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Formular de aplicaţie proiect educativ judeţean 

 

             Avizat,  

 

                                                                                        Insp. educativ ISJ  ______ 

A. INFORMAȚII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ 

Adresa completă str. Principală, nr. 1, comuna Bucovăţ, jud. Dolj 

Nr. de telefon/fax: 0351 710123 / 0351 710 123 

Site și adresă poştă electronică: www.scoalabucovatdolj.piczo.com 

Persoană de contact (nume și prenume, funcție, date de contact): Croitoru Narcisa, secretar, 

tel.0351710122, Voicilă Adriana, profesor, tel. 0768301387 

 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: Concurs judeţean de ştiinţe „Robert Brown” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul:  

a. cultural - artistic 

b. tehnico – stiintific X 

c. sportive - turistic 

d. cetatenie democratică 

e. altele 

 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Tipul de activitate: concurs 

b. Număr de elevi implicaţi: 100 

c. Activitati propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

- Încheierea de parteneriate interşcolare şi avizarea concursului şi includerea lui in 

Calendarul activităţilor educative judeţene 2011/2012 

- Desfăşurarea concursului (martie – aprilie 2012, faza pe şcoală; mai 2012, faza 

judeţeană) 

d. Parteneri: 

- Grup Şcolar “Horia Vintilă” Segarcea 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Craiova 

- Şcoala cu clasele I-VIII Ciupercenii Noi 

- Grup Şcolar “Traian Vuia” Craiova 

- Şcoala nr. 21 “Gheorghe Ţiţeica” Craiova 

- Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 29 “Nicolae Romanescu” Craiova 

- Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

- Şcoala nr. 32 “Al. Macedonski” Craiova 

- World Vision Romania 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument: 

 În contextul actual, când se manifestă un interes din ce în ce mai scăzut din partea tinerilor 

români şi europeni pentru studiul ştiinţelor, am considerat oportună organizarea unui concurs de 

cultură generală pe teme de biologie, fizică şi chimie (ştiinţe). 

 Scopul principal al activităţii este acela de a implementa în rândul elevilor o minimă 

alfabetizare ştiinţifică, o deschidere a elevilor către cunoaştere. Încercăm să favorizăm înţelegerea 

fenomenelor naturii, din perspectivă interdisciplinară, sintetică, crearea cadrului organizat pentru un 



 
 

studiu transdisciplinar prin intermediul căruia elevii să-şi contureze o imagine globală asupra 

fenomenelor naturale. 

 

D.2. Obiectivul general /scopul 

Dezvoltarea interesului elevilor manifestat pentru studiul ştiinţelor. 

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

 Îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice despre biologie, fizică, chimie 

 Creşterea puterii de comunicare verbală şi nonverbală 

 Descoperirea timpurie a tinerilor capabili de performanţă în domeniul „ştiinţelor exacte” 

(fizică, chimie, biologie)  

 Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a calculatorului şi a materialelor din laboratoarele de fizică, 

chimie şi biologie 

 

D.4. Grupul ţintă 

Grupul ţintă al proiectului sunt elevi ai claselor VII-VIII din instituţii de învăţământ din judeţul 

Dolj (aproximativ 100 de elevi) 

 

D.5. Durata proiectului  

Decembrie 2011 – mai 2012 

 

D.6. Descrierea activităţilor  

 

  a. Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: „Parteneri şi parteneriate” 

c. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2011 

d. Locul desfăşurării: instituţii de învăţământ partenere 

e. Participanți: şcolile şi instituţiile partenere 

f. Descrierea activităţii: Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ va încheia parteneriate cu 

instituţiile partenere  

g. Responsabil: prof. Licuţ Marin, director al Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ 

h. Beneficiari: instituţiile partenere 

i. Modalităţi de evaluare: contracte de parteneriat 

   

 

  a. Activitatea nr. 2 

b. Titlul activităţii: Concurs judeţean de ştiinţe „Robert Brown” 

c. Data/perioada de desfăşurare: martie/aprilie 2012 – faza pe şcoală, mai 2012 – faza 

judeţeană 

d. Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ 

e. Participanți: 100 elevi, profesori însoţitori, supraveghetori în sălile de concurs, 

corectori/evaluatări ai lucrărilor 

f. Descrierea activităţii: 

Faza pe şcoală a concursului este organizată la nivelul unităţilor de învăţământ 

participante. Subiectele, baremele, evaluarea şi selectarea elevilor cade în sarcina unităţii 

şcolare ce doreşte să ia parte la etapa judeţeană a concursului (a se vedea regulamentul şi 

metodologia de organizare şi desfăşurare a Concursului judeţean de ştiinţe „Robert Brown”). 

Faza finală a concursului (faza judeţeană) va fi organizat în luna mai 2012 în sălile de 

clasă ale Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ. Fiecare elev participant va primi un caiet de concurs 

ce va cuprinde trei seturi de itemi (fizică, chimie, biologie), iar timpul de concurs va fi de două 

ore. 

