INFORMAŢII DESPRE APLICANT

A.

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ Școala Gimnazială Podari
aplicante:
Adresa completă

Str. Școlii, nr. 1, loc. Podari, jud. Dolj

Nr. de telefon/fax

0251/339165

E-mail

scoala_podari@yahoo.com,

Coordonatori

prof. Andreescu Marilena
prof. înv. preșcolar Ștefan Mihaela
tel: 0768799191
e-mail: stefanmihaela88@yahoo.com
prof. înv. preșcolar Genes Mirela Sorina
tel: 0762643822
e-mail: genesmirela@yahoo.com
prof. Iordache Alina

Numărul cadrelor didactice participante la

3/ 3

proiect/nr. total de cadre didactice din unitate
Numărul preșcolarilor din unitate participanţi 60
la proiect
Alte programe/proiecte organizate :
INFORMAŢII DESPRE PROIECT

B.

B.1. Titlul proiectului :”În pași de dans”
B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului : concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, folclor, traditii,
obiceiuri
B4: Ediţia nr. 1
B5: Număr participanţi la proiect:150 preșcolari
B6: Bugetul proiectului:
Buget total

Buget solicitat MEN

Contribuţie proprie/alte
surse

500

-

500

C. REZUMATUL PROIECTULUI
a.

Vor fi implicaţi aproximativ 150 preșcolari, 20 cadre didactice

b.

Beneficiarii direcţi sunt preșcolarii şi indirecţi, profesorii îndrumători şi părinţii

c.

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:
- Promovare
- Etapa judeţeană
- Evaluarea şi mediatizarea rezultatelor

d.

Descrierea activităţii principale:
1. ”În pași de dans”- Festival concurs județean.
2. Evaluarea activităţilor desfaşurate în cadrul proiectului

e. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă:
Se va încerca să se urmărească utilizarea noţiunilor proiectului în activitatea profesională.

D.PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)
Răspunsul natural al unui copil este mişcarea iar mişcarea necesită coordonare, spaţiu şi
muzică;
Dansul, muzica, mişcarea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort;
Euritmia, ca formă de comunicare artistică, este un gen care dobândeşte o tot mai largă
extensiune;
Elementul emoţional oferă mişcării atractivitate şi motivaţie, mobilizează forţele
copilului şi-i produce bucurie şi mulţumire;
Mişcarea, dansul, sportul dezvoltă disciplina, curajul, perseverenţa, prezenţa de spirit;
Stimularea competiţiei între copiii din grădiniţă, oraş, judeţ.
D.2.Scopul proiectului
- Afirmarea , cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic

al copiilor din învăţământul

preşcolar.
- Stimularea cooperării intre copiii de varste egale sau diferite din medii geografice si culturale
diferite;
D.3.Obiectivele specifice ale proiectului:
- sa stimuleze colaborarea si cooperarea între preșcolari si cadre didactice pentru înţelegerea şi
pǎstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice românilor;

- să dezvoltarea dragostea pentru dans ;
- să cultive sensibilităţi artistice la copii preşcolari;
- să descopere şi să dezvolte aptitudini artistice;
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;
Cadre didactice, prescolari
D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
- preșcolari, părinţi, comunitatea locală ;
D.6. Durata proiectului: 02.05.2018 - 24.05.2018
D.7. Descrierea activităţilor:
Activitatea nr. 1
a. Titlul activitatii: FESTIVAL JUDEȚEAN ,, ”În pași de dans”
b. Perioada: 02-24 mai 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Podari
d. Participanţi: preșcolari, cadre didactice, părinți;
e. Descrierea activităţii: concursul este organizat pentru preşcolarii din Grădinițele din județul
Dolj.
Responsabil: echipa de proiect
Beneficiari: preșcolari, cadre didactice,părinți, comunitatea locală
Modalităţi de evaluare: diplome de participare pentru cadrele didactice şi diplome pentru elevii
câştigători, medalii și trofee.
Activitatea nr. 2
a. Titlul activitatii: Evaluarea activităţilor desfăşurate
b. Data: 24 mai 2018
c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Podari
d.Participanţi: cadre didactice
e. Descrierea activităţii: Vom reuni cadrele didactice implicate în acest proiect pentru a analiza
activităţile desfăşurate.
Responsabil: Echipa de proiect
Beneficiari: preșcolari , cadre didactice, comunitatea locala;
Modalităţi de evaluare: discuţii libere, album foto/ digital cu imagini.
D.8. Diagrama Gantt a activitătilor
D.9. Rezultate calitative si cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
- realizarea de contacte între preșcolarii şi cadre didactice din grădinițe diferite, din zone
geografice diferite;

