
 



 



Argument:   

Interesul vădit al elevilor pentru Sistemul nostru solar și alcătuirea lui ne-a determinat în 

scrierea și implementarea acestui proiect educațional. Curizitatea copiilor în ceea ce privește 

Planeta Albastră, dar și celelalte planete este greu de satisfăcut doar în cadrul orelor de curs din 

cadrul disciplinelor școlare Matematică și Explorarea Mediului sau Științe ale Naturii. De aceea 

am demarat proiectul  ”Vis interstelar” prin care școlile participante vor organiza ateliere de lucru 

în care vor putea studia în amănunt probleme de interes despre Sistemul nostru solar, dar și depre 

Planeta Pământ. De aici, imaginația și creativitea elevilor și a cadrelor didactice sunt fără limite, 

iar workshop-urile vor avea ca finalitate creații literare sau creații artistice ce vor fi jurizate în 

cadrul concursului pe această temă organizat de Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia.  

Scopul proiectului:  

Dezvoltarea curiozității epistemice a elevilor în ceea ce privește Sistemul nostru solar;  

dezvoltarea creativității, a  interesului pentru a căuta, în diferite surse, informații despre Sistemul 

Solar.  

Obiective specifice:  

-exprimarea ideilor și trăirilor personale în aplicații atristico-plastice sau literare;  

-descrierea unor fenomene sau procese din mediul apropiat și îndepărtat prin intermediul 

creațiilor literare sau artistice;   

-transmiterea de mesaje artistice, exprimate printr-o varietate de forme;  

-popularizarea creațiilor elevilor.  

 

Grup țintă:  

-cadre didactice din învățământul preuniversitar  

-elevi din ciclul primar  

Forme de organizare:  

1. La nivelul școlilor participante: ateliere de lucru, expoziții 

2. La nivelul școlii organizatoare: ateliere de lucru, expoziții 

3. La nivelul Muzeului Național  al Unirii /  Palatului Copiilor Alba Iulia: expoziție 

 

Loc de desfășurare :  Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia 

Durata proiectului: anul  școlar 2018-2019, astfel:                                                           

 octombrie-noiembrie 2018- scrierea, obținerea avizelor și popularizarea proiectului 

 17 mai  2019 primirea lucrărilor 



 20 mai- 24 mai 2019 evaluarea lucrărilor  

 27 mai -  3 iunie 2019 – organizarea expozițiilor 

 9 iunie 2019 – trimiterea diplomelor 

 10 iunie-15 iulie  2109– evaluarea proiectului 

 

Resurse :      a )  umane:  cadre didactice, elevi.  

                      b ) materiale:  atlase, enciclopedii, computer, PPT-uri, videoproiector, blocuri de desen, 

acuarele, coli A4, copiator 

 

 

 

 

 

Secțiuni ale concursului:  

1. Creație plastică: pictură, colaj. 

2. Creație literară: compuneri, ghicitori, poezii, rebusuri.  

Regulament de participare:  

 creaţiile literare vor fi tehnoredactate în  format word A4, Times New Roman, 12, la 

distanţă de 1,5, cu diacritice, alb-negru. La sfârşitul fiecărei poezii, compuneri, ghicitori 

sau rebus se trec: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului 

didactic îndrumător şi vor fi trimise e-mail sorinagosa@yahoo.com și listate, în plic pe 

adresa școlii (Str. Moldovei, nr. 2, Alba Iulia); 

 creaţiile artistice vor fi realizate pe suport de hârtie format A4,  vor respecta tema 

concursului și vor fi trimise în plic pe adresa școlii; 

 fiecare lucrare plastică a elevilor va fi etichetată în parte dreaptă, jos, urmând modelul:  

 

 

 

 

 

 

 fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 6 lucrări ale elevilor la secțiunile 1 și 2; 

 lucrările înscrise în concurs vor fi jurizate pe categorii de vârstă şi pe categorii de lucru: 

creație literară, creație artistico-plastică; 

 se vor acorda premiile I, II, III, pe fiecare secțiune și pe fiecare categorie de vârstă;  

 nu se acordă premii în bani sau în obiecte;  

Titlul lucrării 

Numele și prenumele elevului 

Clasa 

Școala 

Profesor coordonator 

 

mailto:sorinagosa@yahoo.com


 diplomele, lista participanților și acordurile de parteneriat vor fi trimise prin e-mail până în 

data de 9 iunie 2019.  

 

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 

 fișa de înscriere, acordul de parteneriat se vor completa și se vor trimite, prin poștă,  alături 

de lucrările elevilor,  pe adresa școlii până la data de 17 mai 2019;  

 lucrările sosite după această dată nu vor fi luate în considerare;  

 nu vor fi luate în considerare lucrările neoriginale, copiate sau în care se observă intervenția 

adulților;  

 

 

 

PROMOVARE, MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE 

 mediatizarea proiectului pe site-ul www.didactic.ro;  

 prezentarea calendarului activităţilor la afişierul şcolii; 

 popularizarea rezultatelor obţinute în cadrul activităţilor cu părinţii; 

 expunerea fotografiilor realizate pe parcursul activităţii pe pagina web a şcolii; 

 prezentarea concursului la nivelul comisiilor metodice din şcoală. 

