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APLICANT: COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 

 

- Notă: Proiectul a fost conceput în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, 

aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012 și Ordinul nr. 4.203/2018 privind modificarea anexei nr. 1 a 

ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

 

 Numele instituţiei / unităţii de învăţământ aplicante:  

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU 

 Adresa completă: str. Mitropoliei nr. 34 Sibiu 550179 

   +40/269/210082; fax: +40/269/217778 

 cnogsibiu.ro; adresă poştă electronică: directiune@cnogsibiu.ro 

 

 COORDONATORI:  

 Director adjunct, prof. Dragoman Corina Elena, directiune@cnogsibiu.ro 

 Prof. Ducu Luminița, lumiducu@yahoo.com 

 Prof. Tintea Alina, alina.tintea@yahoo.com 

 Prof. Sibișan Mădălina, madalina.sibisan@gmail.com 

 

 Număr cadre didactice participante la proiect/nr. cadre didactice din unitate: 30 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect: 70 

Alte proiecte organizate: - 

 
 

 

 

 

 

Argument 

 Actualmente, şcoala nu mai este privită doar ca instrument de transmitere a unei culturi, ci 

ca un loc de construcţie culturală. Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu oferă proiecte 

curriculare la niveluri diferite, unul dintre acestea fiind și proiectul educativ interdisciplinar 

„Caleidoscop Goga”. Proiectul se distinge prin cel puțin două puncte forte; pe de o parte, școala 

organizatoare și-a consolidat în timp renumele unei instituții școlare de elită, sinonimă cu 

performanța la nivel înalt; pe de altă parte, concursul „Goga Junior” – activitate consacrată a 

proiectului - și-a consolidat renumele de realizare serioasă, viabilă, apreciată atât de elevi, cât și de 

școlile partenere, care au participat anual la provocările lansate de organizatori. Concursul a devenit 

astfel o tradiție în peisajul educațional sibian și național, ajungând la ediția șaisprezecea, beneficiind 

de o recunoaștere unanimă a valorii. 

Printre cauzele care justifică proiectul educațional se pot identifica următoarele: lipsa unui 

cadru adecvat promovării talentului, din cauza unui număr limitat de locuri la olimpiadele şcolare, 

taxe de participare prea mari la unele concursuri, lipsa motivaţiei datorită premiilor nesemnificative, 

oferta de activități slab diferenţiată, lipsa interesului pentru identificarea personalităților locale 

(Cine este Octavian Goga? Care este receptarea lui actuală? Ce valorificăm din activitatea lui 

diversă?). 

 

Regulamentul proiectului „CALEIDOSCOP GOGA” 

Clasele a IV-a, a V-a și a VI-a 

 

mailto:directiune@cnogsibiu.ro
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1. Scopul concursului 

Concursul urmărește stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al 

elevilor; stimularea spiritului competitiv; descoperirea valențelor interdisciplinare; oferirea unui 

feedback pertinent, demn de a fi inclus în portofoliul personal. 

 

2. Condiții de participare 

Proiectul este realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și cu școli 

partenere din țară. 

 

3. Participare 

Concursul este dedicat elevilor de clasele a IV-a, a V-a și a VI-a și cadrelor didactice din 

unitățile de învățământ participante în proiect. 

 

5. Desfăşurarea concursului 

 

A. Concurs de creaţie literară – participare indirectă 

 

Creaţii literare - poezii inspirate din opera lui Octavian Goga, pornind de la următorul 

motto: „O lume-şi desfăcea-nainte-mi / Comoara tainelor bogată”(Noapte de Octavian Goga) 

 

Textele literare trebuie să fie scrise de elevi și să respecte tema/subiectul indicat de 

organizatori. Fiecare învățător/profesor poate să înscrie cel mult trei lucrări în concurs, în urma 

evaluării interne a produselor elaborate de elevi. Înscrierea elevilor se va face pe baza fișei de 

înscriere cuprinsă în anexa 1; lucrarea, atașată în format Word editabil, va fi expediată la adresa de 

mail caleidoscopgoga@gmail.com până la data de 31 martie 2023, cu mențiunea Pentru concursul 

Caleidoscop Goga. La aceeași adresă de mail se vor trimite fișa de înscriere și/sau cele două 

exemplare din acordul de parteneriat, completate, semnate, ştampilate de directorul unităţii de 

învăţământ partenere și scanate. Organizatorii vor trimite documentele necesare și diplomele 

elevilor pe adresa școlii partenere. 

 

Cerinţe pentru redactarea textelor: 

 

1. Să facă referire la tema precizată în motto de către organizatori 

2. Să fie redactate în format electronic. Pentru redactare se vor respecta următoarele 

instrucţiuni: aspectul paginii format portrait, A4, redactare Word cu margini egale de 25 

mm; conţinutul va fi redactat în fontul Times New Roman, 12, la 1 rând; titlul va fi scris cu 

majuscule, Times New Roman, 14, bold, centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul, 

profesorul coordonator şi instituţia cu Times New Roman, 12; la două rânduri de numele 

autorului se începe scrierea textului. Tehnoredactarea se va realiza obligatoriu cu diacritice 

(ă, â, î, ş, ţ). Lucrările vor fi expediate la adresa organizatorilor: 

caleidoscopgoga@gmail.com până la data de 31 martie 2023, cu mențiunea Pentru 

concursul – Caleidoscop Goga. 

