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ARGUMENT 

           Motivaţia care stă la baza propunerii spre derulare a acestui proiect este pe cât de 

complexă, pe atât de urgentă şi ea îşi are originea în primul rând în tendinţa de autoizolare a 

elevilor prin petrecerea timpului liber în faţa calculatorului sau a tabletei. 

           Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, ca iniţiator al proiectului, susţine necesitatea educaţiei 

nonformale, complementară programei şcolare. Este momentul ca noi, cadrele didactice, să 

acţionăm în vederea formării unor atitudini şi aptitudini necesare înţelegerii influenţei mediului 

asupra sănătăţii. 

            Mulţi dintre copii ştiu că ei ar trebui să ducă o viaţă sănătoasă, însă asta nu e destul 

pentru ca ei să facă efectiv ceva pentru a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă. Se speră ca prin 

participarea la acest proiect copiii din ciclul primar să fie educaţi şi încurajaţi să ducă o viaţă 

sănătoasă. 

          Elevii rămân cu convingeri clare cu privire la necesitatea petrecerii timpului liber 

organizat, în natură, se implică activ, li se dezvoltă spiritul de observaţie, de iniţiativă, simţul 

răspunderii. 

          Proiectul educaţional urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai 

demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, 

socio-comportamentală. 

          Proiectul valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor prin realizarea unor lucrări 

plastice inspirate din excursie/drumeţie precum şi capacitatea de exprimare scrisă prin 

intermediul articolului. 

          Acest proiect este interdisciplinar, ceea ce îl face a fi uşor de pus în practică pentru toate 

şcolile înscrise. 

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 200 de elevi ai ciclului primar din scolile de pe 



raza judetului Sibiu; 

 Participarea activă şi responsabilă a 200 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 200 de elevi ai ciclului primar de la scolile 

gimnaziale sau colegiile din judetul Sibiu (pericolul autoizolării elevilor); 

 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii  la  200 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. 8 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: 

Prof. înv. primar  Dragomir Luminiţa – iniţiator 

Prof. Carmen Voinea Mitru – director Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

Prof. Daniela Muntean – inspector programe educative ISJ Sibiu 

Prof. Ioana Dăneţiu – inspector limba şi literatura română ISJ Sibiu 

 

Prof. Bucuţă Diana – inspector ISJ Sibiu 

Prof. Leontina Popa -   Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

 

Echipa de implementare a proiectului 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu 

Prof. Bruda Anca 

Prof.înv. primar  Lovin Maria 

Înv. Chirhoc Mariana 



Prof. Cobuşteanu Delia 

Prof. Bucurenciu Petru 

Prof. David Viorica 

Prof. Părău Sanda 

Prof. Boilă Adriana 

Prof. Rădulescu Mihaela 

Prof. Creţeanu Dana 

Prof. Sava Georgeta 

 

 

GRUP ŢINTĂ 

 Elevi din învăţământul primar 

 Cadre didactice din învăţămîntul primar şi gimnazial 

 Părinţi 

 Comunitatea  

 

ACTIVITĂŢI  PROPUSE,  ÎN  ORDINEA  ÎN  CARE  SE  VOR  DESFĂŞURA 

1. Start la proiect 

2. Regulament de concurs 

3. Primul pas de reporter 

4. Derularea proiectului 

5. Reporter cu ghiozdan 

6. Reporter faimos 

 

DESCRIEREA  ACTIVITĂŢII  PRINCIPALE 

  Activitatea principală a proiectului constă în redactarea unui articol de maxim o pagină 

(document word, TNR,12, la un rând) în care este prezentat un loc/obiectiv turistic din România, 

vizitat de către elevul participant împreună cu clasa, în cadrul unei excursii/drumeţii. Articolul va 

avea un titlu şi va fi însoţit de o fotografie cu clasa din locul prezentat în articol şi de un desen 

realizat în orice tehnică, scanat şi trimis ataşat documentului prin poşta electronică. Fiecare 

articol va avea în stânga sus numele şi prenumele  elevului participant, şcoala de provenienţă, 

clasa, numele profesorului coordonator. 

