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Motto: “Nu e de-ajuns ca o ţară 
să dea talente, ea trebuie să 
ştie a le ţine vii” 
               a spus Nicolae Iorga. 
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ARGUMENT 

Programul de parteneriat  cu caracter multidisciplinar  este un element de unicitate al 

proiectului şi oferă tinerilor talente sansa de a se întâlni şi de a învăţa, de la personalităţi ale vieţii 

artistice si culturale prin sesiuni de discutii si ateliere de creatie desfasurate în cadrul proiectului. 

Promovarea creatiilor artistice ale tinerilor se face in cadrul   derularii programului de activitati  

organizate de catre Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, judeţul Satu Mare, România şi Lippai 

János Mezőgazdasági Szakképző Iskola din Ungaria  in colaboare cu alti  parteneri si sponsori ai 

Programului “Tinere Talente”.  

Expozitiile  cu lucrarile şi programele realizate de catre tinerele talente, sunt doar o parte 

dintre modalitatile prin care acestea isi promoveaza creaţiile in randul elevilor si a publicului.  

 Susţinerea  din partea şcolii şi a Comitetului de părinţi, le-a permis tinerilor să îşi cumpere 

materiale şi instrumente şi să participe la concursuri, concerte si  expoziţii , obţinând rezultate 

remarcabile. 

Dorim  sa  continuam aceste initiative, prin care tinerii au ocazia sa isi puna arta si talentul in  

valoare  demonstrandu-si abilitatile artistice. 

La randul sau, interpretul de muzica populara Petrica Muresan ,director al Centrului  Judetean 

pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, Satu Mare   a confirmat importanta pe 

termen lung a acestui tip de program. 

In cadrul proiectului Tinere Talente,  principalele beneficii aduse  elevilor  programului vor  

consta in  oferirea  posibilitatilor de a  interactiona si de a  face schimburi de experienta cu tinerii 

artisti si profesori din scolile implicate in proiect.  

Schimbul de experienta va da ocazia  tinerilor artisti,sa-si largeasca orizonturile culturale, 

personale si educative.  

Prin atelierele de creatie,  elevii vor  afla  noi tehnici aplicate in domeniile in care  vor  primi 

cateva sfaturi si indrumari pe teme de dezvoltare personala, imbunatatire a imaginii, posbilitati de 

afirmare in contextul cultural romanesc si unguresc  

Elevii  vor  colabora si se vor  sustine reciproc, pentru a organiza activitatile din cadrul 

proiectului. Acestia vor  invata sa comunice mai bine, sa-si promoveze lucrarile si muzica si sa imbine 

abilitatile personale cu lucrul in echipa.  

Credem ca elevii   scolilor noastre, se vor  mobiliza admirabil si vor  reusi sa-si prezinte  

creatiile   pe care le  vor putea vizualiza on-line  atat sponsorii, partenerii, cat si colaboratorii 

proiectului. 
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TIPUL DE PROIECT: international 

 

INIŢIATORI:  Liceul Tehnologic „George Baritiu” Livada. 

 

COORDONATORI:; director prof.ing. Rodica Nastai ,  Director.  Adj Prof  Pribilean Mariana, prof. 

Buzgau Rodica, prof . Pop Chioran Alina,bibliotecar Kovacs Csilla. 

 

INSTITUŢII COORDONATOARE: Liceul Tehnologic „George Baritiu” Livada. 

şi Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola din Ungaria  

INSTITUŢII PARTENERE:  Liceul Tehnologic „George Baritiu” Livada. 

şi Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola din Ungaria  

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: IUNIE 2015 – IUNIE 2016 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor IX-XII 

 

SCOPUL PROGRAMULUI:  

Atragerea elevilor în lumea fascinantă a vietii artistice , urmată de descoperirea şi punerea în valoare a 

copiilor talentati , familiarizarea acestora cu desenul  si muzica , cu tehnicile de identificare şi de 

regăsire a informaţiei, familiarizarea cu actul de creaţie artistica , dezvoltarea simţului creativ al 

acestora  

 

OBIECTIVUL GENERAL: 

 

 Susţinerea şi promovarea tinerelor talente în domeniul artistic 

 Organizarea de expoziţii, concursuri, workshop-uri, spectacole  pentru promovarea tinerelor 

talente din domeniul artistic. 

 Susţinerea afirmării tinerilor pe plan social 

 Oferirea unor serii de experienţe pozitive.  

 Crearea unui model de acţiune pentru alte activitati cu preocupări similare 
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BENEFICIARI: 

direcţi: elevii scolilor implicate in proiect. 

indirecţi: profesorii, părinţii copiilor,sponsori. 

 

RESURSE :  

 

-umane: copiii,profesori, bibliotecar;  

-materiale: desene ,instrumente muzicale ,spaţiile şcolilor si bibliotecilor cu dotările necesare, 

imagini, aparat foto, calculatoare,videoproiector,  DVD-uri,CD-uri, etc ;  

-de informare: cărţi, pliante, internet.  

alte resurse – în funcţie de imaginaţia elevilor, diplome şi cărţi pentru premii. 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: 

 Bibliotecile şcolilor implicate în proiect 

 Liceul Tehnologic “George Baritiu” Livada 

 Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola din Ungaria  

 Alte locaţii partenere.  

