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ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

  Colectivul de educatoare al Grădini eiț  cu program prelungit nr.12, Sighetu Marma iei:ț  

COLABORATORII PROIECTULUI:

   TV Sighet

   Sighet Online

   SC. DENTA BODNAR SRL

  persoane fizice:Mirela Tom aș  iș  Vasile Bodnar  

ARGUMENT:

                      ”Creativitatea este capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora 
solu iiț  inedite iș  originale.” (E. Limbos, 1988, pag.98 apud Sălăvăstru, Dorina, 2004.)

                     Creativitatea reprezintă o capacitate complexă, intens studiată în ultimii ani. 
Aplicabilitatea acesteia este inepuizabilă, iar domeniul de cunoa tereș  imens. Tot ce avem 
nevoie e legat de voin a,ț  motiva ia,ț  flexibilitatea iș  originalitatea cadrului didactic pentru a 
concepe noi material didactice. Expozi iaț  dore teș  să  pună in valoare  poten ialulț  creativ al 
dascălilor.
          Punctul de pornire în desfăşurarea expoziției l-a constituit  succesul primelor ediții 
 ~ Dăruire și frenezie pentru copiii mileniului III~  desfășurate în anii 2010- 2011 iș   2011-
2012  la  care au participat un număr  de 50 educatoare  și  50 învă ăț toare, la fiecare edi ie!ț
          Prin participarea la acesta expoziție dorim să ajutăm  cadrele didactice să descopere şi 
să înţeleagă frumuseţea artei şi necesitatea practicării ei! 
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• Mihaela Bodnar • Irina Bîrlea

• Mariana Cozneac • Anuta Lihet

• Ileana Morar • Alina Corni teanș

• Nicoleta Doboeș • Andreea Zosin

• Angela Zosin • Andreea ipleaȚ

• Adela Baiasz • Monica Kraucsuk

• Cristina Neac uș • Paula Mununar
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SCOP:

 Valorificarea poten ialuluiț  creator al cadrelor didactice cu privire la capacitatea 
acestora de a realiza materiale didactice pe tema „Toamna- Iarna”

 Promovarea C.D.I.-ului  în cadrul comunitatii prin implicarea educatoarelor iș  
învă ătoarelorț  din  judetul  Maramures

OBIECTIVE GENERALE:

  Manifestarea unei conduite profesionale în concordan ăț  cu cerințele programei din 
învă ăț mântul primar iș  pre colar;ș  

 Valorizarea activității metodice a educatoarelor/învă ătoarelorț  și popularizarea 
experiențelor pozitive din activitatea didactică;

 Creșterea eficienței actului educațional prin utilizarea materialelor didactice potrivite 
și de calitate;

 Stimularea spiritului competitiv și a poten iț alului creativ al educatoarelor iș  
învă ătoarelorț  în confec iț onarea unor materiale didactice eficiente;

 Realizarea unui schimb de experien ăț  util iș  încurajarea cadrelor didactice în vederea 
implicării în ac iuniț  de promovare a creativită iiț

OBIECTIVE SPECIFICE:

 Promovarea creativitatii si a schimbului  de experienta  in randul  
educatoarelor/învă ătoarelorț  prin  a confecționa materiale didactice  în scopul 
perfecționării continue; 

  Evaluarea capacității educatoarelor/învă ătoarelorț  de a concepe și prezenta produsele 
activității metodico-științifice și instructiv-educative,respectând tematica Toamna –
Iarna

  Selectarea și aprecierea materialelor în func iț e de modul de prezentare ,tematica 
abordată, calitatea și estetica lor;
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REZUMATUL PE  SCURT:

       În data de 01 noiembrie 2012, are loc lansarea proiectului ~ Dăruire și frenezie 
pentru copiii mileniului III~ prin postarea pe pagina de facebook a Grădini ei,ț  o 
invita ieț  iș  trimiterea acesteia tuturor responsabililor de comisie metodica iș  
directorilor din jude ulț  Maramure ;ș

      Înscrierile cadrelor didactice cu materialele confec ionateț  se face în perioada  04 – 
16 noiembrie 2012, pe baza formularului de înscriere completat, ata atș  în anexă, iș  a 
materialului;

     Participan iiț  înscri iș  în termenul prevăzut vor fi cuprin iș  programul expozi iei;ț

   Compozi iileț   vor fi confec ionateț  de către cadrele didactice iș  vor avea ca tema 
„Toamna - Iarna”;

   În partea dreaptă a materialului se va regăsi titlul materialului, numele iș  prenumele 
autorului, unitatea colară,ș  localitatea;

   Taxa de participare este 5 ron, banii care vor fi folosi iț   în realizarea diplomelor;

   Deschiderea expozi ieiț  are loc în data de 20 noiembrie 2012, ora 13:00. Expozi iaț  va 
fi deschisă până luni, 25 noiembrie  2012 tuturor celor care doresc să o viziteze;

 Lucrările, machetele pot fi ridicate începând cu data de 26 noiembrie  2012.

