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TITLUL PROIECTULUI : Cantemirii au talent” 

 

LOCUL DESFĂȘURǍRII : Casa de Cultură ,, Theodor Balș” Darabani 

 

REALIZATOR:  clasa a X-a B, Diriginte, prof: Chiriac Cristina 

 

DOMENIUL EDUCATIV: Activități  cultural - artistice 

 

TIPUL PROIECTULUI : local, la nivelul Unității de învățământ, Liceul ,,Dimitrie Cantemir”        

                               Darabani 

 
 

 
 



 
                                                                                                

ARGUMENT 

 

            Profesorul, modelator de suflete,  are o menire nobilă dar şi o responsabilitate uriaşă de a 

căuta permanent strategii prin care să asigure şi să echilibreze dezvoltarea personalităţii copiilor.  

            Activităţile extracurriculare au un caracter recreativ, conţinutul este fixat ȋn funcţie de 

condiţiile şi posibilităţile de realizare dar şi de preferinţele copiilor.Toamna reuşeşte să trezească 

ȋn sufletul nostru bucurii şi emoţii deosebite, iar evenimentele specifice toamnei oferă elevilor 

posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a acestora. Proiectul propus contribuie la formarea 

laturii estetice a personalităţii umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atȃt 

elevilor, cȃt şi cadrelor didactice. 

 

                                                         DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

SCOP:  

1. Formarea şi consolidarea deprinderilor artistice corecte de muzică, desen; 

2. Dezvoltarea simţului artistic, estetic, stimularea creativităţii, cultivarea sensibilităţii 

elevilor . 

 

OBIECTIVE: 

           - crearea unei atmosfere de sărbătoare specifica toamnei, zilei de 26 octombrie - 

Sărbătoarea Sfântului Mucenic Dimitrie; 

           - dezvoltarea abilităților artistico - muzicale, prin interpretarea unor melodii; 

- participarea efectivă şi afectivă a elevilor la activităţile proiectului; 

- desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice care să reȋnvie ȋn sufletul celor implicaţi 

bucuria sosirii toamnei; 

- stimularea potenţialului artistic  al elevilor, prin  interpretarea unor dansuri; 

- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin  activităţile extracurriculare. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

 

           - elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani 

 

BENEFICIARI: 

 

           - elevii și cadrele didactice implicate în proiect 

 

DATA : 26 octombrie 2018 

 

DURATA:  3 ore                                                      

 

 

                                               
 



 
                                                                                                

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR:  
 

             Această activitate a devenit o tradiție a liceului, descoperind astfel mici și mari talente. 

Au urcat, pe rând, pe scenă, elevi are au interpretat câte o melodie, fie ușoară, fie populară. Pe 

parcursul concursului, concurenții au avut și momente de respiro, timp în care, câștigătorul 

ediției de anul trecut, Cheptroșu Stelian, a încântat auzul tuturor cu o suită de melodii populare, 

dar s-a și dansat alături de trupa ,,Magic Dance”, de la Clubul Copiilor Darabani, sub îndrumarea 

d-nei profesor, Jar Lăcrămioara. Deliberarea rezultatelor a fost o misiune foarte grea pentru 

membrii juriului, deoarece trei candidați au avut punctajul maxim. În urma probei de baraj, au 

fost acordate două premii I: elevei Atănăsoaie Ancuța, clasa a XII-a IA și elevului, Tudosă Alin, 

clasa a XII-a A. Toți au fost minunați, unici și la fel de emoționanți. Premiile au fost atât în bani, cât și 

în lucruri materiale. 
 

 

 

 

 

 

  

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 

- realizarea unei expoziţii la nivelul unităţii cu imagini din timpul concursului. 

 

RESURSE IMPLICATE: 

 

 umane: elevii Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani, cadrul didactic coordonator și       

   cadrele didactice din juriu. 

 temporale: 3 ore 

 materiale: - hȃrtie creponată, hȃrtie glasată, cartoane şi foi colorate, pliante,      

          planșe, baloane, flori, laptop, boxe, CD-uri. 

 financiare: - sponsori: Primăria Orașului Darabani, Koket Store, Market Evi-Len. 

                         



 
                                                                                                

                                                 

 

PROMOVAREA PROIECTULUI: 

 

 la nivelul unităţii: Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Darabani 

 site-ul local ,,Dărăbăneni. ro” 

 postul local de televiziune Darmir TV 

 

EVALUARE: 

 

 realizarea activităţilor şi obiectivelor; 

 fotografii; 

 CD-uri; 

 prezentarea proiectului ȋn cadrul ședințelor. 

 

 

SUSTENABILITATE: 

      Ne propunem ca acest proiect educaţional să se desfăşoare ȋn fiecare an, la aceeași dată. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                

 

 

                          



 
                                                                                                

 

  



 
                                                                                                



 
                                                                                                



 
                                                                                                

         


