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Ministerul Educaţiei Naţionale 

  

FORMULAR DE APLICAŢIE  

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene 2013-2014 

 

                                                                           Avizat,  

                                                                         Insp. educativ I.S.J.__________ 

 

 

 

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: COLEGIUL NAŢIONAL AGRICOL ,,CAROL I” 

Adresa completă: Str. Strehareţ nr. 150, Slatina, Jud. Olt 

Nr. de telefon/fax: 0249431562/ 0249431562 

Site ŞIi adresă poştă electronică: www.cnacarol1.ro/ ; cnacarol@yahoo.com 

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Măgală Nicoleta, profesor de limba 

engleză; Tel. 0723159491; e-mail: nicoletamagala@yahoo.com şi Mitru Dana, profesor limba 

franceză; Tel. 0740763511; e-mail: mateescu_dana@yahoo.fr 

 

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

B.1. Titlul proiectului: ,,ACTIV ŞI INTERACTIV” – concurs de proiecte webquest în limba 

engleză şi în limba franceză; 

a. B.2. Domeniul în care se încadrează proiectul: ştiinţific 

C. REZUMATUL PROIECTULUI                                                                                               
a. Proiectul educaţional este un concurs judeţean de proiecte interdisciplinare de tip 

WebQuest concepute în colaborare sau individual de către profesori de limba engleză şi 

franceză din aceeaşi şcoală şi realizate cu elevii la clasă. 

b. Numar de elevi implicați: 60 

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

- Stabilirea criteriilor de evaluare a proiectelor, publicarea regulamentului de 

desfăşurare a concursului şi a fişei de înscriere 

- Mediatizarea proiectului 

- Trimiterea în format electronic a machetei WebQuest tuturor cadrelor didactice 

partenere 

- Îndrumarea activităţii participanţilor şi colaborarea cu profesorul coordonator, 

aplicant al proiectului 

- Înscrierea participanţilor la concurs 

- Elaborarea diplomelor 

- Organizarea concursului 

- Distribuirea diplomelor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare 

      -     Realizarea unui ghid cu proiectele WebQuest 

 

d. Parteneri: 

- Liceul Tehnologic ,,C-tin Brâncoveanu” - Scorniceşti, Olt 

- Colegiul Tehnic Metalurgic – Slatina, Olt 

- Şcoala Gimnazială Bircii - Scorniceşti, Olt 

- Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”- Slatina, Olt 

- Liceul cu Program Sportiv- Slatina, Olt 

http://www.cnacarol1.ro/
mailto:cnacarol@yahoo.com
mailto:nicoletamagala@yahoo.com
mailto:mateescu_dana@yahoo.fr
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- Şcoala Gimnazială ,,Dumitru Popovici” – Şerbăneşti, Olt 

- Liceul Tehnologic Izvoarele- Izvoarele, Olt 

- Şcoala Gimnazială Teslui- Teslui, Olt 

- Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”- Slatina, Olt 

- Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu- Drăgăneşti, Olt 

 

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi):   

    Tehnica WebQuest este o activitate modernă, centrată pe formularea de probleme şi pe investigaţie, 

prin care elevii interacţionează în mod creativ cu informaţia preluată în mare parte de pe internet, prin 

accesarea unor site-uri recomandate de profesor. Include elemente de învăţare prin cooperare şi se 

bazează pe principii constructiviste de elaborare, prin efortul personal al elevilor, a unui proiect ce 

presupune achiziţia şi integrarea de cunoştinţe sau extinderea, structurarea şi rafinarea lor. 

    WebQuest-ul, proiectat de profesor respectând o anumită “formulă” în vederea atingerii eficienţei, 

poate fi conceput unidisciplinar, inter sau multidisciplinar. El include elemente de motivare a elevilor: 

un scenariu sau un joc de rol, astfel încât, în final, elevii demonstrează cunoaşterea materialului 

parcurs prin crearea unui produs cât mai original şi interesant. 

