
 
 

FORMULAR DE APLICAŢIE 
pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităților Educative 2018 

 
             Avizat,  

Inspector educativ I.S.J., 
       Prof. dr. Veronica Trandafir 

 
                                                                    

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 
Numele instituției/unității de învățământ aplicante: COLEGIUL NATIONAL 

„ALEXANDRU VLAHUTA” 
Adresa completă Str. Tudor Vladimirescu, nr. 13, Rm.      

Sărat,, jud. Buzău 
Nr. de telefon/fax 0238 563945 
Site și adresă poștă electronică  
Coordonator/i (nume și prenume, funcție, date de contact) Coordonator principal: SĂRARU 

MIHAELA profesor limba franceză: 
sararu_mihaela@yahoo.com, ŢOPANǍ 
RAMONA, profesor limba engleza: 
macovei_ra@yahoo.com  
Coordonator pentru secțiunea limba 
romana: ŢÂŢAN MIHAELA, profesor 
limba română 

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 
de cadre didactice din unitate 

3/ 54 

Numărul elevilor din unitate participanți la proiect 100 
Alte programe/proiecte organizate (enumerați mai jos max. 
5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare și finanțatorul) 

S-a organizat „Olimpicii cunoașterii” in 
anii școlari 2014-1015, 2015-2016, fără 
finanțare. 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
B.1. Titlul proiectului : À chacun son goût! / Tastes differ! / Gusturile nu se discuta! 
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului:  
Concurs județean de creație literară 
 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: 
Domeniul cultural-artistic, literatură  
B4: Ediția nr. II 
B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale (etapa națională/internațională/finală): 
Colegiul National Alexandru Vlahuță, 19 martie 2018- 7 mai 2018 
B6: Număr participanți la proiect: intre 100- 150 
B7: Bugetul proiectului: 
Buget total Buget solicitat MEN Contribuție proprie/alte surse 
100 lei (diplome și afiș pentru a 
informa și populariza concursul) 

Fără 100 lei 

B8: Proiectul este cu participare:  indirecta. 
 
REZUMATUL PROIECTULUI  
Prezentați minimum următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 
a. Număr de elevi și număr de cadre didactice implicate: 100 elevi, 15-20 cadre didactice. 
b. Beneficiarii direcți și indirecți: elevii de gimnaziu și liceu, profesorii de limba franceză, engleză, 
romană din județul Buzău.  
c. Activități propuse, în ordinea în care se vor desfășura:  

- 1-19 martie - informarea prin mail și prin afișe, privind modalitatea de organizare a 
concursului, tematica, regulamentul, termenul limită de depunere a lucrărilor; 

- 19 martie- 7 mai - trimiterea lucrărilor pe mail, la următoarele adrese: 



 
 

sararu_mihaela@yahoo.com , pentru secțiunea limba franceză, mihaelattn@gmail.com pentru 
secțiunea limba română, macovei_ra@yahoo.com pentru secțiunea limba engleză;  

- 7-20 mai - evaluarea lucrărilor; 
- 21 mai - 1 septembrie - oferirea premiilor într-un cadru festiv (se va anunța data exactă pe mail 

tuturor participanților), ridicarea diplomelor. 
d. Descrierea activității principale:  
   Plecând de la madlena proustiana, fiecare dintre noi se poate întoarce în timp și retrăi emoții văzând 
o simplă imagine (un anotimp, o fotografie de familie/ amicală, un răsărit, un apus, etc.), așternând 
apoi pe hârtie, sub forma unui poem sau a unei scurte povestioare ceea ce imaginea respectivă ne-a 
transmis, ce impresii, ce sentimente ne-au invadat sau ce semnificație are pentru noi acel element 
declanșator.  
e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă:  
   Se încurajează creativitatea literară a elevilor, aceștia putând să își lase imaginația să zboare, să își 
aleagă domeniul preferat pe care să îl abordeze, utilizând o imagine din această sferă.  
 
