continuitatea proiectului va fi asigurată de: 

 continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional; 

 continuarea anuală a activităţilor de colaborare şcoală-părinţi; 

 menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

 extinderea bunelor practici prin transformarea în proiect interjudeţean sau naţional. 

Bugetul proiectului: 
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Surse de finanţare:  fonduri proprii, autofinanţare 
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FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 
 

PROIECT JUDEȚEAN - CONCURS 

“ Lăsați imaginația să zboare...” 
Ediţia I – 2018 

 

UNITATEA ŞCOLARĂ: __________________________________________________ 

CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE: _____________________________________ 

              ______________________________________ 

SPECIALITATE: ______________________________________ 

CLASA: _____________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________ 

TELEFON: ___________________________________ 

 

ECHIPAJ 
 

NR.CRT. NUME ȘI PRENUME ELEV CLASA COORDONATOR 

    
    
    
    
    

 

Coordonator: ______________________________ 
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ŞCOALA APLICANTĂ ŞCOALA PARTENERĂ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, O. GOGA,,,SATU MARE ȘCOALA ________________________________________ 

Nr. __________ din _________________________________ 

 

ACORD  DE  PARTENERIAT 

Încheiat azi, .......................................... între şcolile: 

 

ŞCOALA  APLICANTĂ: 

 Școala Gimnazială ,, Octavian Goga” Satu Mare, reprezentată de director prof. Chindriș Corina și 
coordonatori de proiect prof.Canea Felicia, prof. Dodea Aurora și 

ŞCOALA  PARTENERĂ: 

 Şcoala ___________________________________________________________ reprezentată de 
__________________________________________________________, în calitate de director şi 
__________________________________________________________în calitate de coordonator/ 
coordonatori echipaj, partener la proiectul - concurs ,,Lăsați imaginația să zboare...”- ediția 2018. 

Şcoala aplicantă se obligă: 

 Să întocmească  documentaţia pentru lansarea proiectului; 
 Să ofere recomandări cu privire la desfăşurarea activităţilor propuse tuturor instituţiilor 

partenere și un exemplar din proiectul desfăşurat; 
 Să înscrie elevii la concurs; 
 Să colecteze lucrările realizate de către parteneri; 
 Să asigure jurizarea lucrărilor; 
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute; 
 Să mediatizeze rezultatele obţinute. 

Şcoala parteneră se obligă: 

 Să înscrie elevii la concurs; 
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor; 
 Să participe la desfășurarea și jurizarea concursului; 
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute. 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze 
conform scopului stabilit. 

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Director, Director, 

Prof. Chindriș Corina ______________________________ 

__________________________ ______________________________ 

Coordonatori, Coordonator, 

Prof. Canea Felicia: _______________________ _________________________________________ 

Prof. Dodea Aurora _______________________ _________________________________________ 
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INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL SATU MARE 

PROF. DURLA CĂLIN                                                          

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ” OCTAVIAN GOGA” 

DIRECTOR: PROF. CHINDRIȘ CORINA 
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