Conform formularului depus pentru CAEN 2018
A.
INFORMAŢII DESPRE APLICANT
Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:
Adresa completă
Nr. de telefon/fax
Site şi adresă poştă electronică
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact)
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max.
5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59
STR. VLĂDEASA NR. 9
021.4900160
www.scoala59.ro,
scoala_59@yahoo.com
COJOCARU SPERANȚA, director
tel: 0723324753
e-mail: cojocaru_speranta@yahoo.com
120 de cadre didactice, în total
32 din 46 de cadre didactice din Școala
Gimnazială Nr 59
350 de elevi
Destine la răscruce, @D_Eco, Info
Fair Play , au fost finanțate din fonduri
proprii, fiind înscrise în CAEN, CAER
și CAEM, în perioada 2004 – 2014

B.
INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: CULORILE SPERANȚEI
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului:
CONCURS
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
 Domeniul cultural-artistic, arte vizuale
B4: Ediţia nr. 8
Ediții anterioare: 2009 – 2010, CAEN, poziția 35; 2010 – 2011, CAER, poziția 41; CAER 2012,
poziția 62; CAER 2013, poziția 84; CAER 2014, poziția 146; 2007 – 2009, 2 ediții înscrise în CAEM
B5: Număr participanţi la proiect: 1800 de copii, 36 de cadre didactice, minim 30 de părinți
B7: Proiectul este cu participare:
directă,
indirectă,
online.
REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate
Vor participa elevi și preșcolari din minim 50 unități, dintre care 28 participante anterior, fiecare
cu un număr de copii cuprins între 30 și 300, 30% dintre ei fiind preșcolari. Din fiecare unitate
parteneră, în medie, sunt 3 cadre didactice se implică direct în cel puțin două activități.
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi
Beneficiarii direcți sunt 1800 de copii participanți, dintre care 200 într-un concurs care presupune
mobilități și alți minim 100 în întâlniri de parteneriat. Indirect, prin implicarea în organizare,
monitorizare și evaluare, vor fi implicați alți 200 de elevi.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura
Vor fi 6 activităţi:
1.
schimb de mesaje video, felicitări scanate/trimise prin poștă, de Ziua Națională și de
Moș Nicolae;
2.
Sentimente colorate - concurs de pictură şi expoziţie-concurs;
3.
expoziţie de artă plastică (tehnici la alegere);
4.
simpozion pentru elevi și cadrele didactice;
5.
Artă vestimentară - expoziție de lucrări plastice;
6.
diseminare și expoziţie finală.
a.

Se vor acorda diplome de participare pentru fiecare concurs, sau expoziție, precum și pentru
simpozion. Pentru fiecare categorie de concurs, 25% dintre participanți vor primi premii și mențiuni,
conform OMECTS nr. 3035/2012. Cei premiați vor primi diplome și medalii.
C.6. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni)
9 luni
C.7. Descrierea activităţilor:
A. a. Titlul activităţii
Un strop de culoare pentru Ziua României, un zâmbet colorat pentru copiii lui Moș Nicolae
b. Data/perioada de desfăşurare: 20.11 – 8.12.2017
c. Locul desfăşurării: inițiat de Școala Gimnazială Nr. 59; în fiecare școală
Concurs de mesaje (felicitări, cărți poștale, vederi, broșuri, planșe A4) de Ziua României și/sau
de Moș Nicolae, pentru 3 categorii de participanți:
 Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana, pentru preșcolari;
 Apolodor, pentru nivel primar;
 Cireșarii, pentru clasele V-VI.
Fiecare unitate poate să trimită maxim de 30 de mesaje/lucrări realizate în ce tehnică doresc (nu pe
computer), pe ce și din ce material doresc. Acestea vor fi fotografiate și trimise pe
eratostene2002@yahoo.co, până pe 8.12.2017. Toate vor fi postate pe www.scoala59.ro și fiecare
unitate participantă va completa un formular de jurizare pentru toate lucrările (va fi trimis pe
8.12.2017). După însumarea punctelor, se va stabili clasamentul. Se acordă diplome și medalii pentru
cele mai frumoase lucrări.
Criterii:
Pentru că participanții sunt mici, vom aplica criteriile de evaluare din singurul manual de AVAP
acceptat pentru clasa a II-a:

Relații suplimentare la 021.4900160 sau la www.scoala59.ro

B. a. Titlul activităţii
Prietenii mei dragi, în prag de Centenar
b. Data/perioada de desfăşurare: 8.12.2017 – 19.01.2018
c. Locul desfăşurării: inițiat de Școala Gimnazială Nr. 59; în fiecare școală
Concurs de pictură (planșă A4), pentru două categorii de participanți:
 Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana, pentru preșcolari;
 Apolodor, pentru nivel primar.
Fiecare unitate poate să trimită maxim de 12 lucrări realizate în ce tehnică doresc (nu pe computer).
Acestea vor fi trimise prin poștă, până pe 19.01.2018. Toate vor fi numerotate, fotografiate, postate pe
www.scoala59.ro și fiecare unitate participantă va completa un formular de jurizare pentru toate
lucrările (va fi trimis pe 19.01.2018). După însumarea punctelor, se va stabili clasamentul. Se acordă
diplome și medalii pentru cele mai frumoase lucrări.

Despre celelalte activități, veți primi informații în luna februarie 2018.
Vă mulțumim!

C.8. Diagrama Gantt a activităților
Nr.
crt.

Obiectiv specific

1.

Implicarea a minim 1800 de
copii în schimburi de mesaje
plastice cu temă festivă,
mesaje care trebuie să
respecte criteriile minime
privind
tema
plastică,
subiectul,
conținutul,
aspectul, calitatea mesajului
și originalitate

2.

3.

4.

Realizarea unui număr de 170
de lucrări individuale de artă
plastică, în tehnici diferite, cu
temă plastică și subiect
comune, în cele două ore
alocate
pentru
lucru
individual, în spațiul pus la
dispoziție
de
Școala
Gimnazială Nr. 59, lucrări
care să respecte criteriile de
calitate impuse de regulament
Editarea unui volum cu
lucrări selectate și recenzate,
atât la concursuri/expozițiiconcurs, cât și la simpozion

Diseminarea rezultatelor
proiectului în minim 20 unități,
într-un interval de 9 luni

Activitate
Constituirea unei baze de date cu
profesorii participanți la proiect
Schimb de felicitări și lucrări
plastice tematice

Stabilirea unei grile minimale de
apreciere pentru lucări

Luna

noi

Luna
dec

Luna
ian

Luna
feb

Luna
mar

Luna
apr

Luna
mai

Luna
iun

Luna
iul

Responsabili
Eșanu Mihaiela, informatician Șc 59
Ion Lepădatu – Nicoleta, Șc Bradu (Argeș)
Alexe Elena – Șc 5 Vâlcea, dir Stan Felix –
Șc Lucieni Dâmbovița, Hațegan Corina –
GPP 26 Sibiu și Lupu Gabriela – Șc 59
pentru Bihor și Tulcea și dir Cojocaru
Speranța pentru celelalte județe
Cojocaru Speranța – Șc 59
Profesorii de artă plastică din fiecare școală
participantă

Completarea bazei de date cu
participanții
Transmiterea informațiilor despre
concursuri și simpozion și
lămurirea problemelor privind
mobilitatea echipajelor

Boboc Mariana – Șc 59
Fiecare școală răspunde de respectarea
cadrului legal privind mobilitatea – răsp.
Directorul fiecărei unități participante

Completarea criteriilor de
evaluare a lucrărilor plastice

Dir.Cojocaru Speranța – Șc 59
Profesorii de artă plastică din fiecare școală
participantă

Realizarea și evaluarea lucrărilor

Toți profesorii de artă plastică care
însoțesc echipajele

Centralizarea datelor și lucrărilor,
completarea bazei de date

Cojocaru Speranța și informaticianul Șc 59

Realizarea volumului în format editabil,
transmiterea către editură (Argeș) și
corectarea lui

Copăcel Paula (editare), Ion-Lepădatu N
(transmiterea materialului la editură),
directorii din fiecare școală participantă
(corecturi)

Finalizarea bazei de date cu elevii și
profesorii participanți la proiect
Realizarea unor materiale electronice cu
rezultatele proiectului și transmiterea
acestora către profesorii implicați
Organizarea unor evenimente de
diseminare în cele 30 de unități școlare

Eșanu Mihaiela, informatician Șc 59

Eșanu Mihaiela, informatician Șc 59
Copăcel Paula – Șc 59 și Ion Lepădatu
Nicoleta Șc Bradu
Cojocaru Speranța și profesorii de artă
plastică din fiecare școală participantă