GRUP ȚINTĂ:

   Cadrele didactice din jude ulț  Maramure :ș

  50 educatoare

 50 învă ătoareț

RESURSE:

   umane:  - cadrele didactice ale învă ământuluiț   primar iș  pre colarș  din Maramureș 

  materiale: - materiale didactice confec ionateț  de  educatoare  iș  învă ătoareț  

                              - adeverinte, diplome 

  financiare: -5 ron taxa de participare-500 ron

 temporale: - 01 noiembrie 2012 – 26 noiembrie 2012

 spatiu:  - C.D.I.- ul Grădini eiț   cu program    prelungit nr. 12  Sighetu Marma ieiț
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CALENDARUL  AC IUNIIȚ  

Nr. 
crt.

Data desfă urăriiș Descrierea pe scurt Responsabil

1. 26 octombrie  2012 -în cadrul Consiliului Profesoral se 
discută desfă urareaș  proiectului 

-Mihaela Bodnar 

2. 01 noiembrie 2012 -lansarea proiectului pe pagina de 
facebook

-  trimiterea invita iilorț  către 
responsabilii comisiei metodice 
iș  directorii din Maramureș

- discu iiț  privind finan areaț  
proiectului 

-Mariana Cozneac
-Mihaela Bodnar

3. 16 noiembrie 2012 -centralizarea cadrelor didactice
-amenajarea sălii pentru expozi ieț  

-Mariana Cozneac 

4. 20 noiembrie 2012 - desfă urareaș  expozi ieiț  
conform calendarului

- întocmirea raportului de 
activitate iș   postarea unor 
imagini pe pagina facebook 

-Mihaela Bodnar
-Mariana Cozneac 

5. 26 noiembrie 2012 -masa rotundă
-prezentare ppt a expozi ieiț  iș  discu iiț

-Mihaela Bodnar 
-Mariana Cozneac

CALENDARUL ZILEI  DE DESFĂ URAREȘ  A EXPOZI IEIȚ

Nr.crt. Ora Denumirea ac iuniiț

1. 13.00-13.30 Primirea participan ilorț

2. 13.30-13.45 Cuvânt de deschidere

3. 13.45-15.00 Vizitarea  expozi ieiț

4. 15.00-15.30 Acordarea adeverin elorț

REZULTATE SCONTATE: 

 Trasformarea materialelor în resurse utile în procesul  instructiv-educativ;

  Stimularea spiritului de competiție;
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  Creșterea calității activitatii didactice la nivel prescolar si scolar  prin implicarea a 

100 cadre didactice.

 Continuitatea gradinita- scoala prin cunoasterea si respectul reciproc  aratat de 
cadrele didactice  participante la expozitie

MONITORIZARE: 

 Evaluarea  proiectului- prin tabel cu participan iiț  la expozi ie;ț

 Acordarea de adeverințe a cadrelor didactice participante;

 Feed-back oferit pe site-ul grădini ei;ț

 Proces- verbal/ raportul ac iuniiț  desfă urate;ș

 Articol în ziarul electronic Sighet Online – voturi primite;

 Masa rotundă

 Realizarea unui catalog al expozitiei

DISIMINAREA PROIECTULUI

  postare pe pagina  facebook a grădini eiț

   prezen aț  articolului ac iuniiț  în ziarul electronic Sighet Online si Mara Media

  postare pe www.didactic.ro

SUSTENABILITATE

   proiectul se dore teș  a fi continuat iș  în anul colarș  2013-2014

CONTACT

 În cazul în care dori iț  să lua iț  legătura cu noi pentru informa iiț  suplimentare,ne pute iț  
contacta prin e-mail  la adresele: miutza_am@yahoo.com iș  mariana_cozneac@yahoo.com.
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FORMULAR  DE  ÎNSCRIERE

Proiect jude eanț
~ Dăruire și frenezie pentru copiii mileniului III~  

- expozi ieț  de material didactic –

Numele şi prenumele cadrului didactic.......................................................................

Specialitatea:............................................................................................................... 

Unitatea de învăţământ................................................................................................

Adresa e-mail …………….............................................................................................

Telefon fix/mobil............................................................................................................

Titlul materialului…………………………………………………………………………...

O scurta prezentare a materialului si a modului de realizare…………………………....
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

7