Fiecare şcoală participantă va putea fi reprezentată de maxim doi elevi/an de studiu 

(maxim doi elevi de clasa a VII-a şi maxim doi elevi de clasa a VIII-a). 

La finalul celor două ore, timp dedicat rezolvării itemilor din caietul de concurs, 



 
 

lucrările vor fi securizate şi înaintate comisiei de corectare. 

Vor fi acordate şase premii (premiul I, II şi III/an de studiu) şi menţiuni în număr de 10% din 

numărul total de elevi participanţi sau  rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr 

fracționar. 

Premiile vor consta în diplome şi atlase/encicopedii/filme ştiinţifice etc ce vor fi oferite de 

Organizaţia World Vision Romania. 

g. Responsabil: Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursului de Ştiinţe „Robert 

Brown” 

h. Beneficiari: elevii participanţi, cadre didactice 

i. Modalităţi de evaluare: pe baza baremelor de corectare şi notare 

 

 

  a. Activitatea nr. 3 

b. Titlul activităţii: expoziţie-concurs de lucrări plastice „Ştiinţă şi artă” 

c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2012 

d. Locul desfăşurării: Şcoala cu clasele I-VIII Bucovăţ 

e. Participanți: elevi ai şcolilor partenere 

f. Descrierea activităţii: pe panourile special amenajate în holul Şcoalii cu clasele I-

VIII Bucovăţ vor fi expuse lucrări plastice realizate de elevi ai şcolilor partenere pe tema 

„Ştiinţă şi artă”.  

Pe baza unui tabel de jurizare, fiecare cadru didactic participant la acest proiect 

(corectori, evaluatori, prof. însoţitori, supravegetori, propunători de subiecte) vor aprecia 

lucrările prezentate şi le vor puncta corespunzător.   

g. Responsabil: prof. Voicilă Adriana 

h. Beneficiari: elevii participanţi 

i. Modalităţi de evaluare: la finalul activităţii, lucrările ce vor primi cel mai mare 

punctaj (primele trei) vor fi premiate cu atlase de biologie. 

 

 

D.7. Descrierea rezultatelor aşteptate şi metodele de evaluare a rezultatelor: 

Implicarea unui număr mare de beneficiari – elevi şi cadre didactice, reprezintă scopul 

principal al proiectului. Prin mobilizarea unui număr mare de participanţi pot fi promovate Ştiinţele şi 

importanţa  interdisciplinarităţii în procesul instructiv/educative. 

 

D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 

La finalul proiectului va fi realizat un album al proiectului în care vor fi ataşate poze realizate 

pe parcursul desfăşurăţii activităţii, va fi ataşat proiectul activităţii, modelul diplomelor, fotografii cu 

elevii premiaţi.  

Un indicator de evaluare al acestei activităţi va fi reprezentat de numărul de elevi dornici să ia 

parte la acest concurs. 

. 

D.9. Beneficiari: 

Beneficiari direcţi: 100 de elevi 

Beneficiari indirecţi: cadre didactice evaluatoare, propunătoare de subiecte, coordonatoare ale 

grupurilor de elevi 

 

D.10. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului: 

În ceea ce priveşte continuitatea şi sustenabilitatea acestui proiect putem menţiona faptul că: 

prin amploarea sa (număr de participanţi) cât şi prin rezultate, proiectul, aflat la prima ediţie, ar putea  

deveni o tradiţie. Pe viitor ar putea fi adăugate învăţări de noi practici, ceea ce ar duce la creşterea 

numărului de participanţi şi ar putea deveni o manifestare interjudeţeană sau chiar naţională. 

 

D.11. Promovare/mediatizare/diseminare 

Mediatizarea şi promovarea proiectului se va face prin afişe şi fluturaşi, la final realizându-se  



 
 

un jurnal/album în care se vor descrie activităţile. 

Diseminarea se va face prin articole publicate pe site-uri de speciallitate (didactic.ro, edu.ro, 

forumul profesorilor) şi în reviste de specialittate. Activitatea va avea dedicată o rubrică în revista 

Şcolii cu clasele I-VIII Bucovăţ, „Murmurul Jiului”. 

 

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă 

parteneriatul cu comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau 

organizaţie, dacă este cazul (cel mult o pagină): 

- Grup Şcolar “Horia Vintilă” Segarcea 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Craiova 

- Şcoala cu clasele I-VIII Ciupercenii Noi 

- Grup Şcolar “Traian Vuia” Craiova 

- Şcoala nr. 21 “Gheorghe Ţiţeica” Craiova 

- Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova 

- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 29 “Nicolae Romanescu” Craiova 

- Liceul de Artă “Marin Sorescu” Craiova 

- Şcoala nr. 32 “Al. Macedonski” Craiova 

- World Vision Romania – sponsorizare cu materiale de premiere (atlase, enciclopedii, 

filme didactice) şi consumabile (pixuri, hârtie) 

- Asociaţia Comunitară Palilula (realizare de diplome) 

- S.C. Forţan S.R.L. (sponsorizare cu suma de 100 lei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


