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Raport de autoevaluare proiect educațional//activitate extraşcolară 

 

Titlul proiectului şi numele coordonatorului: ARTA VĂZUTĂ PRIN OCHII COPIILOR-Vasilache 

Maria 

Perioada:pe parcursul anului şcolar 

Participanţi:elevii cl. preg. C, părinţi, bunici, 

muzeograf 

Obiective urmărite: 

         -Să-şi dezvolte abilităţi de comunicare şi 

socializare şi un vocabular  mai vast în 

domeniul Artelor Vizuale şi Educaţiei 

tehnologice. 

         - Să participe activ –conştient la situaţii 

de comportament concrete ivite în ocazii 

organizate sau spontane. 

 

Agenda activităților proiectului:  

Prezentul proiect a luat naştere din dorinţa de 

a înlătura barierele ce apar în procesul de 

relaţionare a elevilor. Acest proiect cuprinde 

activităţi în cadrul cărora elevii sunt orientaţi 

către actul de creaţie artistică. Prin activităţile 

creative, munca atât ca activitate de grup cât 

şi individuală, îmbină utilul cu plăcutul. 

 

Rezultate / indicatori de realizare: 

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea 

potenţialului artistic al elevilor prin 

dezvoltarea spiritului de colaborare , 

socializarea şi interrelaţionarea pentru 

îmbogătirea cunoştintelor despre artă şi fumos 

Dezvoltarea spiritului de comunicare şi 

spiritului critic şi al prieteniei. 

       Valorificarea muncii depuse  

,achiziţionarea de materiale pentru ateliere din  banii obtinuţi  în urma  expoziţiei. 

 Expoziţie cu lucrările  elevilor; 

 Fotografii, CD-uri; 

 Portofolii cu lucrările plastice; 

 Broşura proiectului; 

 Diplome pentru elevi; 

 Diplome de participare pentru cadrele didactice. 

 

Observații:  
o Lansarea proiectului  la Muzeul de Attă ,,Ion Irimescu’’ Fălticeni; 

o Prezentarea proiectului la nivelul cercurilor pedagogice; 

o Articole în presa locală şi judeţeană. 

o Menţionarea activităţilor în publicaţiile instituţiilor implicate. 
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Raport de autoevaluare proiect educațional//activitate extraşcolară   

 

Titlul proiectului şi numele coordonatorului: CARNAVALUL TOAMNEI-Vasilache Maria 

 

Perioada: 30 octombrie 2014 

Participanţi: elevii cl. preg. C, părinţi, bunici; 

Obiective urmărite: 

 A fi un mic actor, interiorizând rolul interpretat; 

 Dezvoltarea sensibilității copilului și a disponibilității lui de a participa la activităţi 

artistice; 

 Implicarea părinţilor şi a bunicilor în activităţi  educative; 

 

Agenda activităților proiectului:  

La sala Pictor Băieşu s-a desfăşurat activitatea artistică în cadrul căreia copii au interpretat cântece, 

poezii, sceneta Două gospodine. La sfârşit a avut loc concursul de modelaj. 

 

Rezultate / indicatori de realizare: 

-fotografii,CD, 

Observații:  
Scenetele şi poeziile cele mai bine 

interpretate vor participa la Festivalul de 

teatru Grigore Vasiliu Birlic la sfâeşitul 

anului şcolar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