- stabilirea unor relaţii de colaborare şi prietenie , de colaborare între preșcolarii din grădinițe
diferite;
- descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea şi orientarea acestora pe filieră
vocaţională, valorificarea obiceiurilor, tradiţiilor şi creaţiilor artistice

adecvate vârstei,

amplificarea şi revigorarea activităţilor artistice la nivelul învăţământului preşcolar .
- formarea unor gusturi, atitudini şi exigenţe intelectuale, morale şi estetice, faţă de creaţiile
elevilor participanţi;
D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului
Diseminarea informaţiei va menţine interesul şi motivaţia beneficiarilor. Monitorizarea
va fi făcută pe baza discuţiilor cu grupul ţintă, prin înregistrarea rezultatelor şi a problemelor
apărute, prin observarea activităţilor derulate. Evaluarea rezultatelor, a modului în care acţiunile
au fost sau nu îndeplinite se va face la finalul intervalului stabilit, când se efectuează o evaluare
finală, observând dacă programul are continuitate şi dacă obiectivul a fost îndeplinit. Dacă se
constata pertinenta continuarii proiectului, se va aplica la nivel national şi în anii următori.
Modalităţi de monitorizare a rezultatelor proiectului:
-

numărul preșcolarilor şi cadrelor didactice care vor schimba adrese de e-mail si vor
comunica online ;

-

calitatea lucrărilor şi a creaţiilor cu care elevii participă la concurs -rezultatele
concursului de creaţie:

-

chestionarele, analiza SWOT,feed-backul

D.11. Modalităti de asigurare a continuitătii /sustenabilitătii proiectului
Implementarea proiectului ”În pași de dans” va avea impact asupra:
- grupurilor ţintă prin influenţarea compartamentului copiilor;
- comunităţii şcolare prin stimularea activităţilor extracurriculare;
- creşterea prestigiului în localitate şi extinderea parteneriatelor cu comunitatea locală;
• postarea rezultatelor pe www.didactic.ro
• prezentarea proiectului în cadrul Consiliilor Profesorale şi al întâlnirilor metodice
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le
realizaţi în timpul implementării proiectului
• Periodic vor fi actualizate informaţiile despre proiect pe site-ul școlii
• Publicarea de articole în reviste de specialitate
• Prezentarea proiectului în cadrul Consiliilor Profesorale, al întâlnirilor metodice şi al
lectoratelor cu părinţii
D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului :

În perioada derulării proiectului s-a solicitat colaborarea cu Inspectoratul Scolar Judeţean
Dolj, Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova, Tv Podari, obiectul parteneriatului vizând
colaborarea părţilor în diseminarea rezultatelor prin elaborarea unor materiale de promovare a
proiectului, pentru ca în perspectivă, în cadrul unităţilor şcolare să se asigure continuitatea. În
perioada derulării proiectului, parteneriatul vizează implicarea reprezentanţilor partenerilor, prin
participarea cu materiale auxiliare, promovarea proiectului la nivelul instituţiilor respective,
mediatizarea pe paginile web şi în interiorul publicaţiilor de specialitate.

E. DEVIZ ESTIMATIV
Nr.

Descrierea

crt.

cheltuielilor

3

Fonduri proprii

Concurs “În pasi de

500

dans”

