
 
 

 

Titlul proiectului: ARTGOGA 

 

Scopul proiectului: 

 
Conceptul de ArtGoga s-a născut dintr-o nevoie identificată în rândul elevilor Colegiului Național 

„Octavian Goga” din Sibiu și a pornit destul de simplu, de la premisa că arta este una dintre cele mai 
eficiente metode de „evadare” din pânzele cotidianului și totodată de educare și de formare.  

Proiectul ArtGoga își propune ca la nivelul colegiului să organizeze o „școală” de arte cu totul atipică, 
funcționând pe baza principiului de incubator de ateliere, care să implice în mod direct cât mai mulți elevi din 
liceu. Considerăm că acest incubator artistic este o metodă de educare non-formală eficientă și că poate să 
reprezinte în același timp și  un factor al orientării în carieră a tinerilor. 

Totodată, prin acest proiect  ne propunem să promovăm și să încurajăm tinerele talente, bazându-ne 
pe faptul că lucrurile mari se construiesc în timp și pornesc de la micile detalii. 

În același timp, „ArtGoga” are scopul de a creearea și de a implementa un nou concept în comunitatea 
școlară, acela de școală alternativă, prin care tinerii sunt învățați să-și dezvolte imaginația și să construiască 
ceva pozitiv din ea, dar și de a  promova cultura și realele valori.  

Prin fiecare activitate se urmărește atingerea unui progres și dezvoltarea personală a fiecărui tânăr 
implicat direct în proiect. 

 

 



 
 

 

Explicați modul în care proiectul dumneavoastră se încadrează în scopul declarat pentru sesiunea 

aceasta de granturi. (Vă reamintim că aceste era/este declarat pe website: “Fundația Progres prin 

Educație dorește să susțină prin prezenta sesiune de granturi toate acele idei și proiecte care, prin 

creativitate, să contribuie la schimbarea percepției societății românești asupra Educației.”) 

Proiectul ArtGoga a plecat de la premisa că școala nu trebuie să reprezinte doar o clasă cu  patru pereți, ci 

un adevărat spațiu de dezvoltare pe toate planurile, fiind și locul în care ar trebui să se exerseze viața în toate 

ipostazele ei.  

Echipa de proiect s-a gândit cât de important este ca în viața elevilor să existe artă și cultură și a ajuns la 

concluzia că un incubator artistic de ateliere reprezintă metoda practică a tot ceea ce școala a fundamentat până 

acum. Credem că prin aceste ateliere elevii experimenteaza mai mult decât artă și cultură, totul raportându-se 

într-un final la imaginația și felul în care aceștia abordează anumite teme de viață și „ jonglează” cu ele. Credem 

cu tărie în faptul că o comunitate are nevoie de oameni de cultură și de oameni ce au puterea de a lua inițiative 

atunci când lucrurile sunt lipsite de cultură. Asta își propune ArtGoga să realizeze cu elevii din liceul. Să aducă un 

plus la cultura personală a fiecăruia și să dezvolte imaginația și implicarea tinerilor direct în ceea ce înseamnă 

comunitatea din care fac parte, adică lumea lor. 

Așadar, proiectul ArtGoga poate fi sintetizat în 3 cuvinte: Educație prin artă. 



 
 

 

Valoare proiectului (vă rugăm să țineți cont de faptul că limita maximă pe care am anunțat-o pentru finanțarea 

unui proiect este de 7.500 euro, adică maxim 34.000 lei) 

 Valoarea cerută de echipa de proiect este de 2000 lei. 

 

 

Durata proiectului (va fi exprimată în zile, dar nu va putea depăși data de 30 iunie 2016 – așa cum am anunțat si 

la deschiderea sesiunii de depunere a proiectului) 

 

ArtGoga va spune „START” în data de 24 februarie 2016, primul punct important fiind concretizarea 

echipei și formarea acesteia.  Proiectul se va desfășura pe parcursul întregii primăveri, urmând ca în data de 2 

iunie 2016 să fie dus la bun sfârșit, încununând cu un raport de activitate prezentat întregii școli și așteptarea 

activă a unui feedback. 

