Palatul Copiilor Timișoara
PROF.: Iluc-Jivan Daniela
CERCUL: Creație confecții

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
CERC CREAȚIE CONFECȚII
an școlar 2016-2017

CONCURSURI la care elevii au participat și au obținut premii:
-locul I- Andrei Dache la concursul interjudețean România văzută prin ochi de copil
Moreni, mai 2017,
-locul I- Mitru Alexandra la concursul interjudețean Copilăria-Darul

nostru,

Timișoara, 1 iunie 2017,
-locul I-Andrei Dache la concursul interjudețean Arlechinul, P. C. Timișoara, aprilie
2017
-locul II-Popescu Maria concursul interjudețean Arlechinul, P. C. Timișoara, aprilie
2017
-locul II și locul III la concursul național Mărțișorul românesc C. C. Roman
-locul I- Culic Sara la concursul internațional de arte vizuale Structure and Colour, P.
C. Iași
Am participat la activități metodice de formare și demonstrative, din care amintesc:
-activitatea metodică de formare Tehnologii WEB desfășurată la nivelul

comisiei

tehnico-aplicative în data de 13.06.2017 la Palatul Copiilor,
- activitatea metodică demonstrativă Eficiență și calitate în didactica interactivă
interdisciplinară desfășurată

la nivelul comisiei metodice

tehnico-aplicative la

Palatul Copiilor,
-activitatea demonstrativă desfășurată în cadrul proiectului județean Târgul
activităților educative formale și nonformale la Casa Tineretului în

și

12.06.2017.

În parteneriat cu Grădinița PP nr. 25 structură Grădinița PP 24 Timișoara, Grădinița PP
nr. 25 structură Grădinița PP nr.4 Timișoara, Școala Gimnazială nr. 19 Timisoara, am realizat
activități care s-au finalizat cu EXPOZIȚII:
-expoziția de iarnă “Sărbatoarea Crăciunului”,
-expoziția de 8 Martie “Mărțișoare și felicitări”,
-expoziția “Fluturi, flori si culori”.
În parteneriat cu Grădinița PP nr. 25 structură Grădinița pp 24 Timișoara, am colaborat
la realizarea Proiectului educational local Sport, educație, recreație, unde am organizat și
desfășurat activități artistico-plastice cu tematică sportivă, promovând astfel importanța
acestuia în dezvoltarea copiilor.
În cadrul Proiectului educational Micii

cercetători

fac

experimente, realizat de

Grădinița PP nr. 25, structură Grădinița PP nr 4 Timișoara, am desfășurat activități practiceaplicative cu preșcolarii, în calitate de partener și profesor de arte.
-am promovat activitatea cercului participand la evenimente precum Târgul
activităților educative formale și nonformale la Casa Tineretului în

12.06.2017

-am desfășurat activitate de voluntariat, organizând Atelier de creație pentru copii la
Shopping City Timișoara, în 8 aprilie 2017.
Deasemea, pe parcursul anului școlar 2016-2017, am proiectat și desfășurat activități cu
copiii, în vederea realizării cercetării pentru lucrarea metodico-stiințifică pentru obținerea
gradului didactic I în învățământ. Lucrarea, a avut ca titlu Creativitatea elevilor. Posibilități
de cunoaștere și educare prin intermediul cercului Creație Confecții/Arte Textile.

