
 



 

1.Titlul proiectului : Privind spre stele 
 

2. Instituţii organizatoare : 
 Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” 

 Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” 

 Astroclubul SARM, Gorj 

  

3. Coordonatorii proiectului: 

 

 Prof. Șopandă Nicoleta - Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Tg-Jiu   

 Prof. Grigore Emilia Graziela -  Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Tg-Jiu   

 

4. Colaboratori: 

 

 Prof. Lumezeanu Simona - Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Tg-Jiu   

 Prof. Vîlceanu Gina Angela - Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Tg-Jiu   

 Prof. Gridan Laurenţiu - Şcoala Gimnazială "Sfântul Nicolae", Tg-Jiu   

 

5. Argument 

 
Ȋncă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost fascinaţi de necunoscut, de ceea ce se află 

dincolo de câmpul lor perceptiv. 

Strămoşii noştri se foloseau de astrele cereşti pentru a-şi planifica şi organiza viaţa, 

atribuindu-le puteri magice. 

Universul, în nemărginirea sa, stimulează imaginaţia copiilor, facilitează explorarea şi 

depăşirea barierelor.  

E bine ca omul de mâine să ştie ce este bine şi ce este rău în raporturile cu planetele din 

univers pentru ca mai târziu, tânărul, iar apoi adultul să acţioneze în consecinţă. 

Aşa cum ne ocupăm de educaţia ecologică, de protejarea naturii, este momentul să-i învăţăm 

pe copii de mici câte ceva despre tainele planetelor. 

De fiecare dată când privim seara cerul înstelat ne întrebăm ce se ascunde oare în spatele 

acestor milioane de puncte sclipitoare, ce forme îmbracă acest vast necunoscut, și ce-am descoperi 

dacă am putea vedea mai departe decât ne permite modestul nostru văz, sau telescoapele optice 

construite în acest sens. Posibilitatea de a zbura în spaţiu a revoluţionat ştiinţa spaţiului cosmic. 

Acest concurs încearcă să reunească sub egida “Privind spre stele” tineri cu preocupări 

asemănătoare din domeniul artelor plastice, limbă şi comunicare, precum şi din domeniul astronomiei. 

 

6. Domeniul: Științific şi artistic. 

 

7. Scopul proiectului 
 Stimularea interesului elevilor pentru astronomie și știință în general; 

 Abordarea interdisciplinară a descoperirilor științifice; 

 Conștientizarea rolului științei în realizarea unei societăție dezvoltate şi pașnice; 

 Valorificarea cunoștințelor participanților la proiect, sintetizarea și diseminarea informații 

generate de lucrările prezentate; 

 Promovarea școlilor partenere în rândul școlilor din întreaga lume care se ocupă cu 

activități dedicate spațiul cosmic; 

 Promovarea educației cu privire la spațiul cosmic; 



 Realizarea unei finalităţi a componentei de educare artistică şi ştiinţifică a copiilor, 

anume obţinerea performanţei prin competiţii diverse.  

 

8. Obiectivele proiectului 
 Stimularea imaginaţiei şi creativităţii elevilor interesaţi  de  domeniul astronomiei; 

 Dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor practice; 

 Dezvoltarea bunelor practici pentru promovarea educaţiei ştiinţifice în şcoală prin metode 

noi de învăţare; 

 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară; 

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare între școli; 
 Promovarea imaginii unităților de învățământ implicate în proiect. 

 

9. Grupul țintă 
   - elevi din ciclul gimnazial și liceal; 

   - cadre didactice; 

   - părinţi; 

 

10. Perioada de desfășurare 
      10 - 17   noiembrie 2019   

 

11. Locul de desfășurare 
Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” 

 

12. Activități desfășurate  
 Lansarea proiectului – 15.10.2019 
 Promovarea evenimentului la nivelul unităților de învățământ şi pe site-ul şcolilor 

partenere 

 Vizionarea unor materiale multimedia și a unor filme 3D despre Univers la nivelul 

unităților de învățământ – 15-18.10.2019; 

 “Privind spre stele” – concurs cu doua secţiuni: 

1. Pictură astronomicã 

2. Eseu cu temă liber aleasă din domeniul astronomiei 

Concursul se va desfăşura în baza unui regulament transmis şcolilor partenere în data de 

15.10.2019. 