RON

Diplome,

Finantare

solicitată Total

MECTS

suma

RON

RON

-

500

premii,

trofee
Total ron

500

500

ANEXA 1

REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a Festivalului judetean

”ÎN PAȘI DE DANS” ,
desfășurat în cadrul parteneriatului județean ”Prietenia – un dar de preț”
Capitolul I - Dispoziţii generale
Art. 1 – Festivalul judetean ”În pași de dans” este o manifestare artistică organizată la nivelul
învăţământului preşcolar la iniţiativa Școlii Gimnaziale Podari, în Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dolj si Gradinița P.P. ”Petrache Poenaru” Craiova .
Art. 2 - Scopul acestei manifestări este descoperirea copiilor cu potenţial artistic, promovarea
acestora, valorificarea obiceiurilor, tradiţiilor şi creaţiilor artistice adecvate vârstei, amplificarea
şi revigorarea activităţilor artistice la nivelul învăţământului preşcolar.
Art. 3 - Concursul se desfăşoară după cum urmează:


faza județeană – participare directa- va avea loc Școala Gimnazială Podari, judetul
Dolj, 24 mai 2018

Art. 4 - Organizatorii festivalului sunt: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj, Primaria Comunei
Podari, Scoala Gimnaziala Podari, Gradinița P.P. ”Petrache Poenaru” Craiova .
Art. 5 - Prestaţia formaţiilor va fi apreciată de un juriu alcătuit din cinci - şapte membri, după
cum urmează:


inspectorul de specialitate pentru învăţământ preşcolar, primar;



profesori-specialişti pentru genurile abordate în concurs;



personalităţi artistice locale;



un reprezentant al comunităţii locale.

Art. 6 - Evoluţia formaţiilor artistice va fi recompensată cu: ,,Trofeul Festivalului ÎN PAȘI DE
DANS" - numai la faza judeteana, ,,Premiu de excelenţă"- numai la faza judeţeană, Premiul I, II,
III, Diploma de participare; dulciuri, cărţi, jucării oferite de sponsori, în cazul în care aceştia vor
exista.
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE

Capitolul II - Condiţii de participare
Art. 1 - Participarea este accesibilă tuturor candidaţilor.
Art. 2 - Secţiunile abordate în cadrul Festivalului-concurs sunt:
secţiunea I – DANS POPULAR
secţiunea II – DANS MODERN
Art. 3 - Înscrierea formaţiilor în concurs se face de către conducerea unităţii de învăţământ la
Comitetele de organizare numite de Inspectoratul Şcolar anual, pe baza unei fişe de înscriere, ce
va conţine precizările:
 genul abordat:
 numărul participanţilor din fiecare formaţie;
 durata evoluţiei;
 denumirea formației de dans.;
 numele îndrumătorului de formaţie şi al educatoarei;
 unitatea de învăţământ.
Datele de mai sus vor fi prezentate în format electronic, sub formă de tabel pe e-mail .:
Art. 4- Îndrumătorii formaţiilor prezente în concurs vor asigura melodiile în format mp3 pe email odată cu fișa de înscriere.
Capitolul III - Desfăşurarea concursului
A. Secţiunea I – Dans popular
Art. 1 - La secţiunea I sunt cuprinse următoarele genuri:


dansuri populare din folclor;

Art. 2 - Pot evolua următoarele formaţii:


formații de dans cu maxim 20 dansatori

Art. 3 - Durata evoluţiei în concurs este următoarea:


formaţie de dans - 4-5 minute;

Art. 4 - Numărul pieselor prezentate în concurs:


pentru formație de dans popular - 1 piesă;

Art. 5 Pentru stabilirea ierarhiei concurenţilor, juriul va acorda note pentru următoarele aspecte:
repertoriu adecvat vârstei, creaţie coregrafică, valoare interpretativă, impresie artistică,
costumaţie, concordanţa dintre genul abordat-creaţia coregrafică-costumaţie-muzică;
B. Secţiunea II – Dans modern
Art. 1 - Secţiunea II cuprinde dans modern (dans de caracter, dans stilizat, dans tematic, dans de

societate).
Art. 2 - Pot evolua următoarele formaţii:


formații de dans cu maxim 20 dansatori

Art. 3 - Durata evoluţiei în concurs este următoarea:


formaţie de dans - 4-5 minute;

Art. 4 - Numărul pieselor prezentate în concurs:


pentru formație de dans modern - 1 piesă;

