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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.7 REŞIŢA 

Nr. 535/02.03.2023 
 
 

CONCURS REGIONAL DE REVISTE ȘCOLARE 
JURNALIȘTI ÎN DEVENIRE 

 

PROIECT REGIONAL LUMEA NOASTRĂ 
Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 2022 – 2023  

(Nr. 24954/06.02.2023), poziția 634. 
 

ARGUMENT 
„Jurnaliști în devenire” este activitatea finală a proiectului regional LUMEA NOASTRĂ. 
Acesta este un proiect educaţional care urmăreşte conştientizarea copilului cu privire la 
faptul că trăieşte într-o societate care are anumite valori, în care lucrurile se schimbă în 
permanenţă, în care are drepturi şi responsabilităţi. Cunoaşterea realităţii se face din 
aproape spre departe, de la mediul apropiat şi cunoscut - care este şcoala – spre un 
mediu mai puţin cunoscut, cu oameni despre care au auzit mai mult sau mai puţin – 
comunitatea locală. O revistă şcolară este un element de identitate şi de maturitate a 
şcolii, o oglindă a calităţii şi conţinutului actului educaţional, la un moment dat. Revista 
şcolară este o fotografie fidelă a tuturor activităţilor ce se desfăşoară în şcoală, a 
preocupărilor elevilor şi profesorilor, a atitudinii comunităţii faţă de educaţie, a 
colaborării între şcoală, familie şi autoritatea locală, a parteneriatelor cu diverse 
instituţii şi organizaţii.  
 
Concursul „Jurnaliști în devenire” este activitate în cadrul proiectului de jurnalism școlar 
„Lumea noastră”, aflat în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene 
2022 – 2023 (Nr. 24954/06.02.2023), poziția 634. 

  
SCOPUL PROIECTULUI 
 Dezvoltarea şi exersarea competenţei comunicaţionale la elevi; 

Conştietizarea necesităţii introducerii şi utilizării frecvente, obişnuite şi cotidiene , a 
mijloacelor de comunicare în masă ca mijloace didactice integrate.  

 
INIŢIATOR: Şcoala  Gimnazială   Nr. 7  Reşiţa 
 
PARTENERI 

Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Caraș-Severin 
Casa Corpului Didactic Caraş-Severin  
Asociația Kreativ Research – Centrul de Studii Media și Cercetări Sociale   
 

GRUPUL  ŢINTĂ: elevi ciclul primar, ciclul  gimnazial, ciclul liceal, cadre didactice 
 

SECŢIUNI 
• Concurs național de reviste şcolare  JURNALIŞTI ÎN DEVENIRE;  

• Expoziţie națională de reviste şcolare 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.7 REŞIŢA 

 
REGULAMENT 

 
• DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 30 martie 2023, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reșița 
• ÎNSCRIERE. Coordonatorii care doresc să înscrie o revistă în concurs trimit un exemplar 

al revistei, apărut în anul școlar în curs, la Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița. Revista va fi 
însoțită de formularul de înscriere. Revista va ajunge la școala organizatoare PÂNĂ CEL 
TÂRZIU ÎN DATA DE 24 MARTIE 2023; 

• GRUP ȚINTĂ. Se pot înscrie în concurs reviste școlare realizate de elevi din toate 
nivelurile școlare (ciclurile primar, gimnazial, liceal).  

• TIPURI DE REVISTE. Vor intra în concurs reviste școlare în care materialele sunt scrise 
EXCLUSIV de elevi. Cadrele didactice NU publică materiale în aceste reviste, având doar 
rol de îndrumare a elevilor. Revistele școlare se vor juriza pe cele două categorii 
prezentate mai jos şi pe niveluri de învăţământ: 

a.  Din punctul de vedere al ariei de adresare și al conținutului: 

- Reviste magazin (caleidoscop), oglindind complex întreaga activitate a clasei/a 

școlii; 

- reviste de specialitate (în limbi străine; beletristice; științifice, tehnice; științifico-

fantastice; umoristice și de atitudine); 

b.  Din punctul de vedere al ciclului de învățământ: 

- revistă la nivelul ciclului primar; 

- la nivelul ciclului gimnazial; 

- la nivelul ciclului liceal. 

• EVALUAREA: Juriul va aplica criterii elementare de selecție, privind conținutul și 
tehnoredactarea:  adecvarea problematicii la interesele, preocupările și nevoile elevilor; 
modalitatea în care conținutul revistei oglindește activitatea școlii (a clasei), elevii care 
obțin performanță, oferta educațională a școlii; valoarea instructiv-educativă a 
conținutului;  mediatizarea experimentelor naționale, a personalităților locale; modul 
atractiv, ingenios, original de tratare a subiectelor; corectitudinea gramaticală a textelor; 
aranjarea textelor; limbajul adecvat vârstei; prezentarea grafică; cultivarea 
parteneriatului școlar;  reflectarea unor evenimente ale comunității locale. Se vor acorda  
premiile I, II, III și mențiune astfel: 

o Revistă magazin (caleidoscop) – ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal  
o Revistă de specialitate (ciclul gimnazial, ciclul liceal)  

Observații 
1. Dacă în componența echipei redacționale se află elevi din cicluri de 

învățământ diferite, revista va fi evaluată în categoria publicațiilor realizate 
de elevi aparținând nivelului superior (dacă în echipa redacțională sunt elevi 
din ciclul gimnazial și primar, revista va fi jurizată la categoria ciclului 
gimnazial).  