 Festivitatea de premiere va avea loc la Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” în data de 

12.XI.2019 la ora 10 şi va avea ca invitat pe domnul Marcel Jinca – preşedintele Astroclubului 

SARM  GORJ 

 Expoziţie cu lucrările premiate          

    

13. Resurse: 
 Resurse umane: cadre didactice, elevi, părinţi, reprezentanți ai comunității locale. 

 Resurse materiale şi financiare: 

- calculator, videoproiector, imprimantă, aparat foto, afişe, diplome; 

- spaţii amenajate pentru expoziţie; 

- finanţare proprie 

 

14. Rezultate scontate: 
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

 Dezvoltarea motivaţiei pentru studierea fizicii şi astronomiei; 

 Implicarea activă a elevilor în activităţile propuse; 



 Realizarea unei expoziţii cu lucrări create de elevi; 

 Schimb de experiență ȋntre elevi și profesorii ȋndrumători 

 

15. Mediatizare 
 În şcoală: 

- lectorate cu părinții 

- site-ul școlilor partenere 

- comisii metodice 

- portofoliul proiectului 

- expunerea materialelor realizate de elevi 

- revista şcolii 

- diplome 

 La nivelul comunității locale și în presa locală 

 www.didactic.ro 
 

16. Durabilitate 
- continuarea activității grupului țintă în anul următor; 

- menținerea/dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

- includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile școlii. 

 

17. Evaluare 
 Prin numărul de participanţi (elevi şi profesori colaboratori); 

 Impactul avut în rândul participanţilor; 

 Calitatea lucrărilor participante la concurs. 

 

 18. Finalitatea proiectului: 
 Concurs; 

 Expoziţie cu lucrarile de pictură astronomică premiate; 

 Publicarea în revista şcolii a eseelor premiate; 

 Diplome de participare pentru cadrele didactice îndrumătoare; 

 Diplome pentru elevii câştigători (premiul 1, 2, 3, mențiune pentru fiecare 

secţiune a concursului). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI  

,, PRIVIND SPRE STELE ” 

 

 Concursul se adresează elevilor claselor VI-XII si are douã secţiuni: 

- Secţiunea I: Picturã astronomicã 

- Secţiunea II: Eseu 

 Concursul este organizat de coordonatorii proiectului;   

 Comisia de organizare va fi alcătuită din persoane cu diverse atribuţii organizatorice, desemnate  de 

partenerii de proiect; 

 Concursul se va desfăşura anual; 

 Înscrierea se face pe baza fişei de înscriere (Anexa 1), trimisă până la data de 1 noiembrie 2019 la 

Şcoala Gimnazialã “Sfântul Nicolae”, Tg-Jiu; 

 Persoane de contact : 

Prof. Fizică,  Șopandă Nicoleta                

Prof. Fizică, Grigore Emilia Graziela      

 Lucrările din concurs trebuie să fie originale; 

  Eseul va fi redactat conform următoarelor cerinţe: 

- Temă la liberă alegere din domeniul astronomiei; 

- Microsoft Word, pagină format A4( minim 2 pagini, maxim 3 pagini), margini de 2 cm; 

- Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, caracter de 14, boldat, centrat; 

- Textul lucrării să fie scris cu diacritice, caractere Times New Roman, cu corp de literă 12, 

tehnoredactare la un rând, aliniere stânga-dreapta. 

- Autorul lucrării, şcoala, clasa și numele profesorului îndrumător se vor menţiona după titlu,  

în stânga lucrăãrii. 

