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REGULAMENTUL CONCURSULUI 
 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

  
 

INSPECTORATUL  

ŞCOLAR  JUDEŢEAN 

ALBA 

COLEGIUL TEHNIC 

“APULUM”   

ALBA IULIA 

CASA CORPULUI 

DIDACTIC 

ALBA 

  

“Să descoperim basmul” 



 
 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Colegiul Tehnic “Apulum” Alba 

Iulia 

Adresa completă localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe 

Pop de Băseşti, numărul 2,  

cod poştal 510215, 

judeţul Alba  

Nr. de telefon/fax 0258 834102  

Site şi adresă poştă electronică office@aicta.ro 

Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Prof. MIHALCA ANDREIA  

e-mail  andreia.mihalca@yahoo.com  

telefon 0746929252  

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 
Titlul proiectului :“Paşi în lumea culturii anglo-germane” desfăşurat în acest an şcolar sub genericul    

“SĂ DESCOPERIM BASMUL” 

Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului (concurs; festival; festival-concurs; proiect 

social; expoziţie; tabără tematică; şcoală de vară; simpozioane doar pentru elevi).- CONCURS 

 Domeniul în care se încadrează proiectul:  

 Domeniul limbă şi comunicare 

Ediţia nr. 1 

Număr participanţi la proiect: 100 

Proiectul este cu participare:    directă 

C. REZUMATUL PROIECTULUI  
 Organizatorii proiectului apreciază că numărul participanţilor va fi cuprins între 50-100, iar cel al 

cadrelor didactice între 10-50. 

 Beneficiarii direcţi ai acestui proiect-concurs sunt elevii participanţi datorită faptului că îşi verifică 

aptitudinile şi cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea limbilor  română, engleză şi germană, intră în 

competiţie cu colegii lor de la alte instituţii de învăţământ din ţară şi îşi îmbunătăţesc în mod util şi 

plăcut atât vocabularul cât şi aptitudinile de scriere a unor texte în limbile română, engleză sau 

germană. Dacă ne referim la beneficiarii indirecţi, aceştia vor fi profesorii coordonatori, şcolile pe care 

elevii le reprezintă în cadrul proiectului şi nu în ultimul rând părinţii. 

Organizatorii proiectului îşi propun derularea următoarelor activităţi: 

 Înscrierea concursului în CAEN/CAER 

 Promovarea concursului şi a regulamentului în şcoli, licee, mass-media locală, pe site-

urilehttp://www.ccdab.ro, http://aicta.ro şi http://www.didactic.ro 

 Primirea, înregistrarea şi centralizarea lucrărilor; 

 Corectarea lucrărilor şi ierarhizarea rezultatelor obţinute; 

 Constituirea echipelor de lucru; 

 Jurizarea şi premierea lucrărilor; 

 Expedierea diplomelor, a premiilor şi a CD-urilor cu ISSN, ISSN-L conţinând toate 

variantele de subiecte participante la concurs, precum şi a revistei proiectului 

 Activitatea finală a concursului se desfăşoară în cadrul Colegiului Tehnic “Apulum” Alba Iulia şi 

constă în corectarea şi jurizarea lucrărilor tuturor participanţilor,  ierarhizarea lucrărilor şi premierea 

participanţilor.   

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 Argument justificare, context  

Cultura şi civilizaţia  poate fi tratată ca o disciplină distinctă dar ea are din ce în ce mai mult un 

caracter interdisciplinar şi transdisciplinar. Astfel elevii deprinşi cu activităţile dobângite prin 

împrumut de la englezi sau americani vor folosi facilităţile oferite de acesta atât în procesul învăţării 

şcolare cât şi în activitatea extraşcolară. 

Concursurile şcolare îmbinǎ activitatea individualǎ cu cea colectivǎ, organizarea şi modul de 

desfǎşurare a activitǎţilor, asigurǎ un cadru ce favorizeazǎ manifestarea degajatǎ a elevilor, a 

preferinţelor, a înclinaţiilor, intereselor şi a capacitǎţii de investigaţie şi creaţie a acestora.  