 

 

 



 
 

 

 

Echipa proiectului 

Nume Functie in 

proiect 

(scurta descriere) 

Profesie Loc actual de 

muncă 

Date de contact (email/telefon) 

1.Pletosu 

Cristina 

Lider, persoana 

care deține 

controlul asupra 

desfășurării 

proiectului 

Elev, reprezentant 

al elevilor ( 

președinte al 

Consiliului Școlar 

al Elevilor CNOG) 

- cristinapletosu12@gmail.com 

2.Popescu 

Daniel 

 Elev, reprezentant 

al elevilor ( 

vicepreședinte al 

Consiliului Școlar 

al Elevilor CNOG) 

- daniel_popescu02@yahoo.com 



 

3. Mariș Andrei  Elev, reprezentant 

al elevilor ( 

vicepreședinte al  

Consiliului Școlar  

al Elevilor CNOG) 

- maris.andrei@yahoo.com 

4. Pletosu Ana-

Maria 

 Elev, reprezentant 

al elevilor la nivel 

județean 

(președinte al 

Consiliului 

Județean al 

Elevilor) 

- pletosuana@gmail.com 

6.Țîganenco 

Nicolae 

 Elev,reprezentant 

al elevilor ( 

secretar al 

Consiliului Școlar 

al Elevilor CNOG) 

- nicolae.enco@gmail.com 



 
 

 

Detalierea bugetului (vă rugăm să enumerați toate cheltuielile care, însumate, să fie egale cu valoarea bugetului 

specificată mai sus. Vă reamintim că în condițiile inițiale stabilite am specificat că nu se acceptă cheltuieli de 

natură salarială) 

Cheltuiala Valoare Sursa de unde a fost 

preluata valoarea 

Observații 

1. Planșe A2 (40 buc) 2.5 lei x40= 100 lei Deco Hobby Art Sibiu  - 

2. Material Fimo (3 

seturi) 

39.00 x 3= 117 lei Deco Hobby Art Sibiu - 

3. Acuarele(10 buc) 14,00 lei x 10 = 140 lei  Sory Copy Center Sibiu - 

4. Creioane 

colorate(5 seturi) 

 

11 lei x 5 = 55 lei  Carrefour Sibiu  - 

5. Top hartie A4( 2 

buc) 

13 lei x 2= 26 lei Carrefour Sibiu  - 

6. Foi colorate (10 6 lei x 10= 60 lei Carrefour Sibiu - 



 

seturi) 

 

7. Sfoară (5 ghemuri) 

 

4 lei x 5= 20 lei  Carrefour Sibiu - 

8. Planșe pânză( 5 

buc) 

 

 

10 lei x 5 = 50 lei  Deco Hobby Art  - 

9. Ață colorată( 20 

buc) 

 

 2.5x 20 = 50 lei Magazin Dumbrava 

Sibiu  

- 

 

10. Mărgele (10 

seturi a câte 50 

buc)  

 

3 lei x 10= 30 lei  Deco Hobby Art - 



 

11. Sârmă (4 

mosoare) 

19,90 lei x4= 79,6 lei Deco Hobby Art  - 

12. Creioane 

cerate (5 seturi) 

5 lei x 5= 25 lei  - 

13. Materiale 

promovare ( afișe- 

15 +stickere-300 ) 

2,5 lei x 15= 37,5 lei 

(afișe A3) 

3 lei/ foaie A3(= 40 

stickere) x 8 = 24 lei  

PrintATU Sibiu 

Sory Copy Center Sibiu  

- 

14. Consumabile( 

apă, suc, sărățele) 

 300 lei  + contribuții 

proprii ale echipei  

Carrefour Sibiu  - 

15. Inchiriere 

costume atelier 

teatru 

300 lei  Inchirieri costume de 

carnaval Sibiu ( str. Ana 

Ipătescu nr. 6) 

- 

16. Recuzită 

pentru atelier 

teatru  

120 lei  Aproximările echipei - 



 

17. Alte cheltuieli 

neprevăzute 

455,3 lei Aproximările echipei Dacă vor apărea 

cheltuieli neprevăzute în 

bugetul de mai sus vom 

cere aprobarea fundației 

Progres prin Educație 

 

        TOTAL : 2000 LEI  

 

Detalierea activităților proiectului 

Activitate 

(descriere) 

Perioada de 

desfășurare 

(de la – pana la) 

Responsabil / 

persoane 

implicate 

Buget necesar 

(în concordanță cu 

punctul precedent) 

Livrabil / rezultat Observații 

1. Concretizarea 

echipei+ 

alegerea 

voluntarilor  

24 februarie - 1 

martie 2016 

Pletosu Cristina  0 lei  La concretizarea 

echipei s-a lucrat 

deja, formându-se 

un grup nucleu de 

6 persoane. 