 

 Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport A4 sau A3. Pe faţa lucrării, în 

colţul din dreapta jos, va avea lipită o  etichetă albă, tehnoredactată care va conţine:  

- un titlu descriptiv 

- numele şi prenumele autorului  

- şcoala  

- clasa  

- profesorul îndrumător 



 Profesorul îndrumător va trimite alături de lucrările copiilor, un plic timbrat autoadresat, pentru primirea 

diplomelor de  participare (elevi şi cadre didactice îndrumătoare),  precum şi Acordul de Parteneriat 

(preluat de la Anexa 2), în dublu exemplar semnat şi ştampilat la şcoala dumnealor; 

 Evaluarea lucrărilor şi stabilirea premiilor ce vor fi acordate va avea loc în perioada 1-7 noiembrie 2019.  

Evaluarea se va realiza de un juriu format din experţi în domeniu.  

 Cele mai bune lucrări ale elevilor vor fi expuse în perioada 10-17 noiembrie 2019 la Şcoala Gimnazialã 

“Sfântul Nicolae”,  Tg-Jiu. 

 Festivitatea de premiere va avea loc  la data de 12 noiembrie 2019 la ora 10, în sala de festivităţi a 

Şcolii Gimnaziale “Sfântul Nicolae”, Tg-Jiu. Decernarea premiilor va fi  realizată de domnul Marcel 

Jinca – preşedintele Astroclubului SARM  GORJ. 

 Dispoziţii finale 

- Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru lucrările deteriorate prin transport, 

lucrările predate organizatorilor după data de 1 noiembrie 2019, sau pentru cei care nu s-au 

înscris până la data stabilită în prezentul regulament. 

- Lucrările selectate pentru a participa la concurs devin proprietatea organizatorilor, 

concurenţii asumându-şi această condiţie.  

- În cazul lucrărilor câştigătoare, numele autorilor, precum şi lucrările premiate pot fi făcute 

publice şi folosite în scopuri de promovare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 1 

                                                        FIŞA DE ȊNSCRIERE  

CONCURSUL „PRIVIND SPRE STELE” 

 

Nume şi prenume profesor îndrumător..................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Tel________________________           E-mail______________________________ 

Unitatea de învăţământ ___________________________________________ 

Localitate_________________   Judeţ_________________________________ 

 

Nr. 

Crt.  

Numele şi prenumele 

 elevului 

Clasa Denumirea lucrării Secţiunea 

pictură/eseu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Anexa 2 

 

 Şcoala Gimnazială “Sfântul  Nicolae”                            Şcoala…………………………………… 

             Tg-Jiu, GORJ                        Loc.....................jud...................              

Nr. ….…....din…………                                                    Nr........ ……din…………….                                                                                              

                                        

 

             

ACORD DE PARTENERIAT 

Încheiat astăzi............................................... 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:      

A) Şcoala Gimnazială ”Sfântul Nicolae”, din Târgu-Jiu, Str.11 Iunie1848, Nr 56, organizator al 

proiectului “Privind spre stele”, reprezentată de prof. Sulea Vasile Alin, în calitate de director, prof. 

Şopandă Nicoleta și prof. Grigore Emilia Graziela  în calitate de coordonatori de proiect.  

B)........................................................................................................................................................., str. 

………………………………..…., nr.........., localitatea ..................................................., judeţul 

................................................., reprezentată prin ............................................................ în calitate de 

director şi ………………………………................. în calitate de partener. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener,în vederea 

organizării şi desfăşurarii Concursului „Privind spre stele”  în instituţia Şcoala Gimnazială “ Sfântul 

Nicolae”   din Tg-Jiu, judeţul Gorj . 

3. GRUP ŢINTÃ:  şcolari din învăţământul gimnazial, liceal şi cadre didactice. 

 

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

 A) Aplicantul se obligă :  

- să informeze unităţile de învăţământ despre organizarea concursului; 

- să organizeze concursul; 



- să respecte termenele de desfăşurare a concursului; 

- să  emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi; 

- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii: 

- să mediatizeze concursul în şcoală; 

- să coordoneze elevii pentru activitate; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

5. DURATA ACORDULUI: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada semestrului I al anului 

şcolar 2019 – 2020. 

6. CLAUZE FINALE ALE ACORDULUI: 

Concursul „Privind spre stele”  face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea 

de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ. 

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

 

 

          Director,                                  Director, 

Prof.Sulea Vasile Alin 

 

 

 


