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LISTA PARTENERI PARTICIPANTI 

 
- Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi 

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 10, cod 700454, Iaşi,  România 

Telefon secretariat : +40 232 215746 Fax: +40 232 215746 

E-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk 

Web: http://lme.is.edu.ro/ 

prof. Adina Cășuneanu 

 

- Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși, jud. Bacău 

Strada Libertăţii, Nr.225 

Telefon: 0234 262 510 

Fax: 0234 262 510 

Web: http://scoli.didactic.ro/scoala-gimnaziala-stefan-cel-mare-buhusi  

prof. pentru înv. primar Maria Tofăleanu 

 

- Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 

str. Calea Bucureşti nr. 75, Braşov, jud. Braşov, cod. 500326 

Telefon: 0040.268.331.480 

Fax: 0040.268.331.867 

E-mail: cni@moisilbrasov.ro 

Web: http://www.moisilbrasov.ro/ 

prof. Nicoleta Moise 

- Şcoala Gimnazială Costişa, jud. Neamţ 

Comuna Costișa, Nr.100, Cod 617140, județul Neamț 

Telefon: 233260061 

Fax: 233260061 

Web: http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_costisa_costisa 

prof. pentru învățământ primar Vasilica Livezeanu 

 

- Casa Corpului Didactic Neamț 

Str. Petru Rareş Nr. 24, Piatra-Neamţ  

Corp B: Str. Petru Movila Nr. 67, Piatra-Neamţ, Cod poştal: 610119 

E-mail: ccdneamt@gmail.com 

Web: www.ccdneamt.ro 

Director, prof. Florentina Vasiliu Moise 
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                   STRUCTURA PROIECTULUI 
A. DENUMIREA PROIECTULUI 
      a.TITLUL: “Natura prin ochi de copil” 

 
      b.DOMENIUL SI TIPUL DE  
          EDUCAŢIE ÎN CARE SE 
          ÎNCADREAZĂ: Cultural-artistic 

 
      c.TIPUL DE PROIECT: naţional 

B. APLICANTUL  
             Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: ȘCOALA  

GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU” ROMÂNI, STRUCTURA 

SILIŞTEA Nr. 1, Jud. Neamţ 

             Adresa : sat Siliştea, comuna Români, judeţ Neamţ 

             Nr. de telefon/fax : 0233/768963 // 0233/768954 

              Site şi adresă poştă electronică: scoalasilistea1@yahoo.com 

             Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact) 

Chelariu Irina-Marina, profesoară de Limba şi literatura română, telefon 

0765615653; Poenaru Maria, profesor pentru învăţământul primar, telefon 

0766285177 
 

 

C. CONTEXT 
 ARGUMENT 

         Având în vedere că în experienţa noastră la catedră am 
descoperit tot mai mulţi elevi cu înclinaţii artistice, dornici de 
afirmare, de colaborare, de lansare în competiţii am simţit nevoia să 
le oferim un cadru adecvat desfăşurării unor activităţi de tip concurs, 
dezbatere, cenaclu, expoziţie. 

 

 PUNCTE TARI: - deschidere către nou; 



                                   - predispoziţie pentru comunicare şi colaborare. 

                                             

 OPORTUNITAŢI: Proiectul dă posibilitatea participanţilor de a   

                                       se autocunoaşte şi de a relaţiona 

 
 

D.DESCRIEREA  PROIECTULUI 
 SCOP: dezvoltarea în rândul elevilor a competenţelor de   

                  relaţionare intra şi interpersonale 

 

 OBIECTIVE : Participanţii trebuie: 

                              -  să-şi cunoască şi să-şi dezvolte capacităţile  

                             creative; 

                              - să formeze şi să dezvolte competenţe de  

                             comunicare şi dialog; 

                             -  să- şi cultive spiritual de colaborare, întrajutorare 

                             şi competiţie.  

   

 GRUP ȚINTĂ : copiii şi elevii din învăţământul preşcolar,          

                                   primar, gimnazial, liceal şi cadre didactice 

 

 DURATA: 6 luni 



 

 CONȚINUTUL PROIECTULUI: 

     Am gândit proiectul nostru ca o activitate-concurs. Cadrele 
didactice care doresc să participe la acest concurs vor completa 
formularul de înscriere  şi acordul de parteneriat; la acesta din 
urmă se va trimite confirmare. 