    Această metodă vine în întâmpinarea folosirii eficiente a timpului de învăţare, a creşterii 

atractivităţii lecţiilor de limbă străină, a dezvoltării abilităţilor de comunicare în engleză sau franceză, 

atât în scris, cât şi oral. 

 

D.2. Obiectivul general /scopul: Descoperirea de către elevi a unui mod de a-şi construi propriul 

sistem de cunoştinte şi de a deveni autonomi în procesul de luare a deciziilor în învăţare utilizând 

tehnologia informaţională şi de comunicare într-un mod cât mai eficient;  

 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

        - încurajarea abordării inter şi multidciplinar a unor teme studiate la orele de limba engleză sau 

limba franceză; 

        - implementarea proiectelor WebQuest la clasă de către un număr cât mai mare de profesori de 

limba engleză şi limba franceză; 

        -dezvoltarea personalităţii elevului, stimularea interesului pentru studiul limbilor străine şi 

dezvoltarea abilităţii de exprimare fluentă într-o limbă străină prin descoperirea, aplicarea, 

consolidarea şi evaluarea cunoştiinţelor prin activităţi de cercetare, muncă în echipă şi susţinere a 

proiectelor; 

        - dezvoltarea gândirii analitice şi creative a elevilor prin iniţierea şi participarea activă la propria 

învăţare; 

        - eficientizarea timpului de învăţare prin orientarea precisă a elevilor către resursele din spaţiul 

web; 

        - stimularea spiritului de competiţie a elevilor şi a colaborării cadrelor didactice implicate în 

parteneriat în vederea schimbului de idei şi practici reuşite; 

 

 D.4. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul:  

       -  elevi de gimnaziu şi liceu  

       -  cadre didactice care predau limba franceză şi limba engleză 

 

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină): 25 octombrie 2013 – 20 iunie 2014 

 

Coordonatorii proiectului:        - prof. Antonie Simona, director 

                                                      - prof. Diaconescu Alina-Silvia, director adjunct 

                                                      - prof. Măgală Nicoleta 

                                                      -prof. Mitru Dana 
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        Membrii echipei de proiect - prof. Petru Daniela – coord. Programe şi proiecte educative 

                                                       - prof. Tudorache Alina-Mihaela 

                                                       - prof. Vizonie Mirela 

                                                       - ing. Nistor Isabela Florina 

 

D.6. Descrierea activităţilor: 
 

        Activitatea nr. 1: Stabilirea criteriilor de evaluare si formularea regulamentului concursului  
        Perioada de desfăşurare: octombrie 2013 

        Locul desfăşurării:  în şcolile partenere şi potenţiale partenere, pe pagina web a şcolii 

                                        organizatoare şi pe adrese de e-mail 

        Responsabili: coordonatorii proiectului şi echipa de proiect 

        Descriere: echipa de proiect stabileşte criteriile de evaluare a proiectelor WebQuest: 

- relevanţa imaginilor care surprind elevii în timpul procesului de lucru 

- corectitudinea, complexitatea sau ineditul rezultatelor obţinute de elevi în urma 

muncii de cercetare 

- originalitatea şi varietatea produselor finale cu ajutorul cărora elevii îşi susţin 

proiectul în faţa profesorului îndrumător la şcoală  

- coerenţa şi atractivitatea materialului în Power Point prin care e prezentat proiectul 

în faţa comisiei de jurizare în timpul desfăşurării concursului 

- fluenţa în vorbire şi exprimarea corectă în limba engleză sau franceză a elevilor care 

susţin proiectul în faţa comisiei de jurizare; 

        Beneficiari: elevi şi profesori din judeţul Olt 

        Modalităţi de evaluare: creşterea numărului de parteneriate, de profesori şi elevi care solicită  

                                             implicarea în proiect  

 

         Activitatea nr. 2: Mediatizarea proiectului 

        Perioada de desfăşurare: lunile octombrie şi noiembrie 2013 

        Locul desfăşurării:  în şcolile partenere şi potenţiale partenere, pe pagini web cunoscute cadrelor 

