CDI - laborator de educaţie nonformală, ce ne formează pentru viaţă
Proiect regional aprobat în CAER, poziţia 322, prin OMECŞ nr. 31504/03.03.2015
ARGUMENT:
Proiectul contribuie la creşterea motivaţiei elevilor prin participare la activităţi
extracurriculare, desfăşurate prin metode nonformale şi informale şi se va derula în intervalul
ianuarie - iunie 2015 vizând dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor prin metode de
educaţie nonformală şi îmbunătaţirea calităţii procesului instructiv-educativ din şcolile
implicate cu sprijinul a 28 profesori ce lucrează în CDI şi incluşi în proiect .
GRUP ŢINTĂ:
În acest proiect educativ sunt implicaţi 350 elevi şi 28 cadre didactice (profesori
documentarişti, profesori metodişti, directori de C.C.D. şi de şcoli).
BENEFICIARI:
Beneficiarii direcţi 350 elevi, 28 cadre didactice, iar indirecţi peste 700 persoane:
colectivele de elevi, profesori şi profesori metodişti, directori de şcoli şi de C.C.D.-uri din
cele 7 judeţe partenere.
DURATA proiectului 8 luni în intervalul noiembrie 2014 - iunie 2015.
REZULTATE:
Pentru acţiunea repartizată fiecărui C.C.D. judeţean vom realiza şi utiliza, în timpul
activităţilor din CDI-uri cu profesorii şi cu elevii,: filme didactice, imagini din timpul
activităţilor stocate pe suport magnetic şi letric, materiale suport/instrumente de lucru folosite
în derularea activităţii repartizate fiecărui C.C.D. judeţean în cele 4 CDI-urile selectate .
Expoziţia finală se realizează în fiecare C.C.D. partener, iar imaginea fiecăreia va fi unificată
într-un singur material de către C.C.D. Neamţ şi trimisă pentru postarea pe site-ul fiecărui
C.C.D. pentru o ”vizionare” virtuală. Instrumentele şi produsele proiectului pe suport
magnetic, hârtie (texte, fişe de lucru,etc.) precum şi filme, fotografii vor fi puse la dispoziţia
tuturor, prin reciprocitate,spre consultare pentru ca forma finală să fie folosită la publicarea
unui ”Ghid al activităţilor nonformale din CDI”ce va avea ataşat şi un CD cu produsele create
în cele 7 C.C.D.-uri din judeţele partenere, prin Editura Alfa a C.C.D. Neamț.
MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
Rapoarte de monitorizare şi evaluare ale coordonatorului de la nivelul fiecărui C.C.D.
antrenat în proiect, care-şi însuşeşte proiectul după afişare, postare pe site-ul propriu şi
promovare publică.
DISEMINARE:
Prin anunţuri în mass-media, afişe, pliante, scrisori de mulţumire adresate
comunităţilor locale de unde provin participanţii, bannerul proiectului, pagina web,
Facebook, CD-uri cu imagini din timpul activităţilor, dezbateri cu participanţii şi invitaţii din
judeţe, cu reprezentanţi ai partenerilor şi ai autorităţilor locale.
Coordonator proiect,
prof. Isabella CANTEMIR