     Proiectul va fi lansat în şcolile partenere, va fi făcut cunoscut 
elevilor, părinţilor de către cadrele didactice responsabile. 

      Se vor  organiza cu elevii activităţi în cadrul cărora aceştia să 
realizeze lucrari pe tema dată. 

      Cele mai reuşite lucări vor fi trimise pe adresa şcolii 
organizatoare pâna la data de  15 februarie (data poştei) pentru 
a fi jurizate . 

                      Se vor constitui Jurii pentru : 

               - materiale cadre didactice; 

               -  elevi :*secţiunea creaţie literară,  

                             *secţiunea creaţie plastică inspirată de text literar, 

                             *secţiunea creaţie plastică, colaj, pliante, broşuri . 

                Acestea vor fi formate din cadre didactice de specialitate.                

Se vor acorda diplome de participare pentru elevi și cadre 

didactice, iar la fiecare secțiune  se va obţine 1 pemiu I, 1premiu 

II, 1 premiu III, mențiuni si premii speciale.  

  

 

 
 

 



 

 

 CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

 

           ●DESCRIEREA ACTIVITATILOR: 

  a. Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: cenaclu, şezătoare, alte activităţi 

extracurriculare. 

c. Data/perioada de desfăşurare: octombrie- noiembrie 

d. Locul desfăşurării: şcoală 

e. Participanţi : elevi, cadre didactice 

Nr.crt. Activitatea Perioada Locul Responsabili 

1. Lansarea proiectului în şcolile 

participante 

octombrie-

noiembrie 

şcoala Cadre didactice 

2. Realizarea de texte literare, 

plastice, colaje pe tema 

propusă 

octombrie- 

ianuarie 

şcoala elevi 

cadre didactice 

3. Prezentarea lucrărilor primite 

în cadrul Cenaclului “Noi- 

raze de lumină” 

februarie 

martie 

aprilie 

Şcoala  Gimnazială 

„Gheorghe 

Nicolau” 

Români, 

Structura Siliştea 

Nr. 1 

Prof. IRINA-

MARINA 

CHELARIU 

Prof. MARIA 

POENARIU 

4. Evaluarea şi premierea 

lucrărilor 

mai-iunie Şcoala  

Gimnazială 

„Gheorghe 

Nicolau” 

Români, 

Structura Siliştea 

Nr. 1 

Prof. IRINA-

MARINA 

CHELARIU 

Prof. MARIA 

POENARIU 

5. Vizitarea expoziţiei, 

înmânarea diplomelor 

iunie Şcoala  

Gimnazială 

„Gheorghe 

Nicolau” 

Români, 

Structura Siliştea 

Nr. 1 

Prof. IRINA-

MARINA 

CHELARIU 

Prof. MARIA 

POENARIU 



f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

cadrele didactice, partenere şi participante vor prezenta în şcolile 

în care activează, în cadrul diferitelor activităţi şcolare şi 

extraşcolare de tip cenaclu literar, şezătoare literară, revistă 

şcolară etc. proiectul educaţional propus, invitând elevii să 

realizeze creaţii literare proprii pe tema naturii, creaţii plastice 

inspirate de text literar, creaţii plastice libere, colaje, pliante, 

broşuri. 

g. Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare, cadrele 

didactice partenere şi participante 

h. Beneficiari: preşcolarii, elevii şi cadrele didactice din 

şcolile implicate în concurs 

i. Modalităţi de evaluare: „măsurarea” impactul/interesului 

grupului ţintă propus 

 

                        a. Activitatea nr. 2 

b. Titlul activităţii : cenaclul literar „Noi-raze de lumină” 

c. Data/perioada de desfăşurare: octombrie- ianuarie 

d. Locul desfăşurării: şcoală 

e. Participanţi : elevi, cadre didactice 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : 

cadrele didactice, partenere şi participante vor îndruma elevii, în 

cadrul diferitelor activităţi şcolare şi extraşcolare de tip cenaclu 

literar, şezătoare literară, revistă şcolară etc. din şcolile în care 

activează în realizarea creaţiilor literare proprii pe tema naturii, 

creaţii plastice inspirate de text literar, creaţii plastice libere, 

colaje, pliante, broşuri. 

g. Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare, cadrele 

didactice partenere şi participante 

h. Beneficiari: elevii  şi cadrele didactice din şcolile implicate 

în concurs 

i. Modalităţi de evaluare: dezbateri, expoziţii, în urma cărora 

vor fi alese cele 3 lucrări participante la concursul din şcoala 

propunătoare 

 

                        a. Activitatea nr. 3 

b. Titlul activităţii : cenaclu, şezătoare, revistă şcolară 

c. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie-mai (în fiecare 15 

a lunii) 



d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” 

Români, Structura Siliştea Nr. 1 

e. Participanţi : elevi, cadre didactice 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : în 

cadrul cenaclului literar „Noi-raze de lumină”, precum şi în 

paginile revistei şcolii, vor fi făcute publice şi dezbătute cu elevii 

lucrările primite la concurs; vor fi realizate expoziţii cu lucrările 

plastice primite. Cadrele didactice responsabile vor realiza, în 

urma acestei activităţi, o primă selecţie a celor mai bune lucrări. 

g. Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare, cadrele 

didactice partenere  

h. Beneficiari: preşcolarii, elevii şi cadrele didactice din 

şcolile implicate în concurs 

i. Modalităţi de evaluare: dezbateri, expoziţii, în cadrul 

cenaclului „Noi-raze de lumină” 

 

                        a. Activitatea nr. 4 

b. Titlul activităţii : Cenaclul literar „Noi raze de lumină”  

c. Data/perioada de desfăşurare: iunie 

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” 

Români, Structura Siliştea Nr. 1 

e. Participanţi :  cadre didactice de specialitate 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : în 

cadrul activităţii de Cenaclu, profesorii de limba şi literatura 

română, precum şi alte cadre didactice de specialitate invitate vor 

evalua şi premia cele mai bune lucrări primite, în urma 

prezentării acestora de către elevii şcolii propunătoare. 

g. Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare, cadrele                   

                                                                       didactice invitate. 

 

COORDONATORI PRINCIPALI: 
                                 Inspector Școlar General, profesor Viorel Stan 

             Inspector şcolar, profesor Gheorghe Brânzei 

                     Inspector şcolar, profesor Victor-Florin Dimon 

               Inspector şcolar, profesor Ioan-Romeo Roman 

 

                      Director, prof. Mihaela Aldea  

 

                                 INVITAŢI DE ONOARE, MEMBRI AI JURIULUI:  



                         Membru al „Uniunii scriitorilor”, pictor,        

                                                   profesor Violeta Lăcătuşu 

             

h. Beneficiari: preşcolarii, elevii şi cadrele didactice din 

şcolile implicate în concurs 

i. Modalităţi de evaluare: premierea celor mai bune lucrări 

din cadrul fiecărei secţiuni 

 

                        a. Activitatea nr. 5 

b. Titlul activităţii : Expoziţie 

c. Data/perioada de desfăşurare: aprilie 

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” 

Români, Structura Siliştea Nr. 1 

e. Participanţi :  elevi implicaţi, cadre didactice 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : 

elevii implicaţi în concurs, însoţiţi de cadrele didactice 

îndrumătoare sunt invitaţi să viziteze expoziţia şi să îşi ridice 

personal premiile; în acest cadru copiii vor interrelaţiona în mod 

direct, nu numai prin intermediul creaţiilor expediate. 

g. Responsabili: cadrele didactice iniţiatoare, cadrele 

didactice invitate 

h. Beneficiari: elevii  şi cadrele didactice din şcolile implicate 

în concurs 

i. Modalităţi de evaluare: urmărirea impactului asupra 

elevilor, fotografii, CD-uri 
 

● METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU 

 - crearea de text literar; 

  - realizare de lucrări plastice; 

  - combinarea de materiale din natură, materiale sintetice. 

 

● FORME DE ORGANIZARE  



- individual; 

- pe grupe mari şi mici; 

- şezătoare; 

- cenaclu. 

 

● REZULTATE  

- creaţii literare proprii; 

- desene inspirate de texte literare; 

- creaţii plastice libere; 

- colaje pe tema dată; 

- postere ; 

- broşuri; 

- pliante. 

 

● RESURSE UMANE 

-preşcolari, elevi şi cadre didactice din şcoala propunătoare; 

-preşcolari, elevi şi cadre didactice din şcolile partenere. 