C. PREZENTAREA PROIECTULUI 
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi):  
Franceza, engleza, romana - promovăm plurilingvismul necesar într-o lume în continuă mișcare. 
Încurajăm și stimulăm creativitatea elevilor, plecând de la un element declanșator la alegerea 
creatorului.  
D.2. Scopul proiectului:  
Motivarea elevilor privind îmbunătățirea cunoștințelor de limba franceză, engleză, romană.  
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 
Dezvoltarea abilităților de exprimare scrisă în limba franceză, engleză și română, conștientizarea 
importanței limbilor străine, sensibilizarea elevilor plecând de la elementul declanșator, utilizarea 
instrumentelor multimedia în redactarea lucrărilor, promovarea tinerelor talente artistice prin 
diseminări la nivelul județului Buzău. 
D.4. Descrierea grupului țintă căruia i se adresează proiectul: 
Elevii de gimnaziu și cei de liceu, pasionați de literatură, de limbi străine. Profesorii care predau cele 
trei discipline, și nu numai, pot coordona, îndruma elevii spre a-i încuraja în învățarea limbilor străine 
sau a le descoperi și scoate în evidență latura sensibilă a scriiturii. 
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: 
Elevii din școli gimnaziale și de liceu din județul Buzău, profesorii de lb. română, limbi străine din 
județul Buzău. 
D.6. Durata proiectului (minimum 7 luni, maximum 12 luni): 
Martie 2018- septembrie 2018 (7 luni) 
D.7. Descrierea activităților:  
a. Titlul activității: Proiectul À chacun son goût! / Tastes differ! / Gusturile nu se discuta! cuprinde 
crearea de poezii sau eseuri/ poveri într-una din limbile menționate, de către elevii din județul Buzău. 
b. Data/perioada de desfăşurare: 
1 martie - 1 septembrie:  

- 1-19  martie – informarea, prin mail și prin afișe, privind modalitatea de organizare a 
concursului, tematica, regulamentul, termenul limită de depunere a lucrărilor; 

- 19 martie- 7 mai - trimiterea lucrărilor pe mail, la următoarele adrese: 
sararu_mihaela@yahoo.com, pentru secțiunea limba franceză, macovei_ra@yahoo.com, pentru 
secțiunea limba engleză mihaelattn@gmail.com, pentru secțiunea limba română,;  

- 7-20  mai - evaluarea lucrărilor; 
- 20 mai - 1 septembrie - oferirea premiilor într-un cadru festiv (se va anunța data exactă pe mail 

tuturor participanților), ridicarea diplomelor. 
c. Locul desfășurării : 
Colegiul Național Alexandru Vlahuță, Rm. Sărat. 
d. Participanți (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.):  
Elevi din județul Buzău, cadre didactice - școli gimnaziale și licee din județul Buzău.  
e. Descrierea, pe scurt, a activității:  
  Plecând de la madlena proustiană, fiecare dintre noi se poate întoarce în timp și retrăi emoții văzând o 



 
 

simplă imagine (un anotimp, o fotografie de familie/ amicală, un răsărit, un apus, etc.), așternând apoi 
pe hârtie, sub forma unei poezii/ unui eseu sau a unei scurte povestioare ceea ce imaginea respectivă 
ne-a transmis, ce impresii, ce sentimente ne-au invadat sau ce semnificație are pentru noi acel element 
declanșator. 
 
D.9.  – Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implementării proiectului:  
   Se așteaptă ca cel puțin pentru fiecare secțiune să existe un număr de 100 de participanți din județul 
Buzău, întrucât este a doua ediție. Așteptăm o implicare activă a profesorilor din specializările 
menționate, pentru a menține viu interesul pentru ele. Din punct de vedere calitativ, comisia de 
evaluare va urmări criteriile de evaluare iar lucrările premiante vor fi expuse în holul central al 
Colegiului. Lucrările trebuie să conțină obligatoriu imaginea declanșatoare, responsabilă de actul 
artistic.  
D.10. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului: 
   Comisia de evaluare este formata din profesori de specialitate, minimum 2 pentru fiecare secțiune în 
parte. Se întocmesc criteriile de evaluare, ținându-se cont de originalitatea lucrării și de abordarea 
acesteia raportată la imaginea aleasă. Creația literară a elevilor de gimnaziu este evaluată separat față 
de lucrarea elevului de la liceu. Se va ține cont, la secțiunea limbi străine, de anul de studiu al elevului. 
   De asemenea, menționăm că va fi creată o secțiune specială de premiere pentru elevii din medii 
defavorizate, pentru cei aflați în risc de abandon școlar, precum și pentru rromi. Intenția este aceea de a 
descoperi și încuraja elevii talentați care fac parte din aceste grupuri vulnerabile, cu scopul 
îmbunătățirii performanțelor lor școlare.  
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  
   Numeroși elevi își aștern gândurile pe  hârtie, acest concurs poate reprezenta pentru ei momentul 
lansării lor, participând cu o creație literară în limba română sau în limba străina.  Se dorește, în funcție 
de gradul de implicare și participare al elevilor și profesorilor din județ, să se treacă în anii următori de 
la concurs județean la concurs interjudețean/ regional/ național.  
D.12. Activități de promovare/mediatizare și de diseminare pe care intenționați să le realizați în timpul 
implementării proiectului:  
   Se va promova acest concurs prin mail-uri către profesorii de limba română, franceză, engleză, 
invitându-i să participe cu elevii lor, se vor realiza afișe ce vor fi expuse în holul central al Colegiului 
Național Alexandru Vlahuță, pe site-urile de socializare ale profesorilor coordonatori. La cercurile 
pedagogice, se va prezenta acest proiect, precum și impactul avut asupra elevilor din județul Buzău.  
D.13. Parteneri implicați în proiect, descrierea parteneriatului 