                                        didactice, pe blogul profesorilor de limbi străine al I.S.J. Olt  

       Descriere: Anunţarea lansării concursului în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice 

                        de specialitate din semestrul I şi realizarea de afişe şi invitaţii pentru popularizarea 

                        proiectului     

       Responsabili: coordonatorii proiectului şi echipa de proiect 

       Beneficiari: elevi şi profesori din judeţul Olt 

       Modalităţi de evaluare: numărul de parteneriate încheiate;  

 

        Activitatea nr. 3: Trimiterea în format electronic a machetei WebQuest 
        Perioada de desfăşurare: 01 noiembrie 2013 - 31 ianuarie 2014 sau pe parcurs dacă este 

                                                solicitată 

        Locul desfăşurării:  în şcolile partenere; poşta electronică 

        Responsabili: coordonatorii proiectului şi echipa de proiect 

        Descriere: Profesorii parteneri îşi vor alege o temă care poate fi abordată inter şi multidisciplinar 

                         şi o vor proiecta pe macheta care cuprinde toate instrucţiunile. 

        Beneficiari: profesorii parteneri 

        Modalităţi de evaluare: proiecte bine concepute, cu teme interesante 
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       Activitatea nr. 4: Implementarea proiectului WebQuest la clasă de către profesorii parteneri  

       Perioada de desfăşurare: lunile  noiembrie 2013 – aprilie 2014 

       Locul desfăşurării:   la C.N.A. ,,CAROL I” şi în şcolile partenere  

       Responsabili: profesorii îndrumători din şcolile înscrise pentru concurs şi prof. Petru Daniela şi 

                             Măgală Nicoleta, coordonatori ai proiectului 

       Descriere: Fiecare profesor, în funcţie de tema aleasă, vor aplica efectiv proiectul WebQuest la 

                         clasă, împărţind elevii pe echipe. Proiectul WebQuest poate fi de scurtă durată (3  

                         lecţii) sau de lungă durată (de la o săptămână până la o lună). Fiecare profesor îşi alege 

                         perioada de implementare a proiectului în intervalul stabilit mai sus. 

       Beneficiari: profesorii şi elevii implicaţi 

       Modalităţi de evaluare: rezultatele elevilor, produsele realizate de elevi, monitorizarea activităţilor, 

                                             obţinerea informaţiilor legate de stadiul în care se află implementarea 

                                             proiectelor WebQuest în şcoli 

 

      Activitatea nr. 5: Înscrierea participanţilor la concurs  
      Perioada de desfăşurare:  1 martie 2014 – 22 aprilie 2014  

      Locul desfăşurării: poşta electronică 

      Responsabili: profesorii îndrumători  

      Descriere: profesorii îndrumători vor completa şi expedia electronic fişele de înscriere în concurs a 

                       echipei/echipelor de elevi câştigătoare la clasă/clase 

      Beneficiari: profesorii şi elevii implicaţi; C.N.A. ,,CAROL I” - Slatina, Olt 

      Modalităţi de evaluare: numărul fişelor primite la timp 

 

      Activitatea nr. 6: Organizarea şi desfăşurarea concursului  
      Perioada de desfăşurare: 3 mai 2014 

      Locul desfăşurării: C.N.A. ,,CAROL I” - Slatina, Olt 

      Responsabili: coordonatorii proiectului și membrii proiectului  

      Descriere: Echipele de elevi înscrise îşi vor desemna un reprezentant care să susţină în faţa 

                       membrilor comisiei de jurizare şi a celorlalţi participanţi materialul realizat în Power  

                       Point care cuprinde toată activitatea de proiect. Comisia va evalua lucrările respectând 

                      criteriile stabilite. 