 

 

ETAPELE PROIECTULUI:  

 

1. stabilirea unei schiţe de proiect de către cadrele didactice iniţiatoare;  

2. aducerea la cunoştină părinţilor copiilor despre parteneriat;  

3. înştiinţarea conducerii unităţiilor de învăţământ despre iniţierea parteneriatului;  

4. consultarea conducerii  în vederea stabilirii calendarului de activităţi;  

5. avizarea protocolului de parteneriat de conducerile instituţiilor implicate;  

6. desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect.  
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REZULTATE AŞTEPTATE: 

    -valente culturale ,traditionale si moderne in cele doua scoli 

    -identificarea tinerelor talente; 

    -Interpretarea unor  cântece din repertoriul national si international; 

    -realizarea unor desene în care să fie redată lumea minunată a copilăriei; 

    -dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de arta; 

    -îmbunătăţirea aspectelor de comunicare, relaţionare şi comportament general. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

 

       Portofoliul proiectului, pliante, expoziţie cu lucrările copiilor, materiale informative despre 

proiect şi activităţile sale. 
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REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL „Tinere talente ” 

 

În cadrul acestui parteneriat se va derula şi un concurs de creaţie. 

Unităţile de învăţământ înscrise vor realiza espozitii cu lucrarile realizate de tinetii artisti 

implicati in proiect .  

Concursul se adresează mai ales  liceenilor, cu vârste cuprinse între 15 şi 19 ani, care sunt 

implicati  să participe la concursul Tinere Talente  a institutiilor  de învăţământ din care provin elevii. 

Regulamentul nu limitează numărul de desene ce pot fi trimise de un concurent. Creaţiile pot 

fi individuale sau colective. De asemenea, nu se impune un număr limită de  melodii cantate de un 

singur interpret,  

Portofoliul DVD-ul si materialele realizate, trebuie să conţină datele şcolii de provenienţă, 

numele „scriitorilor” elevi, numele bibliotecarului şi cadrelor didactice coordonatoare. De asemenea, 

fiecare creaţie trebuie să conţină date de identificarea a autorului/ autorilor.  

Lucrările plastice pot avea orice temă şi orice dimensiune, cu menţiunea ca pe verso să conţină 

numele şi prenumele autorului, grupa/clasa, şcoala de provenienţă şi numele îndrumătorului.  

 Parteneriatul „Tinerele talente ” este transmis de la o şcoală la alta, conform ordinii de 

înscriere în proiect, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor coordonatoare, după ce data/ ora a fost 

stabilită de comun acord între aceştia şi şcolile implicate în concurs .  

Pe parcursul anului de derulare a proiectului, Bibliotecile şcolare din unităţile de învăţământ 

pot colecta lucrările elevilor în vederea includerii lor în portofoliul de proiect .  

Jurizarea, festivitatea de premiere  a creatiilor plastice si muzicale,si spectacolul care cuprinde 

o selecţie a momentelor prezentate la proiectul-concurs  vor avea loc la data stabilita  în cadrul 

proiectului  

 

Mult succes tuturor participanţilor! 
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PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI 

2015-2016 

 

Nr. 

Crt. 

 

Data 

 

        Tema activităţii 

 

     Modalităţi de realizare 

 

1. 

 

Octombrie  

 

2015 

 Identificarea  tinerelor talente. Profesorii implicati in proiect  propun pe 

baza activitatilor derulate pe parcursul 

anilor scolari, elevii talentati.   

 Noiembrie  

2015 

Selectia tinerelor talente  Comisia de specialitate propune pe baza 

lucrarilor prezentate si audiate, elevii 

talentati. 

2.  

Decembrie 

 2015 

 

,,Imagine si culoare, 

Sunt un mic artist ” 

 

Realizarea unor creatii artistice  (desene ), 

pornind de la imaginatia proprie . 

Interpretarea unor melodii  din repertoriul 

national si internatilonal   

 

 Februarie 

2016 

Incarcarea proiectului pe 

platforma on-line  

Fiecare scoala va stabili individual modul 

de prezentare  a  creatiilor  pe platforma 

on-line dorita  

 

 

3. 

 

Martie 

 

2016 

Votarea creatiilor expuse in 

scopul premierii acestora  

 

 Dupa inchiderea sesiunii de incarcare a 

lucrarilor pe platforma elevii vor vota 

cele mai bune lucrari participante in 

concurs  

In urma votarii se va stabilii clasamentul 

creatiilor.  

 

4. 

 

Aprilie  

2016 

Finalizarea proiectului demarat  

prin premiere, 

Premierea se face cu ocazia Zilelor 

şcolilor. Fiecare scoala implicata in 

proiect, va invita la scoala partenera, 4 

elevi si echipa de proiect  pentru 

premiere.  

 

 

 