Totuși, ne dorim 

Pentru o 

funcționare mai 

bună a echipei 

de proiect ne 

propunem să 

organizăm, în 



 

să atragem de 

partea noastră și 

câțiva voluntari 

entuziaști, ce ne 

vor ajuta pe tot 

parcursul 

proiectului (10 

persoane).  

data de 26 

februarie, o 

sesiune de 

cunoaștere, de 

împărțire a 

rolurilor și de 

dezbatere 

asupra 

proiectului, 

astfel 

asigurându-ne 

că funcționăm 

bine ca și 

echipă. 

2. Promovarea 

proiectului (afișe 

+stickere, 

facebook, 

instagram, ziar 

online, cafenele, 

2 -15 martie 2016 Echipa de proiect 

+ voluntarii  

61,5 lei  Ne dorim să 

popularizăm 

proiectul prin toate 

mijloacele posibile 

și să atragem un 

număr cât mai 

Vom crea o 

pagină de 

Facebook, dar și 

un cont de 

instagram 

pentru 



 

librării)  mare de elevi din 

liceu la activitățile 

noastre. 

popularizarea 

proiectului. 

Totodată, vom 

pune afișe în 

liceu, în 

cafenelele 

populare prin 

care elevii merg, 

dar mai ales în 

librăriile Habitus 

și Humanitas. 

3. Pregătirea 

activităților și 

achiziționarea 

materialelor 

necesare 

2-15 martie 2016 Echipa de proiect 

+ voluntarii 

1938,5 lei Concomitent cu 

promovarea 

proiectului, ne-am 

gândit să pregătim 

și proiectul în sine. 

Ne dorim ca în 

această perioadă 

să recrutăm 

persoane care să 

- 



 

țină atelierele, dar 

și să ne asigurăm 

că avem totul 

pregătit pentru 

activități. 

4. Desfășurarea 

proiectului 

propriu-zis 

 

16 martie - 1 

iunie 2016 

Echipa de proiect 

+ voluntarii și 

persoanele ce 

vor ține atelierele 

1938,5 lei (aceeași 

suma ca cea de 

mai sus) 

 Acest proiect va 

funcționa în 

decursul mai 

multor luni, 

similar cu 

principiul unei 

școli de artă . 

 Atelier de 

pictură și desen 

tehnic 

16 martie – 1 

iunie 2016 

Pletosu Cristina 

+voluntarii (vor 

asigura resursele 

necesare 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul  

443 lei din total  Echipa de proiect 

își dorește ca 

acest atelier să 

funcționeze 

săptămânal, ca un 

departament al 

școlii de arte, 

urmând ca în 

Acest atelier se 

bazează pe 

conceptul: 

„scoatem arta pe 

holuri” și 

credem că 

reprezintă o 

metodă bună de 



 

fiecare lună să se 

afișeze lucrări, pe 

diferite teme 

stabilite de 

participanți).  

afirmare și de 

exprimare prin 

artă. 

 Atelier de 

muzică 

16 martie – 1 

iunie 2016 

Popescu Daniel,  

Mariș Andrei + 

voluntarii (vor 

asigura resursele 

necesare 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul 

0 lei  Prin acest atelier, 

echipa de proiect 

își propune să 

pună bazele unei 

trupe a școlii ce va 

funcționa pe o 

durată de timp mai 

lungă și care va 

susține concerte 

acustice în zilele 

de vineri la radioul 

existent în liceu și 

la alte evenimente 

din cadrul unității 

de învățământ. 

Zilele în care 

trupa va cânta 

live la radio vor 

fi structurate pe 

diferite genuri 

muzicale și teme 

prestabilite de 

catre membri 

trupei. 



 

 Atelier de creație 

( poezie și 

proză) 

16 martie – 1 

iunie 2016 

Pletosu Ana, 

Țîganenco 

Nicolae + 

voluntarii (vor 

asigura resursele 

necesare 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul 

13 lei din total  

 

În cadrul acestui 

atelier se vor 

realiza întâlniri 

săptămânale, 

funcționând  ca un 

cenaclu literar. Se 

vor realiza, în 

paralel cu temele 

din cadrul 

atelierului de 

pictură, lucrări ce 

vor fi expuse pe 

holurile liceului. 

Totodată, se vor 

organiza lunar și 

recitaluri susținute 

de participanții 

atelierului. 