      Beneficiari: profesorii şi elevii implicaţi; C.N.A. ,,CAROL I” - Slatina, Olt 

      Modalităţi de evaluare: fotografii, pliante, C.D.- urile sau folderul cu toate prezentările în 

                                           PowerPoint, caietul de impresii ale participanţilor 

 

      Activitatea nr. 7: Elaborarea diplomelor şi distribuirea lor 
      Perioada de desfăşurare: 10 mai  – 20 mai 2014 

      Locul desfăşurării: C.N.A. ,,CAROL I” - Slatina, Olt 

      Responsabil: informatician Nistor Isabela, coordonatorii și membrii proiectului  

      Descriere: Vor fi concepute diplome pentru premiile I, II, III şi menţiuni şi diplome de participare 

                       pentru elevii care nu sunt premiați şi vor fi distribuite profesorilor îndrumători, respectiv 

                       elevilor. Pe fiecare diplomă se vor preciza numele elevilor participanţi şi numele  

                       profesorilor îndrumători. 

      Beneficiari: profesorii şi elevii implicaţi 

      Modalităţi de evaluare: calitatea diplomelor; confirmarea primirii lor 
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      Activitatea nr. 8: Realizarea ghidului cu proiectele WebQuest şi a C.D. – ului cu toate 

                                    prezentările în PowerPoint realizate de elevi 

      Perioada de desfăşurare: 4 - 30 mai 2014 

      Locul desfăşurării: C.N.A. ,,CAROL I” - Slatina, Olt 

      Responsabil: informatician Nistor Isabela, prof. Măgală Nicoleta şi Mitru Dana 

      Descriere: Ghidul va fi depus la C.C.D. şi biblioteca şcolii  

      Beneficiari: profesori care predau discipline din aria curriculară „Limbă şi comunicare” 

      Modalităţi de evaluare: înscrierea ghidului la biblioteca şcolii şi C.D.- ul inscripţionat 

 

      Activitatea nr. 9: Diseminarea proiectului 
      Perioada de desfăşurare: 4 mai  - sfârşitul anului şcolar 

      Responsabili: cordonatorii şi echipa de proiect 

      Descriere: Activitatea va fi diseminată atât prin mijloace mass-media, internet, cât şi în cadrul 

                       comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice de specialitate din semestrul al II-lea 

      Beneficiari: profesorii şi instituţiile şcolare din judeţ 

      Modalităţi de evaluare: aprecierile şi criticile făcute de profesori la întâlnirile din semestrul al II- 

                                            lea, comentariile lăsate pe paginile web                                      

 

 

D.7. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului şi metode de evaluare a 

              acestor rezultate: 

        * participarea elevilor  înt-un număr mai mare decât cel aşteptat( mai mare de 60) 

        *20 profesori îndrumători 

        *document statistic al instituţiilor şcolare/cadre didactice contactate/informaţii 

        * formular de fişă de evaluare a proiectelor WebQuest  

        * clasamentul concursului 

 

D.8. Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului: 

         - album şi folder cu fotografii realizate în timpul desfăşurării concursului 

         - diplome de participare, diplome pentru locurile I, II, III şi menţiuni 

         - ghidul proiectelor WebQuest 

         - C.D. – ul cu prezentările în PowerPoint din concurs 

         - caietul cu impresii ale participanţilor 

         - raportul activităţilor proiectului 

                         

D.9. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 

        - beneficiarii direcţi: elevii şi profesorii instituţiilor şcolare participante 

        - beneficiarii indirecţi: instituţiile şcolare participante prin promovarea imaginii lor 

 

D.10. Continuitatea /sustenabilitatea  proiectului: 
          - popularizarea experienţei reuşite la simpozioane, în publicaţii şi la avizierul liceului 

          - menţinerea legăturii cu cadrele didactice din unităţile şcolare partenere 

 

D.11. Activităţi de mediatizare şi  de diseminare a  proiectului: 

                 * În media:-publicarea pe site-ul şcolii www.cnacarol1.ro şi a paginii de Facebook               

