


SCOP: 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul petrecerii timpului liber în natură pentru menţinerea 

unui program de viaţă sănătos şi implicit manifestarea sentimentelor de respect faţă de ceea 

ce a creat natura şi omul; 

 Stimularea capacităţilor creatoare ale elevilor, având ca sursă de inspiraţie 

excursia/drumeţia;  

 Cultivarea gustului pentru frumos, exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare, 

prin activităţi comune cu şcoala; 

 

 OBIECTIVE  SPECIFICE: 

 Asigurarea dimensiunii sociale a învăţării - atitudine deschisă, activă, bazată pe iniţiative 

personale - trezirea interesului pentru petrecerea timpului liber organizat, cu şcoala, în 

natură, în vederea păstrării sănătăţii  a 500 de elevi ai ciclului primar din scolile de pe raza 

judetului Sibiu; 

 Participarea activă şi responsabilă a 500 de elevi ai ciclului primar la derularea acţiunilor 

proiectului; 

 Înlăturarea  consecinţelor negative ce decurg din folosirea excesivă a calculatorului în mediu 

închis, în camera de studiu, din viata a 500 de elevi ai ciclului primar de la şcolile gimnaziale 

sau colegiile din judetul Sibiu (pericolul autoizolării elevilor); 

 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii  la  500 de elevi din ciclul primar având ca sursă de 

inspiraţie excursia/ drumeţia; 

 Diseminarea rezultatelor proiectului in 18 unităţi şcolare, într-un interval de 4 luni; 

 

ECHIPA  DE  PROIECT: 

Organizatori: 

 Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu – iniţiator 

Parteneri: 

1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu 

2. Agenţia de turism Air Tour Travel 

3. Cotidianul „Tribuna” 

4. Tv. Sibiu 

5. Sibiu 100% 

6. Unităţile de învăţământ participante  

Coordonatori: 

 Director Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Ţichindelean Cornel 

 Director  adjunct  Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, Prof. Tănasie Rodica  

 Consilier educativ Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, prof. Alexandra Savu  

 Inspector programe educative ISJ Sibiu, prof. Daniela Muntean  



 Inspector ISJ Sibiu, prof. Bucuţă Diana  

 Profesor pentru  învăţământul  primar, Dragomir Luminiţa – iniţiator 

GRUP ŢINTĂ 

 Elevi din învăţământul primar 

 Cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial 

 Părinţi 

 Comunitatea  

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢILOR 

1. CONCURS DE ARTICOLE  

             Activitatea acestei secţiuni  a proiectului constă în redactarea unui articol de maxim o 

pagină în care este prezentat un loc/obiectiv turistic din România, vizitat de către elevul participant 

împreună cu clasa, în cadrul unei excursii/drumeţii şcolare.  

            Articolele  trebuie să fie scrise de elevi . Fiecare învăţător/profesor trebuie să înscrie o 

singură lucrare în concurs, în urma evaluării interne a produselor elaborate de elevi. 

           Înscrierea elevilor se va face pe baza fişei de înscriere cuprinsă în anexa 3 şi va fi expediată 

la adresele organizatorilor luminitadragomir17@gmail.com  / rodicatanasie@gmail.com   până la data de 

19  mai 2017, cu menţiunea Pentru concursul Ghiozdan de reporter. La adresa  Şcoala Gimnazială 

Nr. 18 Sibiu, str. Lungă nr.65, cod poştal  550107 Sibiu se vor trimite şi cele două exemplare din 

acordul de parteneriat, anexa 1, completate, printate, semnate şi ştampilate de directorul unităţii de 

învăţământ partenere, cu menţiunea Pentru concursul Ghiozdan de reporter . În acelaşi plic se va 

introduce un plic autoadresat şi timbrat prin care organizatorii vor retrimite documentele necesare şi 

diplomele elevilor. 

 

Cerinţe pentru redactarea articolelor: 

 

1. Să facă referire la tema  precizată de organizatori 

2. Să fie redactate în format electronic. Pentru redactare se vor respecta următoarele 

instrucţiuni: aspectul paginii format portrait, A4, redactare Word cu margini egale de 25 

mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând; titlul va fi scris cu 

majuscule, Times New Roman, 14, bold, centrat; la două rânduri de titlu se va scrie 

autorul,clasa, profesorul coordonator şi instituţia cu Times New Roman, 12; la două rânduri 

de numele autorului se începe scrierea textului. Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu 

diacritice (ă, â, î, ş, ţ). Lucrările vor fi expediate la adresele organizatorilor 

luminitadragomir17@gmail.com  / rodicatanasie@gmail.com până la data de 19 mai 2017, cu 

menţiunea Pentru concursul – Ghiozdan de reporter. 

