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Concurs de proiecte 

 

Argument: 

Experienta editiilor anterioare a sesiunilor de concursuri de proiecte ne-a aratat 

ca exista un interes real din partea elevilor pentru realizarea unor proiecte de 

interes comunitar ( in mod deosebit, in interiorul colegiului), proiectele depuse 

dovedind idei interesante, modalitati de abordare creative si responsabile. 

 

Oportunitate:  

 

    Pentru editia 2015-2016, exista doua sectiuni distincte. 

 

        1. Astfel, prima sectiune se adreseaza elevilor, care vor avea 

posibilitatea, sa depuna un proiect si sa primeasca finantare pentru 

implementarea acestuia. 

 

Aceasta sectiune vizeaza proiecte prin care sa fie stimulate dezvoltarea de 

competente, activitati extracurriculare si implicarea elevilor in viata liceului si a 

comunitatii, in general. Nu se vor finanta aici proiecte care sa vizeze dotari 

materiale. 

 

Concret, se va pune la dispozitie suma de 15.000 ron, alocata pentru finantarea a 

zece proiecte.  

Pentru gimnaziu vor fi doua sectiuni: una cu premiu de 1.000 RON si una cu 

doua premii a cate 1.500 RON. La gimnaziu este obligatorie implicarea, in 

calitate de coordonator, a unui cadru didactic. 

Pentru liceu vor fi trei sectiuni, cu bugete de 1000 RON x 3 premii, 1.500 RON 

x 2 premii, si 2.500 RON X 2 premii. 
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         2. Va exista si o a doua sectiune, destinata proiectelor intocmite si 

implementate de catre cadrele didactice ( nu se exclude – si chiar e de dorit - 

implicarea elevilor). 

 

        Aceasta sectiune vizeaza proiecte care sa permita dotarea materiala a 

catedrelor, a cercurilor de specialitate si, in general, a activitatilor suplimentare 

pe care cadrele didactice doresc sa le implementeze in vederea fie a aprofundarii 

materiei din programa la nivel de performanta, fie pentru materii 

conexe/extracurriculare. 

        Concret, se va pune la dispozitie suma de 15.000 RON, cu bugete de 3.000 

x 3 premii, 2.000 RON X 2 premii, si 1.000 RON X 2 premii. 

 

 Modalitatea de acordare: 

 

Suma necesara implementarii proiectului va fi acordata in urma unui Concurs de 

Proiecte. Evaluarea acestora se va face de catre o Comisie formata din trei 

membri ai Comitetului de parinti, un reprezentant al Consiliului Elevilor si un 

reprezentant al conducerii Colegiului. 

 

Criterii de eligibilitate: 

 

Clasele din care fac parte elevii participanti trebuie sa aiba cotizatia aferenta 

Asociatilei de Parinti platita la zi. 

Toti profesorii implicati trebuie sa aiba o incasare de minim 90% la clasele unde 

sunt diriginti. Daca un profesor nu este diriginte, atunci gradul de incasare al 

profesorilor care fac parte din aceeasi catedra si sunt diriginti trebuie sa fie de 

minim 80%. 

         Aceste date se vor verifica dupa depunerea proiectelor si inainte de 

jurizare. 
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Documentele necesare: 

 

Proiectul va trebui sa fie depus pana pe data de 29 ianuarie 2016 la 

conducerea Colegiului. 

Documentatia va trebui sa raspunda la urmatoarele patru intrebari: 

1) De ce? Argumentarea alegerii temei si a adecvarii la cerinte. 

2) Ce? Obiective, descrierea ideii 

3) Cine? Planificarea resurselor umane, financiare, etc 

4) Cand? Planificarea activitatilor si stabilirea responsabilitatilor. 

 

Partea scrisa nu trebuie sa depaseasca 500 de cuvinte. 

Este obligatorie includerea bugetului, defalcat  pe resurse si responsabilitati. 

Termenul de implementare nu trebuie sa depaseasca data de 15 iunie 2016. 

 

Criterii de evaluare: 

 

 Se vor puncta: 

- Incadrarea in tematica propusa, 

- Impactul in randul celor implicati in implementare, 

- Impactul membrilor comunitatii colegiului, 

- Modalitatile de monitorizare a rezultatelor pentru a garanta incadrarea in 

bugetul financiar si in timp. 

- Posibilitatile de dezvoltare ulterioare/perpetuare in anii urmatori 

- Competente dezvoltate in randul membrilor care participa la 

implementare. 