ISJ Buzau, strada Al. Marghiloman, nr. 30, tel.: 0238721655, www.isjbz.ro 
 
DEVIZ ESTIMATIV  
D.  

Nr. 
crt. 

Descrierea cheltuielilor* 
Fonduri 
proprii 

Finanțare 
solicitată Total sumă 

1 Diplome și afișe imprimate 100 lei   0 lei 100 lei  

2        

etc.        

 TOTAL RON      100 lei 

E. Bugetul ultimelor 2 ediții: 
Anul de desfășurare  Ediția Buget total Buget primit de la 

Ministerul Educației 
Contribuție proprie/alte 
surse 

2016-2017 I 100 lei - 100 lei 
     

 
 
 
 



 
 

 
 
F. În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanțare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în 
CAEN 2015: 
a. DA  
 
Coordonator/i (nume și semnătură) SĂRARU MIHAELA - coordonator principal (limba franceză) 
 
 
 
                                                        ŢOPANĂ RAMONA - coordonator principal (limba engleză ) 
 
 
                                                  
                                                        ŢÂŢAN MIHAELA - coordonator pentru secțiunea limba română  
 
 
 
 
Director unitate (nume și semnătură),    AMBRINOC COSTICĂ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
D.8. Diagrama Gantt a activităților 
 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv specific Activitate Luna  
Martie 

Luna 
aprilie 

Luna 
mai 

Luna  
iunie 

Responsabili 

1. Dezvoltarea 
abilităților de 
exprimare 
scrisa în limba 
franceză, 
engleză și 
română 

Realizarea lucrărilor in 
limba dorita, îndrumați 
de către profesorii 
coordonatori. 

    Profesori 
coordonatori din 
județul Buzău 

2. Conștientizarea 
importantei 
limbilor străine 

Producere de mesaje 
scrise, orale, in limbi 
străine; audiții in limbi 
străine; prezentare de 
meserii unde este 
necesara cunoașterea a 
cel puțin o limbă străină. 

    Profesori de 
limbi străine( 
franceză și 
engleză) din 
județul Buzău 

3. Sensibilizarea 
elevilor plecând 
de la elementul 
declanșator,  

Prezentarea diferitelor 
imagini cu impact asupra 
elevilor. 

    Profesori 
coordonatori din 
județul Buzău 

4.  Utilizarea 
instrumentelor 
multimedia in 
redactarea 
lucrărilor. 

Folosirea calculatorului 
in căutarea unei imagini/ 
redactarea lucrării/ 
trimiterea prin mail a 
acesteia.  

    Elevii 
participanți la 
concurs  

5.  Promovarea 
tinerelor talente 
artistice 

Diseminarea rezultatelor, 
prin festivitatea de 
premiere in Amfiteatrul 
Colegiului Național 
Alexandru Vlahuță, dar 
și în celelalte școli 
participante prin 
prezentarea lucrărilor 
câștigătoare la nivelul 
clasei/ scolii. 

    Echipa de 
proiect a 
concursului; 
Profesori 
coordonatori din 
județul Buzău. 

 
 