 

● PARTENERI INTERNI 

- Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi 



- Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși, jud. Bacău 

- Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov 

- Şcoala Gimnazială Costişa, jud. Neamţ 

- Casa Corpului Didactic Neamț 

- şcolile doritoare să ni se alăture 

 

E.  EVALUARE 

     

   ●  EVALUARE INTERNĂ   Pe parcursul deşfăşurării proiectului, 
iniţiatorii vor monitoriza respectarea calendarului activităţilor, 
urmărindu-se anumite aspecte: 

       * modul în care se aplică proiectul în şcolile solicitante; 

       * modalitatea de utilizare a resurselor; 

       * rezultatele activităţilor; 

       * rezolvarea eventualelor probleme care apar; 

       * premierea celor mai bune lucrări. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

                                        

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

 

 

           Subsemnatul(a).............................................de la  Scoala............... 

........................................, localitatea......................, judetul....................., în 

calitate de ...................doresc să mă înscriu ca partener în cadrul proiectului “ 

NATURA PRIN OCHI DE COPIL” cu participare la  

 secţiunea cadre didactice:  materiale didactice; 

 secţiunea elevi/preşcolari:   creaţie literară; 

                                           creaţie plastică inspiratăde textul literar; 

                                           creaţie plastică, colaj, pliante, broşuri. 

 

Nr. 

crt.  

Numele şi prenumele elevului Denumirea lucrării 

1.   

2.   

3.   

                   Adresa de e-mail pe care voi primi diplomele de participare și 

eventualele premii este ...................................și nr. tel. ....................... 

 

                 Data:                                               Semnătură cadru didactic, 

 

 
*lucrările însoţite de fişa de înscriere și protocolul de colaborare (în dublu exemplar) 

semnat și stampilat de conducerea unității se vor primi până la data de 15 februarie 2016 la 

adresa: Școala Gimnazială „Gh. Nicolau” Români, Structura Siliștea Nr. 1, pentru concursul 

„Natură prin ochi de copil” –prof. Irina-Marina Chelariu/prof. Maria Poenaru 

* lucrările vor fi etichetate în partea dreaptă jos cu: titlul lucrării, secțiunea, numele și 

prenumele elevului, clasa, îndrumător, scoala, localitatea, județul;   

*confirmarea primirii va consta în expedierea protocolului de colaborare ştampilat de 

către școala organizatoare, pe e-mail; 

*nu se percepe taxă de participare.  

  
 

 

 

Concursul va fi trimis spre aprobare CAEN/CAER 2016 



ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE  NICOLAU”ROMÂNI              COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI                            

                   STRUCTURA SILIŞTEA NR.1, JUD. NEAMŢ                             JUD. IAȘI 

                   NR....../...........................................................                  NR....../........................................................ 

 

                   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE" BUHUŞI                   COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ„GR.MOISIL” 

                  JUD.  BACĂU                                                                                                      BRAȘOV,  JUD. BRAȘOV                                                                                           

NR...../..................................................................    NR....../.........................................................                              

                                                                                                                                                                                                                                          

                     CASA CORPULUI DIDACTIC  NEAMŢ                                                                     ŞCOALA GIMNAZIALĂ COSTIŞA 

                                     JUD. NEAMŢ                                                                                                                       JUD. NEAMŢ 

                      NR....../.......................................................                                                            NR....../.........................................................                              

 

 

ŞCOALA.......................................................   ȘCOALA GIMNAZIALĂ RUGINEȘTI, JUD. VRANCEA 

 NR....../..........................................................   NR…../…………………………………………………….. 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

ÎN PROIECTUL EDUCAŢIONAL NAŢIONAL 

„NATURA PRIN OCHI DE COPIL” 

 

  Încheiat între următoarele şcoli: Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” Români, Structura Siliştea 

Nr. 1, jud. Neamţ, (organizatoarea și coordonatoarea proiectului) reprezentată de Director, prof. MIHAELA 

ALDEA, prof. IRINA-MARINA CHELARIU şi prof. MARIA POENARU; Colegiul Naţional „Mihai 

Eminescu” Iaşi, jud. Iași, reprezentat de Director, prof. GABRIELA SĂNDULESCU și prof. ADINA 

