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 Motto: „Un specialist bun poate să devină şi mai bun” 
 Domeniul proiectului:  
 Educaţia pentru dezvoltarea personală- comunicare  

 Scopul: Sprijinirea procesului de autoînvăţare; consolidarea capacităților profesionale la specialişti 
 Obiective şi principii de acţiune: 

 Deschiderea pentru ideile inovative; 
 Recunoaşterea reciprocă; 
 Vizualizarea sarcinilor; 
 Structurarea etapelor  de învăţare şi acţiune  decizii luate în comun (de exemplu, stabilirea  priorităţilor); 
 Orientarea spre un scop şi o sarcină comună: educaţia integrală a copilului, spiritualizarea educaţiei timpurii; 
 Responsabilizarea grupei de participanţi. 

 Finalităţi  
 Crearea  contextului sistemic- constructiv al învăţării în care esenţială nu este transmiterea de cunoştinţe, ci 

reflecţia şi îmbogăţirea viziunilor despre lume. 
   
 Formula succesului: „- Cunoştinţe – experienţe – colaboratori entuziaşti – Orizonturi Noi 
   
  Parteneriat: 
 DÎTS  mun.Bălți , Inspectoratul Școlar – Educație timpurie Botoșani, USARB mun.Bălți, Instituția Preșcolară 

Specializată nr.12, Grădinița cu Program Prelungit ”Șotron” Botoșani 

 Participanți: I.P nr.1, I.P nr.43, Grădința cu Program Prelungit nr.22 Botoșani, Școala Gimnazială ”Mihai 
Eminescu” Ipotești ,Botoșani. 

 



Un  parteneriat  eficient 
21.04.2016 



VaLOriZarea   eXperienȚeLOr  pOZitiVe    
aLe  peDaGOGiLOr  ip 12 



Pi-un picior de plai, pe-o gură de rai 
(tradiții și obiceiuri din străbuni) 





rOMÂnia,BOtOȘani 
16.12.2016 



actiVitĂȚi DiDactice 
Specifice aLternatiVei 

pLan Jena  



cÂnt Și JOc MOLDOVeneSc  
Gr. ”ȘOTRON” BOTOȘANI 



1 decembrie 2017 
BINE AȚI REVENIT! 



Un parteneriat eficient cu Universitatea de Stat ”Alecu Russo”. 



”Învățătura trebuie sa fie uneori un drum; 
întotdeauna un orizont.” 

Nicolae Iorga 
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