2. O revistă va avea minimum 24 de pagini. 
3. Pe diplomă vor fi menţionaţi cel mult doi coordonatori (aceia care apar pe 

formularul de înscriere). 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.7 REŞIŢA 

Cadrele didactice coordonatoare de revistă vor trimite la școala 
organizatoare un plic A4 în care vor pune: 

 
▪ Revista (un singur exemplar din anul şcolar în curs); 
▪ Protocolul de parteneriat în două exemplare, semnat și ștampilat; 
▪ Formularul de înscriere; 
▪ Un plic format A4, autoadresat și timbrat (5 lei); 
▪ Taxa de participare – 20 lei. 

 
 

• Plicul va fi trimis pe adresa şcolii (Şcoala  Gimnazială  Nr. 7 Reşiţa, cu  menţiunea 
JURNALISM ȘCOLAR): 

Şcoala  Gimnazială  Nr. 7  Reşiţa 
Str. Progresului, Nr. 6 

320135 REŞIŢA, Jud. Caraş-Severin 
 

o Până la sfârșitul lunii aprilie 2023, școala organizatoare va trimite, în plicul autoadresat, 
diplome de participare/de premii, adeverinţă de implicare în Proiectul regional „Lumea 

noastră” (inclusiv de implicare în realizarea expoziției regionale de reviste școlare), programul 

manifestării, un protocol ștampilat și semnat. 
o Alte informaţii se pot primi la telefon 0734935948 – prof. Cristina Ardeleanu (după ora 

14.00). 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.7 REŞIŢA 

 
 

FORMULAR  DE ÎNSCRIERE 

CONCURS NAȚIONAL 

JURNALIȘTI ÎN DEVENIRE 

 
 

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC/CADRELOR DIDACTICE: 
 

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

 
TELEFONUL CADRULUI DIDACTIC/CADRELOR DIDACTICE: 

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

 
      ADRESA DE E-MAIL A  CADRULUI DIDACTIC: 

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

 
      UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, LOCALITATEA, JUDEȚUL: 

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

 
 

NUMELE REVISTEI: 
 
Tipul: 
 
Nivelul:  

 
 

Director, 
 

Prof. ............................................................ 
 

 

Nr. de înregistrare de la unitatea școlară participantă  
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MINISTERUL EDUCAŢIEI  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.7 REŞIŢA 

 
 
 

PROTOCOL DE PARTENERIAT 
PROIECT EDUCAȚIONAL REGIONAL  LUMEA NOASTRĂ 

PĂRŢILE CONTRACTULUI  

- Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, reprezentată prin director prof. ILEANA POMOJA, 

coordonator proiecte și programe educative,  prof. EMILIA CRISTINA 

ARDELEANU 

- .......................................................................... JUDEȚUL ……………reprezentată  

prin director,  prof. …………………………………….……………, și prof.  

………………………… ……………….…., coordonator activități în cadrul școlii, 

telefon …………………………………….. 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul prezentului contract îl constituie activităţile derulate în cadrul proiectului 
educațional LUMEA NOASTRĂ, implementat la Școala Gimnazială Nr. 7 Reșița, în anul școlar 
2022-2023 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 Şcoala Gimnazială Nr.7 Reşiţa se obligă: 

• Să organizeze activităţile proiectului LUMEA NOASTRĂ în conformitate cu planul de 

activităţi; 

• Să informeze şcoala parteneră  în legătură cu modificările care apar în program; 

• Să invite şcoala parteneră la activități; 

• Să implice elevii în activităţi cultural-artistice şi de altă natură în parteneriat; 

• Să păstreze legătura permanentă cu şcoala parteneră.  
 

.......................................................................................................... se obligă: 

• Să disemineze informații privind proiectul în școală; 

• Să pregătească copiii pentru activitatea finală; 

• Să realizeze revista şcolii şi ă o trimită la concursul regional; 

• Să respecte regulamentul concursului, impus de școala organizatoare; 

• Să participe la activitatea finală. 
 

DURATA CONTRACTULUI 
Acordul intră în vigoare la data semnării lui – 1 martie 2023 - şi este valabil în perioada martie 

– mai 2023 
 

CLAUZE FINALE 
 

Proiectul LUMEA NOASTRĂ este un proiect educaţional care urmăreşte conştientizarea 
copilului cu privire la faptul că trăieşte într-o „lume”, într-o societate care are anumite valori, în care 
lucrurile se schimbă în permanenţă, în care are drepturi şi responsabilităţi. Activitatea finală va 
consta într-un concurs național  de reviste școlare, cu tema JURNAȘLIȘTI ÎN DEVENIRE. 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN 

ŞCOALA   GIMNAZIALĂ NR. 7    REŞIŢA 

Str. Progresului Nr. 6, 320135 

Jud. Caraş-Severin 

Nr. 536/02.03.2023 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN  

 
 
 
 
 

Nr. .............................................. 
 

 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa                            .....................................................................   
  
Prof.  Ileana Pomoja - director                                          Prof. ……………………………………. 
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