CĂŞUNEANU; Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov, jud. Brașov, reprezentată de Director, 

prof. MILENA-DANIELA POPA şi prof. NICOLETA MOISE; Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși, 

jud. Bacău, reprezentată de Director, prof.TĂRNICERU MARIA și prof. TOFĂLEANU MARIA ; Şcoala 

Gimnazială Costişa, jud. Neamţ, reprezentată de Director, prof. CORINA LASCU și prof. VASILICA 

LIVEZEANU; Școala Gimnazială Ruginești, jud. Vrancea, reprezentată de Director, prof. MARIANA 

LUNGU și prof. MARICICA OLARU; Casa Corpului Didactic Neamţ, reprezentată de Director, prof. 

FLORENTINA VASILIU MOISE  şi ................................................................................, 

jud............................., reprezentat/ă de ......................................................... 

 

  OBLIGAŢIILE APLICANTULUI: 

 -să facă cunoscut părinţilor şi elevilor implicaţi în proiect scopul acestui parteneriat; 

 -să asigure condiţii optime de realizare a activităţilor incluse în calendar; 

 -să menţină o bună legătură cu responsabilii proiectului din şcoala parteneră; 

 -să elaboreze comisii de jurizare a lucrărilor în vederea premierii. 

 

  OBLIGAŢIILE  PARTENERILOR: 

 - să facă cunoscut părinţilor şi elevilor implicaţi în proiect scopul acestui parteneriat; 

 -să asigure condiţii optime de realizare a activităţilor incluse în calendar; 

 -să menţină o bună legătură cu responsabilii proiectului din şcoala parteneră, iniţiatoare a proiectului; 

 -să disemineze informaţii despre proiect şi despre rezultatele aplicării lui; 

 -să promoveze o imagine pozitivă a proiectului în care sunt implicaţi. 

            CONFIRMAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI: 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU” ROMÂNI,  

STRUCTURA SILIŞTEA NR.1, JUD. NEAMŢ 

DIRECTOR, PROF. MIHAELA ALDEA 

 



RAPORT DE ACTIVITATE  

Proiectul educațional : „NATURA PRIN OCHI DE COPIL” 
1. Rezumatul derulării proiectului: Proiectul s-a desfășurat în perioada septembrie 2014-

iunie 2015, având drept parteneri școlile: - Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi, 

Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși, jud. Bacău, Colegiul Național de 

Informatică „Gr. Moisil” Brașov, Şcoala Gimnazială Costişa, jud. Neamţ, Casa Corpului 

Didactic Neamț. Principalele activități desfășurate au fost cenaclu, şezătoare, alte 

activităţi extracurriculare cu tematică artistico-literară. La evaluarea lucrărilor a fost 

membru al juriului doamna scriitoare și artist plastic (Membru al Uniunii Scriitorilor din 

România), prof. Violeta Lăcătușu. 

2. Număr de participanți, cu unitatea de învățământ precizată:  Colegiul Naţional 

“Mihai Eminescu” Iaşi – 5 elevi, Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși, jud. 

Bacău – 21 elevi, Colegiul Național de Informatică „Gr. Moisil” Brașov – 3 elevi, Şcoala 

Gimnazială Costişa, jud. Neamţ -23 elevi, Școala Gimnazială „Gheorghe Nicolau” 

Români – 150 elevi și numeroși elevi din școlile participante, Casa Corpului Didactic 

Neamț. 

3.  Bugetul: Proiectul a fost finanțat din sursă proprie și a avut un buget de 150 lei necerari 

procurării de diplome, hârtie xerox, markere, foi flipchart, CD-uri, fotografii imprimate. 

4. Premii: – premiul I, premiul al II-lea și premiul al III-lea pentru fiecare secțiune. 

5. Rezultate: lucrări literare publicate în revista on-line a școlii, expoziție cu lucrări plastice 

și machete. 

6. Promovare și diseminare: Proiectul a fost publicat pe site-ul ISJ Neamț, a CCD Neamț, 

articole în reviste on/line a școlii, chestionare de verificare a impactului asupre 

beneficiarilor direcți și indirecți. 

7. Anexe la raport: -lista parteneri participanti; 

– protocol de colaborare; 

- invitatii activități; 

- model de diplome; 

- fotografii 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 