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

până în data 25.05. 2016. Fiecare transmitere de lucrări va fi însoţită de fişa de înscriere din 

anexa 3. 

mailto:luminitadragomir17@gmail.com


            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 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, 2016. 

           Lucrările trimise nu se restituie autorilor. 

            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 însoţite de o fotografie şi 

desen până în data de 25. 05. 2016, la adresa de email luminitadragomir17@gmail.com    (alături de 

fişa de înscriere şi acordul de parteneriat semnat, ambele documente scanate). 

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

format word (.doc) şi nu vor depăşi o pagină. 

             Persoană de contact: prof. Dragomir Luminiţa, tel. 0743168826 

             Vor fi trimise maxim 3 articole pentru fiecare clasă. Fiecare articol va fi însoţit de o 

fotografie şi de un desen scanat, având  propria fişă de înscriere din anexa 3. 

RESURSE: 

 Umane: cadre didactice, părinţi, şcolari, presa locală, televiziune, agenţie de 

turism,comunitate  

 Materiale: calculator, CD –uri, aparat foto, cameră video, mape, imprimantă, carton, 

fluturaşi, afiş, diplome, foaie de ziar; 

 Temporale: ianuarie 2016 – octombrie 2016 

 Financiare: autofinanţare, sponsorizări 

Nu se percepe taxă de participare! 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR: 

 ianuarie, februarie 2016 – crearea şi lansarea proiectului  

 aprilie 2016 – popularizarea proiectului prin intermediul site-urilor web ale 

coordonatorului şi ale partenerilor 

mailto:luminitadragomir17@gmail.com


 15 aprilie 2016 - 25 mai 2016 - primirea articolelor realizate de către şcolari/ acordul de 

parteneriat în două exemplare  ştampilate/ fişa de înscriere pe adresa de e-mail 

luminitadragomir17@gmail.com     

 26 - 30 mai 2016 - jurizarea lucrărilor de către comisia concursului 

 01 iunie 2016 – 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 , analiza rezultatelor proiectului 

 septembrie  -  analiza rezultatelor proiectului şi transmiterea online a diplomelor de 

participare, a adeverinţelor către şcolile participante 

 

ATENŢIE! 

 

1. Premiile I, II, III se transmit în cadrul festivităţii din data de 01. 06. 2016, în format 

letric. 

2. Adeverinţele şi diplomele de participare se transmit în format electronic pe adresa de 

e-mail completată în fişa de înscriere 
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proiect 

Profesorii 

participanţi 

 

 

REZULTATELE  AŞTEPTATE  CA  URMARE  A  IMPLEMENTĂRII  PROIECTULUI 

 Schimbări pozitive în comportamentul elevilor în cadrul grupului clasei, al şcolii, al 

familiei 

 Formarea abilităţilor cognitive şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

 Antrenarea unui număr cât mai mare de elevi în activitatea proiectului 

 Relizarea foii „Ghiozdan de reporter” – publicaţie a concursului , a fluturaşilor, apariţia 

articolelor în ziar 

 Premierea articolelor – Se vor acorda Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea şi 

Menţiuni pe grupe de vârstă   

 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin afişarea în cadrul expoziţiei Zilelor 

Şcolii a produsului final al proiectului, prezentarea acestuia în revista şcolii, realizarea 

unor materiale electronice. 

 

 Model de bune practici prin caracterul repetitiv al proiectului 

 

IMPACTUL  ESTIMAT 

 dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

 creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

 extinderea parteneriatelor; 



 vizibilitatea actului educaţional în comunitate şi societate se va face prin mediatizarea 

activităţii proiectului pe site-ul şcolii, mass-media locală. 

 

DISEMINARE  

 Mediatizarea pe site-ul ISJ Sibiu, site-ul Didactic.ro, site-urile unităţilor de învăţământ 

organizatoare, în presă şi emisiuni TV 

 Afişul proiectului 

 Pliante ale şcolii ce conţin oferta educaţională a instituţiei 

 Prezentări ppt a activităţilor proiectului în şcolile din oraş 

 

 Foaia concursului – „Ghiozdan de reporter” -  publicaţie ce conţine articolele si desenele 

premiate 
 

 

MODALITĂŢI  DE  EVALUARE  A  PROIECTULUI 

 La întâlnirea finală a coordonatorilor de proiect va avea loc evaluarea efectivă a 

proiectului/activităţilor individuale şi comune. Se vor discuta opiniile, impactul acestora 

în rândul elevilor, profesorilor şi în cadrul instituţiei, numărul de participanţi 

elevi/profesori/instituţii. 

