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Privind educaţia cu alţi ochi 
 
VĂ PREZINTĂ: 
 

SEMINAR DE FORMARE – sâmbătă, 17 oct 2009 TARGU MURES 
 

        Să  privim ziua la grădiniţă cu alţi ochi 
  

Rutinele, tranziţiile şi activităţile de după-masa văzute prin 
prisma Educaţiei Imaginative.  

 
   

         
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cant Annabella, formator autorizat (M.E.C.I, M.M. si 
CNFPA), este absolventă a Şcolii Normale Gh. Lazăr din Cluj-
Napoca şi a Facultăţilor de Pedagogie şi Filologie din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai. Masteratul în Pedagogie l-a urmat şi 
absolvit la Universitatea Simon Fraser din Canada unde a predat 
cursuri de istoria pedagogiei şi a fost cercetător în educaţie  până 
în 1999 în echipa Prof. Dr. Kieran Egan. După absolvirea cu notă 
maximă a Masteratului, aceasta s-a reîntors în ţară şi a fondat 
Fundaţia Umanitară Wonderland, organizaţie educaţional-
umanitară. Cant Annabella şi-a modelat în ultimii 15 ani de 
practică educaţională preşcolară, propria metodă pedagogică 
alternativă, metodă ce a stârnit interes in mai multe ţări. În 
prezent, Annabella Cant este înscrisă la un program de doctorat 
al Facultăţii de Educaţie din cadrul Universităţii SFU, Canada. 
 

Propunerile participanţilor la prezentările anterioare ale d-nei prof. Annabella 
Cant şi discuţiile pe care aceasta le-a purtat cu sute de educatoare, au fost luate în 
considerare şi transformate în prezentul seminar interactiv. Acesta vă va readuce 
zâmbetul copilăriei pe buze şi în suflet. Pe parcursul seminarului, participanţii vor 
crea, adapta şi personaliza momentele zilei la grădiniţă prin intermediul strategiilor 
pedagogice specifice Metodei Annabella. Se vor confecţiona materiale didactice 
utilizabile zilnic, se vor prezenta idei pertinente referitoare la „momentele-cadou” ale 
zilei şi se vor practica multiple jocuri cu valoare pedagogică demonstrată. Întregul 
seminar este conceput atât din punctul de vedere al practicianului cât şi din cel al 
teoreticianului. Participanţii vor fi informaţi, motivaţi şi „mişcaţi” de către formatoare 
cu ajutorul unui material interactiv şi creativ care îi va specializa în parcurgerea cu 
eficienţă a momentelor zilei la grădiniţă. 

Pentru educatoarele care simt stresul zilnic provocat de numarul mare de 
copii, d-na Cant va oferi alternative interactive şi ludice care vor lumina şi descreţi 
multe frunţi. 

Nu uitaţi că educaţia, în opinia  d-nei Cant, trebuie  să pornească de la cadrul 
didactic şi trăirile acestuia!  
 

Prof.   Annabella Cant 

 
Locaţie: TARGU MURES 
 
Grădiniţa cu pp nr. 12 
Str. Hunedoara nr. 29 
 
Informaţii suplimentare găsiţi la 
d-na Sarmasan Dorina 
Tel: 0748 130 313 
 
 
Program : 
 
Partea I:     14.00-15.30 
Pauza de cafea     
Partea a II-a:    16.00-18.00 

 

Open eyesOpen eyesOpen eyesOpen eyes este un proiect 
educaţional de generare  
de fonduri al Fundaţiei Umanitare 
Wonderland 
RC 565/15.04.1999  
C.U.I. 11724416 

 
 

INSCRIERI: Tel.: 0756 423 895 
E-MAIL: open.eyes.ro@gmail.com 

 
Pentru înscriere vă rugăm să ne trimiteţi următoarele date:  
numele, instituţia, funcţia, adresa e-mail, nr. telefon. 
 
Taxa de participare este de 80 RON şi include diplome, mapa participantului, 
CD cu suport de curs, onorariu, valoarea transportului si cazării delegaţiei, 
asigurarea pauzei de cafea si gustare pentru participanţi. 

 

Diplome de participare vizate de OE  
vor fi acordate la sfârşitul seminarului. 

 

În parteneriat cu 
Inspectoratul 

Şcolar Judeţean TARGU MURES
 