- 

 Atelier de teatru 16 martie – 1 

iunie 2016 

Echipa de proiect 

+ voluntarii (vor 

420 lei din total  Ne dorim ca prin 

acest atelier să se 

- 



 

asigura resursele 

necesare 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul 

constituie o echipă 

de teatru a liceului, 

care să pună în 

scene, lunar, sau 

cel puțin odată la 2 

luni, câte un 

spectacol de 

teatru destinat 

colegilor lor și nu 

numai. 

 Atelier 

cinematografic 

16 martie – 1 

iunie 2016 

Nicolae 

Țîganenco+ 

voluntarii (vor 

asigura resursele 

necesare 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul 

0 lei  Prin acest atelier 

ne dorim să se 

constituie un club 

de cinefili, care să 

își exprime 

viziunea asupra 

anumitor teme 

(stabilite de ei) 

prin intermediul 

unor filmulețe 

- 



 

create de ei. 

Totodată, membri 

acestui atelier vor 

organiza și seri de 

film( de exemplu 

fiecare vineri dintr-

o lună ) în care își 

vor expune munca 

și/sau vor alege, 

împreună cu 

profesioniștii de la 

astra film, anumite 

filme documentare 

pe care să le 

expună colegilor 

din liceu. 

 Atelier hand-

made  

16 martie – 1 

iunie 2016 

Cristina Pletosu + 

voluntarii (vor 

asigura resursele 

necesare 

296,6 lei din total  Echipa de proiect 

se așteaptă ca prin 

acest proiect să 

dezvolte spiritul 

- 



 

desfășurării 

atelierului) și 

persoana ce va 

ține atelierul 

„meșteșugăresc” 

al elevilor din 

liceu, aceștia fiind 

învățați să 

confecționeze 

decorațiuni din 

sfoară, fimo, 

sârmă și multe 

altele, dar și 

brățări, inele și alte 

tipuri de 

ornamente. Elevii 

participanți vor 

organiza lunar 

câte un bazar, 

banii strânși fiind 

donați unor cauze 

umanitare.  

5. Sesiune de 

follow-up  

2 iunie 2016 Echipa de proiect 

+ voluntarii 

0 lei     Elaborarea unei 
analize SWOT pe 
baza implementării 
proiectului și 

- 



 

analizarea 
feedback-ului 
primit în timpul și 
în urma 
proiectului. 
 

6. Raportul de 

activitate  

2 iunie 

2016 

Echipa de proiect 

+ voluntarii 

0 lei  Raportul de 
activitate va fi 
constituit de o 
prezentare PPT, 
poze, filmulețe din 
timpul proiectului 
și se vor aștepta 
părerile echipei, 
voluntarilor și 
participanților. 

- 

 

Rezultatele proiectului și beneficiarii acestuia (descrieți care sunt rezultatele anticipate ale proiectului și care 

sunt beneficiarii acestor rezultate; care este impactul asupra lor) 

Prin acest proiect echipa își dorește să aducă o pată de culoare liceului din care face parte, considerând că  artele reprezintă 

modalitatea perfectă de a crește și de a te dezvolta ca și persoană, fiind  și o formă de învățare eficientă.În același timp,  echipa își 

dorește să implice direct cât mai mulți tineri pasionați și talentați în activitățile extrașcolare și atipice ale proiectului propus, care 

să își pună în valoare pasiunile și să-și dea frâu liber imaginației. 

 



 
 

Un alt punct pe care echipa dorește să-l valorifice este  „moștenirea” pe care generația aceasta de elevi o lasă în urmă și faptul că 

merită să facem în așa fel încât această perioadă să fie una plină de creativitate, imaginație și culoare, dar și de  metode alternative 

de a acumula informații și experiență. 

 

Mesajul întregii echipe :  

„Totodată, sperăm ca prin acest proiect să le oferim tinerilor posibilitatea să-și transforme pasiunea în performanță și 

să acumuleze cât mai multe informații legate de domeniul artistic de care sunt interesați si poate, de ce nu, să le oferim și o 

orientare în carieră și să îi ajutăm să-și transforme pasiunea în ceva mai mult decât atât, poate chiar o sursă viitoare de 

venit.  

Așadar, sperăm că acest proiect va avea o  influență asupra grupului țintă și îl va ajuta să se dezvolte personal, 

învățând ceva printr-o metodă atipică, non-formală și, spunem noi, cu perspective de viitor.” 

 

 

 

 

 

 

 