EVALUARE 

     Fiecare cadru didactic îndrumător va primi pe adresa de e-mail, diplomele elevilor și lista cu 

elevii participanți.  

    Creaţiile elevilor vor fi jurizate obiectiv şi imparţial, de un juriu format din specialişti. 

De reținut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data limită: 17 mai 2019 

ÎN PLIC:  

-fișa de înscriere 

-acordul de parteneriat                   Dest: Școala Gimn. ”Avram Iancu” 

-lucrările elevilor pentru secțiunea de creație plastică Str. Moldovei, nr. 2 

-lucrările elevilor pentru secțiunea creație literară  Alba Iulia, jud. Alba,  

       Pt. concursul ”Vis interstelar” 

http://www.didactic.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

FIŞĂ  DE  ÎNSCRIERE 

Concursul Județean 

 „VIS INTERSTELAR”, ediția a V-a, 2018 - 2019 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic: ............................................................ 

Funcţia:  ............................................................................................................... 

Unitatea de învăţământ: ....................................................................................... 

Localitatea:  ............................................... 

Judeţul:    ................................................... 

Telefon:    ................................................... 

Adresa  e-mail: ........................................... 

1. Elevi care participă la secțiunile creație plastică / creație literară :  

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume elev Clasa  Titlul lucrării Secțiunea  

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

 

 

Semnătură cadru didactic* : ………………………………………….*) am citit, sunt de acord și îmi asum 

regulamentul proiectului ”Vis interstelar” 

 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 
ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2 

TEL./FAX: 0258-811548 

e-mail: scavramiancu@yahoo.com, sc3.alba@mail.albanet.ro 

www.scai.ro 

 

 

 

 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 
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Nr. înr: ......... / ...............................                           Nr. înr: ......... / ............................... 

 Organizator,                                 Partener,           

 Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia ………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Director, prof. Elena Ignat        ………………………………………. 

   

 

 

Acord de parteneriat 

Încheiat între:  

Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia,  cu sediul în Alba Iulia, Str. Moldovei, nr. 2, Jud. Alba, 

reprezentată prin director Elena Ignat, director adjunct prof. Mirela Ianc  şi coordonator proiect prof. Mărginean 

Sorina în calitate de Organizator  

și Școala .............................................................................................................................., adresa 

.................................................................................................... din  localitatea ........................................., judeţul 

..................................., reprezentată prin director prof. ................................................................, şi  

............................................................, în calitate de Partener. 

Obiectul parteneriatului: 

        Obiectul prezentului acord de parteneriat  îl reprezintă colaborarea dintre Organizator şi Partener în vederea 

organizării şi desfăşurării de activităţi instructiv-educative  în cadrul proiectului  “Vis interstelar”, ed. a V-a,  finalizat în 

data de 15 iulie 2019. Proiectul constă în organizarea şi desfăşurarea activităţi și ateliere cu tema “Vis interstelar”. În cadrul 

parteneriatului cadrele didactice din instituţiile partenere vor colabora în desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus.  

Obligaţiile părţilor: 

  Organizatorul se obligă: 

           - să informeze şcolile despre organizarea concursului; 

- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să emită şi să distribuie on line diplomele elevilor participanți;  

- să disemineze rezultatele proiectului; 

        Partenerul se obligă: 

            - să se implice în activităţile proiectului; 

            - să mediatizeze concursul în unitatea de învăţământ; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului. 

- să disemineze rezultatele proiectului în cadrul  instituţiei din care fac parte; 

Durata parteneriatului: 

          Acordul s-a încheiat într- un singur exemplar, care va fi completat de partener  și trimis prin poștă pe adresa pusă la 

dispoziție de către organizator; acesta intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la data încheierii 

proiectului – 15 iulie 2019. După primirea acordului de parteneriat, organizatorul va înregistra, aviza, scana și apoi îl va 

trimite partenerului  pe adresa de mail pusă la dispoziție de către acesta.  

Observații:  

         Proiectul “Vis interstelar” face parte din categoria proiectelor educative județene şi urmăreşte stabilirea de relaţii de 

colaborare între instituţiile de învăţământ. 

        Coordonator proiect,  

                 prof. Sorina Mărginean 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” 
ALBA IULIA, STR. MOLDOVEI NR. 2 

TEL./FAX: 0258-811548 

e-mail: scavramiancu@yahoo.com, sc3.alba@mail.albanet.ro 

www.scai.ro 
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