
 
NOTĂ INFORMATIVĂ  

din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş 
 

  
 Considerând că proiectul „Efectele vizionării TV şi a jocului pe calculator” poate aduce 
beneficii pe termen lung atât în viaţa elevilor dar şi a părinţilor şi dascălilor vă rugăm să vă implicaţi în 
mod direct în etapa de diseminare a informaţiilor oferite prin acest proiect pe toate palierele de vârstă 
(grădiniţă, ciclul primar, gimnazial, liceal). 
  Implicarea în acest proiect aduce după sine obţinerea unui CERTIFICAT care va 
beneficia de punctaj în următoarele condiţii. 
 

1. Afişarea la vedere, în cadrul şcolii, a posterului de campanie: Stinge-l şi hai să ne jucăm! , 
2. Prelucrarea materialului informativ postat pe site-ul Bibliotecii Judeţene Petre Dulfu 

www.bibliotecamm.ro - link -Proiectul „Efectele TV”, împreună cu psihologul şcolar, dacă este 
cazul (acolo unde el, există). Filmul documentar „Influenţa tv-ului şi calculatorului asupra 
minţii”, pe care vi-l recomandăm ca suport de informaţie, se poate procura de la: directorii 
educativi,  participanţii la conferinţa din 21.10.2009 sau bibliotecarele şcolare. Materialele 
postate cuprind  prezentări în format PDF , unele despre efectele vizionării nedozate ale TV şi 
ale jocului pe calculator iar altele despre alterantive, cum ar fi: lectura, muzica, sportul, artele 
plastice. De asemena, accesând link-ul Pentru Copii  găsiţi o bază de date utilă pentru părinţi 
cu alternative la TV/ calculator, respectiv: cluburi de dans, muzică, arte plastice, sport, teatre, 
Palatul copiilor, etc 

3. Aplicarea CHESTIONARULUI „COPILUL ŞI CALCULATORUL” la clasă (acolo unde el nu 
a fost aplicat), prelucrarea datelor şi emiterea unor concluzii / interpretare; 

4. Organizarea unei întâlniri: 
• cu părinţii în cazul grădiniţelor şi a ciclului primar; 
• cu elevii însoţiţi de părinţi în cazul elevilor din ciclul gimnazial; 
• cu elevii în cadrul orelor de diriginţie în cazul elevilor de liceu; 

      5  Redactarea unui proces verbal al întâlnirii cu semnăturile părinţilor prezenţi (în cazul 
 liceenilor, cu numele lor); 
      6.  Realizarea unei activităţi extraşcolare cu copiii / elevii (chiar şi părinţi) ca alternativă de 
 petrecere a timpului liber, altfel decît în faţa TV -ului sau a calculatorului (ex. concurs de 
 caligrafie, realizarea unei expoziţii tematice, o vizită şi o oră de lectură la Biblioteca Judeţeană 
 Petre Dulfu competiţii sportive, jocuri în aer liber sau orice ar putea stimula creativitatea 
 copiilor şi bucuria jocului împreună şi i-ar ţine o vreme departe de TV şi calculator). 
 
 
 CERTIFICATUL va fi eliberat în baza unui dosar care va cuprinde: 1) interpretarea 
rezultatelor chestionarului aplicat cu concluziile aferente,2) procesul verbal al întâlnirii cu părinţii, 
3)o scurtă descriere a activităţii. Cea mai interesantă activitate realizată, cu impact pe termen 
lung va fi premiată de Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare. 
CERTIFICATUL va fi eliberat la sediul Bibliotecii Judeţene Petre Dulfu Baia Mare, persoană de 
contact: Corina Şandor -Martin. Tel 0788-797326, email: pentrucopiimm@gmail.com  
 Termen limită de predare a dosarelor: 30 mai 2010. 
 
 Vă mulţumim şi mult succes ! 
 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş  Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare 
insp.gen.Mariana Pop      director prof.dr. Teodor Ardelean 
 


