
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECHIPA DE PROIECT :  

A. APLICANT:  

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

 “MIHAI EMINESCU” 

str. Crişan, nr. 15/A 

tel/fax: 0040260-612263 

e-mail: sceminescu@samtv.ro 

   DIRECTOR, Prof. dr. Ioan  Abrudan 

 

 

B. COORDONATORI PROIECT :  

 

Prof. înv. primar Gombos Melinda 

Şcoala „Mihai Eminescu”, Zalău 

Tel. 0741 389047 

e-mail: gombosmeli@yahoo.com  

                                                                     

Prof. Gal Ilonka 

Palatul Copiilor, Zalău 

Tel. 0758-518011 

C. PARTENERI: 

 PALATUL COPIILOR, ZALĂU 

 MUZEUL DE ARTĂ ,,IOAN SIMA’’, ZALĂU 

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „I.S.BĂDESCU”, SĂLAJ 

 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, ZALĂU 

 

COORDONATOR: GOMBOS MELINDA 

 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ 

 

 

Coordonatori: Gombos Melinda, Gal Ilonka 

  

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL: prof. MARIA POP  

 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE: prof. ILDIANA JURCĂ 

 

INSPECTOR ȘCOLAR:  prof. LUCACIU MARCEL 

 

 

 

mailto:sceminescu@samtv.ro


 

I. ARGUMENT 

  Exista în fiecare din noi un potenţial creativ general, anumite abilităţi creative care ţin mai ales 

de dimensiunile constructive ale aptitudinilor, dar şi de dimensiunile valorice ale personalităţii. Acest 

potenţial dacă este exersat şi educat, poate fi valorificat la maximum, concretizat si obiectivizat în 

diverse domenii ale activităţii umane, în diverse produse noi,originale. 

      Realizarea unor obiecte, jucării, şi folosirea lor, creează copilului o stare de automulţumire, de 

bucurie, satisfactia lucrului creat de el însuşi. Jucându-se, copilul învaţă să cunoască această lume reală. 

În joc el acţionează asupra unor elemente din mediul înconjurător şi încetul cu încetul, începe să 

cunoască această lume. 

     Pentru copil, lucrarea realizată de el este plină de semnificaţie. Repetând acest proces, de creaţie, 

iar şi iar, copilul învaţă să-şi perfecţioneze achiziţiile motrice şi câștigă încredere în capacităţile sale . 

    Aceste activități extracurriculare permit atât beneficiarilor direcţi, cât  şi cadrelor didactice să 

pună în valoare  potenţialul creator, să-l fructifice cu adevărat. 

     Un cadru didactic care va reuşi să  deschidă calea spre creativitate, ieşind din tiparele 

învăţămantului formal, va avea cea mai mare satisfacţie sufletească atunci când, peste ani, îşi va 

vedea  „copiii” mari creatori ai societăţii omeneşti.  

 

II. SCOPUL PROIECTULUI 

 -Promovarea  si valorificarea potenţialul creativ al copiilor şi cadrelor didactice deschizând 

accesul la educaţie şi formare continuă modernă şi de calitate; 

   - Dezvoltarea unui mod de a gândi şi de a munci pentru implicare în parteneriat, în scopul 

promovării competențelor, valorilor educaţionale şi a talentului; 

  

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 

- Dezvoltarea unor competenţe cheie care să ducă la realizarea unor  lucrări creative, originale, eficiente, 

necesare îmbogăţirii bazei materiale  la nivelul clasei; 

-Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin desen, pictură, colaj; 

-Cultivarea sensibilităţii artistice a școlarilor şi cadrelor didactice; 

-Consolidarea unor deprinderi şi abilităţi practice, plastice, specifice nivelului de dezvoltare al copilului; 

-Cunoaşterea şi înţelegerea frumosului din natură, artă şi viaţa socială. 

 

IV. RESURSELE PROIECTULUI 

1. UMANE: 

Cadre didactice: 2 

Școlari: 22 

Părinţii elevilor 

Directorii instituţiei de învăţământ sau cultural 

Reprezentanţi ai comunităţii locale, ai unor instituţii reprezentative 

 

2. MATERIALE: 

creioane colorate, carioci, foarfeca, imagini, hârtie colorată, hârtie creponată, puzzle, radiocasetofon, 

lipici, planşe didactice, calculator, imprimantă, hârtie xerox, acuarele, pensule, burete, fructe și 

legume pentru ștampilare, vitrine de expunere, markere, videroproiector, 

 

 

V. GRUP ȚINTĂ 

        Elevii clasei I E (22 de elevi)  ai Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”. 

 



VI. FACTORII IMPLICAȚI 

Părinţii elevilor,  Palatul Copiilor, Scoala Gimnazială ,,Mihai Eminesu”, Muzeul de Artă ,,Ioan 

Sima”,Biblioteca Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu”, Sălaj, Mass-media locală și regională 

 

 

VII. BENEFICIARI 

Beneficiarii direcţi sunt  elevii clasei întâi, 2 cadre didactice, unitățile școlare, Biblioteca Județeană, 

Muzeul de Artă. 

Beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi elevi  şi cadre didactice ai şcolii, părinții elevilor, comunitatea 

locală. 

 

VIII. SURSE DE FINANȚARE 

Autofinanţare, contribuţii personale, donaţii, sponsorizări 

 

IX. PERIOADA DE DESFӐŞURARE: 1 octombrie 2017– 17 iunie 2018 

 

X. REZULTATE AŞTEPTATE: 

 Participarea activă tuturor elevilor; 

 Valorificarea potenţialului creativ al școlarilor; 

 Realizarea  unor  expoziţii la Casa de Cultură a orasului nostru; 

 Realizarea schimbului de experienţă între cadrele didactice; 

 Crearea unui impact pozitiv asupra opiniei publice; 

 Implicarea cât mai multor parteneri instituţionali în cadrul proiectului. 

 

XI. MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

 Expoziţii cu lucrările copiilor; 

 Portofolii cu lucrările realizate de  fiecăre elev; 

 Realizarea unei reviste,în format electronic,care ilustrează aspecte din activităţile desfăşurate; 

 Realizarea unui material PPT cu lucrările elevilor; 

 Fotografii, fişa de monitorizare a activităţilor şi raport de autoevaluare. 

 

XII. IMPACTUL PROIECTULUI: 

 Copiii dobândesc competenţe de a realiza  creaţii plastice si practice atractive si variate; 

 Școala îşi măreşte prestigiul, utilizează exemple de bune practici în întreaga activitate;  

 Se dezvoltă parteneriate bazate pe scopuri comune, între instituţiile la nivel local. 

 Prin relaţia de parteneriat ce se stabileşte între şcoală și  bibliotecă/muzeu în timpul 

implementării proiectului se va crea o nouă imagine a şcolii în comunitate şi judeţ şi se stimulează 

parteneriatul. Partenerii vor fi recunoscuţi în comunitate ca susţinători ai educaţiei elevilor. 

 

XIII. MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

 Proiectul vizează aplicarea unor metode/tehnici de lucru interactive: învăţarea prin activități 

practice, prin cercetare, cooperare, metode de dezvoltare a creativităţii. Activitățile se vor organiza la 

școala, în parcul central, la bibliotecă abordând demersul transdisciplinar al învățării.  

 

 

 

 



XIV. PRODUSE ALE PROIECTULUI:  

 

 Postarea  activităților,  obiectelor create pe site-ul didactic.ro., printerest.  

 Prezentarea activităților la Comisiile metodice şi Cercul pedagogic,  mass-media, Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor. 

 Organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor în instituții partenere. 

 

 

XV. CALENDARUL ACTIVITӐŢILOR: 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

activității 

Perioada 

 

Elevi 

participa

nţi 

Responsabili Locul desfӑşurӑrii 

1.  Dărnicia toamnei: 

Fețe haioase din 

fructe și legume 

Octombrie 

2017 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

 

2.  Felinare din sticlă, 

borcan, dovleac 

Octombrie 

2017 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

3.  Imalo- omida 

curioasă 

Noiembrie 

2017 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Parcul Central 

4.  Creăm prin tehnica 

Origami! 

Decembrie 

2017 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

 

5.  Decorațiuni de 

Crăciun pentru 

brad, masă și perete 

Decembrie 

2017 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Sala Festivă 

6.  Un lucru util- 

reciclare 

Ianuarie 

2018 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Muzeul de Artă 

SEMESTRUL AL II- LEA 

7.  Măști pentru 

carnaval 

Februarie 

2018 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Sala festivă 

8.  Mărțișoare Martie 

2018 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Casa de Cultură și Artă 

9.  Flori  Aprilie 

2018 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

 

19. 

 

Coșul cu ouă 

Dansul Iepurașilor 

Aprilie 

2018 

Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

Palatul Copiilor 

10.  Tablou pentru 

mame (din CD) 

Mai 2018 Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Sala de clasă 

 

11.  Vestimentația 

modernă (reciclare 

de hârtie)-  

Iunie 2018 Clasa I E Gombos Melinda 

Gal Ilonka 

Biblioteca Judeţeană 

„I.S.Bădescu”, Sălaj 

 

XVI. DISPOZIȚII FINALE 

 Rezultatele proiectului și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților la 

proiect în cadrul ședințelor cu părinții, comisiilor metodice, Consiliului profesoral, instituțiilor similare, 



opiniei publice, comunității  prin diferite mijloace de comunicare: didactic.ro, facebook, referate,  

comunicări,  articole în presă /reviste de specialitate, expoziții tematice. 

 

 

XVII. ANEXE 

Anexa 1 – Acord de parteneriat educațional Scoala Gimn. ,,Mihai Eminescu”- Palatul copiilor, 

Zalău 

Anexa 2 – Acord de parteneriat educațional Scoala Gimn. ,,Mihai Eminescu”- Muzeul Județean 

de Istorie și Artă, Zalău 

Anexa 3- Acord de parteneriat educațional Scoala Gimn. ,,Mihai Eminescu”- Biblioteca Judeţeană 

„I.S.Bădescu”, Sălaj 

 



 

 



 

 

 



 

 