3. Să se încadreze într-o pagină. 
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2. CONCURS DE DESENE 

           Creaţiile plastice trebuie să fie realizate de elevi și să descrie tema/subiectul indicat de 

organizatori: o excursie/drumeţie şcolară la un obiectiv turistic din România. Fiecare 

învățător/profesor trebuie să înscrie o singură lucrare în concurs, în urma evaluării interne a 

produselor elaborate de elevi. La adresa Şcoala Gimnazială Nr. 18 Sibiu, str. Lungă nr.65, cod 

poştal 550107 se vor trimite şi cele două exemplare din acordul de parteneriat, completate, printate, 

semnate şi ştampilate de directorul unităţii de învăţământ partenere, cu mențiunea Pentru concursul 

Ghiozdan de reporter . În același plic se va introduce un plic autoadresat și timbrat prin care 

organizatorii vor retrimite documentele necesare și diplomele elevilor. 

 

Cerinţe pentru realizarea creaţiilor plastice: 

1. Să facă referire la tema  precizată de organizatori 

2. Creaţiile plastice vor avea titlu şi vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe hârtie A4, 

iar pe verso, în partea dreaptă, jos, se vor trece: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, 

clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător. 

 

3. Aceste creaţii plastice se vor trimite împreună cu un plic autoadresat la: Şcoala Gimnazială 

Nr. 18 Sibiu, str. Lungă nr.65, cod 550107, până la data de 19 mai 2017, cu menţiunea 

Pentru concursul – Ghiozdan de reporter. 

 

NOTĂ: Toate materialele înscrise de şcolile participante la proiectul educaţional intră în 

proprietatea  Şcolii  Gimnaziale Nr. 18 Sibiu şi vor putea fi folosite pentru ilustraţii grafice şi în 

materiale educaţionale destinate promovării proiectului educaţional. 

 

Materialele vor fi trimise pe adresa de e-mail a proiectului luminitadragomir17@gmail.com  / 

rodicatanasie@gmail.com până în data 19 .05. 2017. Fiecare transmitere de lucrări va fi însoţită de 

fişa de înscriere din anexa 3. 

            Articolele  şi desenele primite pe adresa de e-mail a concursului vor fi jurizate de către o 

comisie formată din cadre didactice şi parteneri ai proiectului. În urma jurizării se vor acorda premii 

elevilor, pe categorii de vârstă  şi adeverinţe cadrelor didactice coordonatoare ale elevilor premiaţi  

în proiect. 

            Se acordă Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea şi Menţiuni iar cadrelor didactice 

coordonatoare Adeverinţe de participare. 

          În lipsa unor sponsorizări, nu se acordă premii materiale. 

           Articolele care au fost premiate vor fi publicate în foaia de concurs “Ghiozdan de reporter” – 

publicaţie a concursului. Această foaie va parveni co-autorilor premiaţi în format electronic, pe 

adresa de e-mail indicată în fişa de înscriere, cel mai târziu în cursul lunii septembrie, 2017. 

           Lucrările trimise nu se restituie autorilor. 
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           Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine integral autorilor care îşi asumă 

consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor. 

           Cadrele didactice sunt invitate să transmită articolele elevilor  până în data de 19. 05. 2017, la 

adresa de email luminitadragomir17@gmail.com  / rodicatanasie@gmail.com (alături de fişa de 

înscriere) şi acordul de parteneriat semnat şi ştampilat în două exemplare/ desenele pe adresa şcolii: 

Şcoala Gimnazială nr. 18 Sibiu, str. Lungă, Nr. 65, cod poştal 550107 Sibiu, jud. Sibiu . 

            Lucrările vor respecta normele de redactare şi structura prezentată în anexa 2. 

             Persoane de contact: prof. Dragomir Luminiţa 

Nu se percepe taxă de participare! 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR: 

 ianuarie, februarie 2017 – crearea şi lansarea proiectului  

 aprilie 2017 – popularizarea proiectului prin intermediul site-urilor web ale coordonatorului 

şi ale partenerilor 

 3 aprilie 2017 - 19 mai 2017 - primirea articolelor realizate de către şcolari  / fişa de înscriere 

pe adresa de e-mail luminitadragomir17@gmail.com  / rodicatanasie@gmail.com acordul de   

parteneriat în două exemplare  ştampilate şi semnate/ desenele la adresa Şcoala Gimnazială 

Nr. 18 Sibiu, str. Lungă nr.65, cod 550107                           

 22 - 29 mai 2017 - jurizarea lucrărilor de către comisia concursului 

 31 mai 2017 – festivitatea de premiere a elevilor (vor fi anunţaţi telefonic câştigătorii 

premiilor I, II, III) 

 Iunie - septembrie - realizarea/ editarea foii de ziar a concursului cuprinzând articolele 

premiate ale elevilor/ desenele premiate, analiza rezultatelor proiectului 

 septembrie  -  analiza rezultatelor proiectului şi întocmirea raportului final 
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