Art. 5 - Pentru stabilirea ierarhiei concurenţilor, juriul va acorda note pentru următoarele aspecte:
repertoriu adecvat vârstei, creaţie coregrafică, valoare interpretativă, impresie artistică,
costumaţie,
concordanţa dintre genul abordat-creaţia coregrafică-costumaţie-muzică
Capitolul IV - Dispoziţii finale
Art. 1 - Îndrumătorii formaţiilor au obligaţia să respecte precizările privind numărul pieselor
prezentate în regulament, timpul alocat fiecărui gen, vârsta de participare a copiilor, perioadele
de înscriere .
Art. 2 - Îndrumătorii formaţiilor care participă la faza judeteana îşi vor înregistra evoluţiile
propriilor formaţii, iar melodia va fi trimisă în format mp3 pe adresa de e-mail :
Art. 3 - Organizatorii festivalului se obligă să se ocupe de buna desfăşurare şi să asigure:


locul de desfăşurare;



mediatizarea concursului în comunitate;



aparatura de sonorizare şi redare;



atragerea de parteneri şi sponsori;



elaborarea programului de desfăşurare;



menţinerea legăturii cu ceilalţi organizatori şi cu inspectorul de specialitate;



cooptarea persoanele potrivite pentru constituirea juriului şi pentru prezentarea
programului;



conceperea şi completarea diplomelor;



întocmirea rapoartelor finale ce conţin date cantitative şi calitative referitoare la
desfăşurarea fazelor



zonale, a celei judeţene .

Art. 4 - Cheltuielile administrative şi de transport pentru formaţiile participante vor fi suportate
de către unităţile de învăţământ, de parteneri (părinţi, primării, alţii) şi sponsori.

Art. 5 - Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.
Nerespectarea acestora atrage după sine depunctarea formaţiilor sau excluderea din
concurs.

Director,
prof. Andreescu Marilena

Coordonatori :
prof. Andreescu Marilena
prof. înv. preșcolar Ștefan Mihaela
prof. înv. preșcolar Genes Mirela Sorina
prof. înv. preșcolar Iordache Alina

ANEXA 2
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Festivalul județean ,,ÎN PAȘI DE DANS”

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
CADRU DIDACTIC PARTICIPANT:
TELEFON:
SECŢIUNEA :
GRADINITA: PODARI
NUMELE FORMATIEI:
NUMAR MEMBRI FORMATIE:
VARSTA COPII:
NUME PIESA:
NUMAR MINUTE:

Perioada înscrierii: 04 mai-18 mai 2018
Melodia în format mp3 va fi trimisa pe adresa de mail
stefanmihaela88@yahoo.com
Relații la telefon : 0768799191/0762643822

ANEXA 3
Școala Gimnazială Podari
strada Școlii, nr.1, loc. Podari,
jud. Dolj
Tel/Fax: 0251 339 165
E-mail: scoala_podari@yahoo.com
Nr. ............ / .............................

................................................................
...............................................................
................................................................
Tel/Fax:.................................................
E-mail:..................................................
Nr. .............. / ........................................

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile contractante:
A) Școala Gimnazială Podari, reprezentată prin Director, prof. Marilena Andreescu şi
coordonatori proiect, prof. Andreescu Marilena , Ștefan Mihaela, Genes Mirela Sorina, Iordache Alina
B)
....................................................................................
reprezentată
prin
Director,
..................................... și ................................................................................. în calitate de Partener.
2. Obiectul acordului de parteneriat:
Obiectul prezentului acord îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul Judeţean de dans
„În pași de dans”
3.Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să asigure următoarele servicii:
locul de desfăşurare
mediatizarea concursului în comunitate;
aparatura de sonorizare;
atragerea de parteneri şi sponsori; elaborarea
programului de desfăşurare; menţinerea
legăturii cu ceilalţi parteneri;
cooptarea persoanelor potrivite pentru
constituirea juriului şi pentru prezentarea
programului;
conceperea şi completarea diplomelor.
B)Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
să mediatizeze concursul în grădiniță;
sa mobilizeze cadrele didactice pentru o participare cat mai mare la concurs;
să pregătească preşcolarii pentru secţiunile din concurs;
să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului
4. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 20172018.
5. Dispoziţii finale:
Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de către ambele
părţi semnatare.
Încheiat astăzi, ............................. , în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






Școala Gimnazială Podari
Director,
Prof. Andreescu Marilena

...............................................................
Director,
...............................................................