3. Să se încadreze între 1-2 pagini. 

 

NOTĂ: Toate materialele înscrise de școlile participante la proiectul educaţional intră în 

proprietatea Colegiului Național Octavian Goga Sibiu şi vor putea fi folosite pentru materialele 

educaționale destinate promovării proiectului educațional. 
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B. Concurs la limba și literatura română și la matematică „Goga 

Junior” – participare directă 

 

Înscrierea la concurs se face în format electronic la adresa de mail: 

caleidoscopgoga@gmail.com / link de înscriere comunicat ulterior. Elevii înscriși vor participa 

obligatoriu la ambele probe scrise. Înscrierea la acest concurs se realizează prin trimiterea listelor 

cuprinzând elevii şi eventualele cadre didactice însoţitoare până în data de 25 aprilie 2023. 

NOTĂ: nu se admit la concurs elevii care se înscriu individual; pe documentul de înscriere 

vor fi precizate numele celor doi profesori coordonatori de la clasă, de limba și literatura română, 

respectiv de matematică. O unitate școlară poate înscrie cel mult 25 din numărul de elevi existenți 

pe nivel, dat fiind accentul pus pe atingerea performanței a concursului (de exemplu, profesorii 

dintr-o școală având 100 de elevi de clasa a IV-a vor putea înscrie cel mult 25 de elevi în concurs). 

Organizatorii pot pune la dispoziție, la cerere, subiectele din ediția anterioară pentru 

organizarea unei departajări în unitatea de învățământ parteneră. 

 

 

6. Calendarul concursului 

 

Realizarea textelor literare: 1.01.2023 - 15.03.2023 

Selecția celor mai bune produse din clasă: 15.03.2023 - 20.03.2023 

Trimiterea produselor la organizatori: 20.03.2023 - 31.03.2023 

Evaluarea și jurizarea lucrărilor: 01.04.2023- 15.04.2023 

Concursul la limba și literatura română și la matematică „Goga Junior”: 29 aprilie 2023 

Festivitatea de premiere: 12.05.2023 

 

NOTĂ: Se vor acorda premiile I, II, III și mențiuni pe categorii de vârstă.  
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Anexa 1 

FIŞĂ DE PARTICIPARE 

la concursul național „CALEIDOSCOP GOGA” 

Unitatea şcolară 

................................................................................................................................................................ 

 

Adresa completă a şcolii 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Telefon...................................................... Email.................................................................................. 

 

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător 

................................................................................................................................................................ 

 

Numele şi prenumele elevului 

................................................................................................................................................................ 

 

Secţiunea 

................................................................................................................................................................ 

 

Titlul lucrării 

................................................................................................................................................................ 

 

Clasa 

................................................................................................................................................................ 

 

Am luat la cunoştinţă prevederile regulamentului concursului. 

 

 

Data:        Semnătura 
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Anexa 2 

 

Colegiul Național „O. Goga” Sibiu 

Director, prof. Nicoleta Elena Maier 

L.S. 

 

Nr. ................. din ................. 

 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

1. Părțile contractante: 

A)  Colegiul Național Octavian Goga Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, jud. Sibiu, reprezentată prin: 

director, prof. Nicoleta Elena Maier, director adjunct, prof. Corina Elena Dragoman și de prof. 

Luminița Ducu, prof. Alina Tintea și prof. Mădălina Sibișan, în calitate de coordonatori, 

 

B) Școala ............................................................................................ localitatea 

.............................. județul..........................................................., reprezentată de director 

................................................................................. și ......................................................................  

în calitate de coordonator, 

Convin prezentul protocol de colaborare pe bază de parteneriat pentru stabilirea și 

dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul educației.  

 

2. Scopul parteneriatului: 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant și partener în 

vederea organizării și desfășurării activităților extrașcolare din proiectul educativ „Caleidoscop 

Goga”, ediția a șaisprezecea, an școlar 2022-2023. 

 

3. Grup țintă: Elevii claselor a IV-a, a V-a și a VI-a. 

 

4. Obligațiile părților: 

A) Aplicantul se obligă:  

- să informeze școlile despre organizarea concursului; 

- să organizeze expoziția cu lucrările plastice ale elevilor; 

- să respecte termenele de desfășurare a concursului; 

- să emită și să distribuie diplomele elevilor premiați; 

- să returneze parteneriatele înregistrate, semnate şi ştampilate; 

Școala ......................................................................... 

Director, ...................................................................... 

L.S. 

 

Nr. ................. din ................. 
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- să distribuie adeverințe de participare cadrelor didactice îndrumătoare. 

B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiții: 

- să mediatizeze concursul în şcoală, în măsura posibilităţilor; 

- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului; 

- să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului. 

 

5. Durata acordului: 

Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia și este valabil pe perioada anului școlar 2022-

2023. 

 

6. Denunțarea protocolului: 

Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea protocolului. Protocolul rămâne în vigoare 

pe o perioada de 30 zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă 

parte informează despre denunţarea acestuia. 

 

Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în două exemplare cu putere de original, din 

care s-a înmânat câte unul fiecărei părţi semnatare. 

 

 

 

 

Director al Colegiului Național „O. Goga” Sibiu   Director al ………………… 

Prof. Nicoleta Elena Maier 