 

 Evaluarea rezultatelor proiectului se va efectua de către o comisie formată din profesori 

care nu au elevi participanţi la activitatea proiectului, profesori din învăţământul  

preuniversitar, inspectori şi reprezentanţi ai comunităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

 

CONTRACT DE PARTENERIAT (2 exemplare) 

 

Încheiat azi.............................. 

 

1. Părţile contractante: 

    - Şcoala Gimnazială Nr. 8 Sibiu, cu sediul în  Sibiu, str. Lupeni, nr. 50, reprezentată de 

director prof. Voinea-Mitru Carmen, prof. Dragomir Luminiţa, prof. Popa Leontina, în calitate de 

coordonatori, 

    - Şcoala.......................................................................,  cu sediul în ............................................. 

 reprezentată de ............................................................................................, în calitate de partener. 

2. Obiectul contractului: 

    Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea dintre organizator şi partener în vederea 

organizării şi desfăşurării proiectului  „Ghiozdan  de reporter”, cuprins in Calendarul 

Activitatilor Educative Judetene Sibiu, pozitia 23. 

3. Grup ţintă: şcolari şi cadre didactice din unităţile partenere. 

4. Obligaţiile părţilor: 

A. Organizatorul se obligă: 

    - să informeze cadrele didactice partenere despre organizarea concursului; 

    - să respecte termenele de desfăşurare a activităţilor; 

    - să emită şi să distribuie fişierul electronic cadrelor didactice interesate.   

B. Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

    - să mediatizeze proiectul în şcoală; 

    - să pregătească copiii pentru activitate; 

    - să respecte termenele; 

    - să selecteze lucrările copiilor participanţi la concurs. 

5. Durata acordului: 

    Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada organizării şi 

desfăşurării  proiectului „Ghiozdan de reporter” 

 

6. Clauze finale ale acordului: 

    Proiectul  „Ghiozdan de reporter” urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţia 

de învăţământ şi cadrele didactice partenere. 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Nr.8 Sibiu                                                      Şcoala..........................                        

Director: prof. Voinea-Mitru Carmen                                          Director: .................................... 

 

 



 

Anexa 2 

 

NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrările trimise trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Să fie originale,  cu o abordare personală a temei prezentate; 

2. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu 

margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiu între rânduri de 1 cm, 

obligatoriu cu diacritice; 

3. În cazul  imaginilor ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat în format 

electronic de tip JPG sau TIF; 

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului lucrării, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, 

numele profesorului coordonator. 

 

 

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine integral autorilor, care îşi asumă 

consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor. 

Chiar dacă Redacţia asigură corectarea materialelor sub aspectul corectitudinii gramaticale şi 

stilistice, recomandăm autorilor verificarea acestor aspecte înainte de expedierea lor. 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a selecta în vederea publicării doar articolele care respectă 

cerinţele impuse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

Proiectul „Ghiozdan de rePorter”   

NUMELE.......................................................PRENUMELE ................................................................(prof. 

coordonator) 

SPECIALITATEA ................................................................................................ 

ADRESA DE DOMICILIU ....................................................................................................................... 

TELEFON Fix / Mobil (obligatoriu)........................................................................................... ................ 

E-MAIL (obligatoriu)................................................................................................................................... 

ŞCOALA...................................................................................................................................................... 

LOCALITATEA .................................................................................JUD.................................................... 

                                                                Participanţi: 

Nr. 

Crt. 

Numele şi prenumele elevului 

participant 

Titlul articolului Clasa 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

 

NOTĂ: 

Vă rugăm completaţi formularul de mai sus şi trimiteţi-l în formă electronică pe adresa de     e-

mail a proiectului luminitadragomir17@gmail.com  într-un mesaj cu subiectul „Formular de 

înscriere”. 

Vă mulţumim! 
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