Limbile engleză şi germană au aceeaşi rădăcină germanică astfel că o mare parte din 

vocabularul englez-german este foarte asemănător. 
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Limba engleză este cunoscută ca fiind “limba oportunităţilor”, cu cât o cunoşti mai bine, cu atât 

poţi comunica eficient în numeroase ţări şi îţi deschide numeroase şanse de a putea lucra sau călători, 

pur şi simplu ca turist. 

 Limba germană este de asemenea limba inventatorilor şi a inovaţiilor, a poeziei şi a 

gânditorilor, a progresului în general. 

Dupǎ cum sugereazǎ şi denumirea proiectului“PAŞI ÎN LUMEA CULTURII ANGLO-
GERMANE”, necesitatea de a cunoaşte o limbă străină se regǎseşte în aproape toate domeniile de 

activitate, stăpânirea englezei sau germanei te ajutǎ sǎ schimbi mesaje sau informaţii cu prieteni  

naţionali sau internaţionali, sǎ parcurgi un univers imens de informaţii despre orice subiect.  

Întrucât societatea modernă capătă noi şi noi valenţe informaţionale, integrarea tinerilor în 

societate presupune formarea de la cea mai fragedă vârstă a deprinderilor de colectare a informaţiei, de 

prelucrare şi stocare a ei. 

Acest concurs constituie un pas în aprecierea deprinderilor elevilor de a citi mai mult, de a 

căuta informaţii, de a le trece prin filtrul gândirii lor creative, deprinderi esenţiale în formarea 

profilului cultural al personalităţii, dezvoltând: 

 spiritul de iniţiativǎ,  

 munca în echipă, 

 abordarea transdiciplinară a cunoştinţelor, 

 capacitatea de organizare, de subordonare, de coordonare şi conducere, 

 spiritul de disciplinǎ, colectivismul, umanismul etc.  

Concursul şcolar desfăşurat sub genericul “Să descoperim basmul”este astfel structurat încât 

să contribuie la îmbunătăţirea cunoştiţelor şi stimularea imaginaţiei, valorizarea abilităţilor elevilor 

de a inventa sau de a continua şi finaliza o poveste. 

Luând o poveste clasică şi cunoscută elevii vor alege un personaj, în afară de protagonist, şi vor 

rescrie povestea din punctul acestuia de vedere (de exemplu: povestea „Scufiţa Roşie”, din 

perspectiva bunicii) 

Copiii iubesc poveştile şi îşi trag învăţămintele din ele. Prin poveşti el va avea „revelaţii”de 

ordin moral pe care alminteri le-ar trăi mult mai târziu: va descoperi sentimentele iubirii, 

înţelegerii, triumfului, dar şi pe cele de frică şi dezamăgire.     

 Scopul proiectului; 

Concursul are ca principal scop promovarea ideilor de competitivitate, egalitate de şanse şi de 

performanţă adresându-se elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplinele: 

română, engleză, germană, geografie, istorie etc. 

 Obiectivele specifice ale proiectului; 

 îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor privind cultura anglo-germană; 

 studierea şi aprofundarea unor noţiuni care completează programa şcolară la disciplinele din 

cadrul ariilor curriculare limbă şi comunicare, ştiinţe etc; 

 educarea estetică a elevilor pentru o viaţă cu noi şi multiple provocări; 

 formarea unor priceperi şi deprinderi de comunicare scrisă; 

 dezvoltarea capacităţii de investigare şi de creaţie;  

 cultivarea aptitudinilor de observare; 

 dezvoltarea gândirii logice; 

 promovarea lucrărilor efectuate de elevi; 

 stimularea creativităţii şi a comunicării verbale si non-verbale; 

 dezvoltarea spiritului de imaginaţie şi curiozitate ştiinţifică etc. 

 Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul; 

 elevi din clase I-IV 

 elevi din clasele V-VIII 

 cadre didactice coordonatoare 

 Beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

 elevii, cadrele didactice, părinţii, şcolile reprezentate de elevi şi de cadrele didactice, societatea 

 Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni); 

 Decembrie 2015-Mai 2016 

 data/perioada activităţii finale – desfăşurarea propriu-zisă a concursului va avea loc în data de 29 



 
 

ianuarie 2016, adică jurizarea lucrărilor participanţilor 

 Organizatori: 

 Prof. Dana Uriţescu – director adjunct 

 Prof. Andreia Mihalca 

 Prof. Zlăgnean Ioana 

 Echipa de organizare tehnică: 

 Prof. Carmen – Iuliana Ursu -director 

 Echipa de proiect: 

 Prof. lb. engleză: Andreia Mihalca, Raluca Pescaru 

 Prof. lb. germană: Ioana Zlăgnean 

 Prof. lb.română: Ioana Zlăgnean, Genoveva Teişan 

 Prof. înv. primar: Adriana Nadiu, Adriana Şoşa, Ionela Stan, Alexandra Popa 

 

 

SECŢIUNILE CONCURSULUI 

Toate lucrările vor trata tema concursului 

 

 „ Să descoperim basmul”  

 
SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

• LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

• LIMBA GERMANĂ 

• LIMBA ENGLEZĂ 

 

• La toate secţiunile sunt invitaţi să participe şcolarii claselor I-IV, V- VIII. Fiecare participant va 

primi o foaie cu subiectele  de concurs şi fişe pentru răspunsuri care vor  mai conţine spaţii pentru 

completarea  numelui elevului, clasa, şcoala şi numele cadrului didactic coordonator. Ultimul subiect, 

cel non-grilă, este elementul de departajare pentru cei care au rezolvat corect primele 3 subiecte. Vor 

fi trimise spre corectare doar fişele cu răspunsurile, subiectele rămânând în posesia participanţilor. 

Toți participanții la concurs vor trimite un e-mail la adresa concurs.apulum@gmail.com 

care va conține în atașament  fișa de înscriere.  

Fişele cu răspunsurile se vor trimite prin poşta română pe adresa:       

Prof. MIHALCA ANDREIA 

Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia  

Str. Gheorghe Pop de Băseşti, nr.2   

cod 510215, jud. Alba 

Cu menţiunea “Concurs Paşi în lumea culturii anglo-germane”   

   

Perioada  de  înscriere: 14 decembrie2015 - 15 ianuarie 2016. 

Desfăşurarea concursului va avea loc pe data de 29 ianuarie 2016. 
  

Informaţii suplimentare:   

 pot fi obţinute accesând www.didactic.ro, www.aicta.ro, www.ccdab.ro  

 Profesor organizator Mihalca Andreia – tel.0746929252, e-mail concurs.apulum@gmail.com  
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Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia  

Str. Gheorghe Pop de Băseşti nr.2, cod 510215, jud. Alba   

Tel./fax: 0258834102  

Web: aicta.ro, mail: office@aicta.ro  

  

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  
CONCURS  JUDEŢEAN - 29 IANUARIE 2016 

„ PAŞI ÎN LUMEA CULTURII ANGLO-GERMANE” 

Să descoperim basmul 

ediţia I 
 

ŞCOALA:………………………………………………………………………………………… 

CADRU DIDACTIC COORDONATOR …………………………………………………….  

 Adresă ……………………………………………………………………………………… 

 Telefon …………………………………………………………………………..………… 

 e-mail (OBLIGATORIU!) ………………………………………………………………… 

NR. 

CRT 

NUME ELEV  

PARTICIPANT 

CLS.  

SECŢIUNEA  
LB.ROMÂNĂ LB. ENGLEZĂ LB.GERMANĂ 

1.      

    

2.      

    

3.    

  

      

4.    

  

      

5.       

 

 

UN ELEV POATE PARTICIPA LA UNA SAU DOUĂ SECŢIUNI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

ŞCOLI PARTENERE 
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” ŞIŞEŞTI- MARAMUREŞ 

2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ DAN BARBILIAN” CONSTANŢA 

3. COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU” PITEŞTI- ARGEŞ 

4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEŞ-ALBA 

5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. IOAN CUZA” BAIA MARE- MARAMUREŞ 

6. COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA- BIHOR 

7. COLEGIUL NAŢIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA- BIHOR 

8. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX  „SF. SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA- ALBA 

9. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  ALBA IULIA- ALBA 

10. LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”DĂBULENI-DOLJ 

 