Colegiul National Agricol Carol I_ Sa gandim impreuna a listei câştigătorilor 

concursului  

                                      la secţiunea elevi şi a lucrărilor acestora, făcându-se şi o scurtă prezentare a 

                                      proiectului, cu principalele obiective, rezultate estimate şi prezentarea 

                                      concluziilor legate de derularea proiectului 

                                    -mediatizarea concursului pe www.didactic.ro, pe blogul profesorilor de limbi 

                                    moderne al I.S.J. Olt, în revista profesorilor de limbi moderne din judeţul Olt 

http://www.cnacarol1.ro/
http://www.didactic.ro/
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                 *În cadrul comisiilor metodice şi în cadrul cercurilor pedagogice din anul şcolar  

următor 

                                    -referate metodice şi ştiinţifice cu tema proiectului 

 

G. INFORMAŢII DESPRE PARTENERI: Unităţile şcolare partenere vor populariza proiectul în rândul 

elevilor şi a cadrelor didactice din aria curriculară Limbă şi comunicare; vor colabora pe toată perioada 

lui pentru ca acesta să se desfăşoare conform scopului stabilit; profesorii vor îndruma corespunzător 

activitatea elevilor şi se vor asigura de înscrierea lor în concurs şi expedierea materialelor concepute 

până la termenul limită fixat de aplicantul proiectului. 

 

G.1. Liceul Tehnologic ,,C-tin Brâncoveanu” - Scorniceşti, Olt 
        Tel. 0249460033; e-mail: gsa_scornicesti@yahoo.com 

        Director: prof. Oana Cristina Kriszta 

        Persoană de contact: prof. Neagoie Mihaela Denisa   Tel. 0745058040  neagoiemihaela@yahoo.com 

                                             prof.  Ninciu Andreea  

G.2. Colegiul Tehnic Metalurgic - Slatina, Olt 

        Director: prof. Anişoara Lăcrămeoara Dima 

        Persoană de contact: prof. Gegu Roxana, Tel.0769271720; e-mail: 

roxana_florea_florentina@yahoo.com                   

G.3. Colegiul Tehnic „Ion Mincu”- Slatina, Olt 

        Director: prof. Zamfirache Nicoleta 

        Persoană de contact: prof.Matei Elena, Tel.0769271720; e-mail: matei.elena68@yahoo.com               

G.4. Şcoala Gimnazială Bircii - Scorniceşti, Olt  
        Director: prof. Veronica Mazilu 

        Persoană de contact: prof. Roxana Stan, Tel. 0745731435; e-mail: roxy_calciu@yahoo.com 

G.5. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”- Drăgăneşti, Olt 

        Director: prof. Şpak Ileana 

        Persoană de contact: prof. Bărbuş Ana- Maria,  Tel.  074729305 e-mail: anna_barbus@yahoo.com 

G.6. Liceul cu Program Sportiv- Slatina, Olt 

        Director: prof. 

        Persoană de contact: prof. Puenea Nicoleta, Tel. 0740973948 e-mail: nbadoiu@yahoo.com 

G.7. Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”- Slatina, Olt 

        Director: prof. Tiţa Irina  

        Persoană de contact: prof.   Bărbuş Ana- Maria , Tel.           e-mail: anna_barbus@yahoo.com 

G.8. Liceul Tehnologic Izvoarele- Izvoarele, Olt 

        Director: prof. Mateşică Eugenia Ionela 

        Persoană de contact: prof.  Iancu Bianca                              

                                              prof. Mateşică Eugenia Ionela   Tel.0747162716     e-mail: 

matesicaionela@yahoo.com 

                                          prof. Dinu Mihaela Tel.   0746874949   e-mail: mi_luyza@yahoo.com 
                                          prof.  Maximenco Ramona  

G.9. Şcoala Gimnazială „Dumitru Popovici”- Şerbăneşti, Olt 
         Director: prof. Marcu Eleodor Doru 

         Persoană de contact: prof. Moraru Mihaela  Loredana, Tel.0763678208 e-mail: 

lory_myhaela@yahoo.com 

                                                      prof. Tase Mariana, Tel. 0742017479                   

 G.10. Şcoala Gimnazială Teslui-Teslui, Olt 

           Director: prof. Ene Carmen 

           Persoană de contact: prof.  Anton Ana-Maria, Tel.  0784204637   e-mail: antona nam@yahoo.com 
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