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PARTENERI:
Colegiul Naţioanl „Iosif Vulcan” Oradea

Grădiniţa cu P.P. nr. 12 Bistriţa

Str. Jean Calvin nr. 3, Oradea

Str. Andrei Mureşanu nr. 44 A Bistriţa

Director: Prof. Savu Adriana

Director: prof. Emiliana Chira

Grădiniţa cu Program Prelungit „Academia Piticilor”
– Cluj Napoca
Str.Tazlău, Nr.11, Cluj Napoca
Director: Prof. Emilia Bodea

Grădiniţa cu P.P. nr. 14 – Satu Mare
Str. Gladiolei nr. 4
Director:

Şcoala Gimnazială „ Horea”
Grădiniţa cu P.P. nr. 1 Şimleul Silvaniei
Str. Horea nr. 26, Şimleul Silvaniei
Director: prof. Porcar Cosmin

Grădiniţa cu P.P. Riki-Priki Reşiţa
Str. Aleea Roman nr. 1, Reşiţa
Director: prof. Cristea Doina

Grădiniţa cu P.P. nr. 14 Arad

Şcoala „ Avram Iancu” Oradea

Str. Patria nr. 2, Arad

Str. Str. Gheorghe Pop de Băseşti Nr. 3-3a

Director: prof. Csaki Margareta

Director: prof. Bârlădeanu Gheorghina

Grădiniţa cu P.P. nr. 45 Oradea

Grădiniţa cu P.P. nr. 1 Beiuş

Structură G.P.N. nr. 12 Oradea

Str. Română

Bulevardul Dacia nr. 12

Director: prof. Ştefănică Monica

Director: prof. Ciocan Rodica
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PROIECT EDUCATIV
A.

DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU

a) Titlul : „Universul copilăriei”
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Cultural - artistic
c) Tipul de proiect: judeatean

B.

APLICANTUL

Coordonate de contact:
 Grădiniţa cu P.P. nr. 27 „ Voinicel” - Oradea, Tel: 0359/418 924
Responsabil:

Prof.

Savu

Adriana

–

Colegiul

Naţional

„I.

Vulcan”

-

Oradea

Coordonatori: Prof. Ciobanu Florin
Prof. Druţă Georgeta – tel: 0743/667 954
Prof. Trifan Nicoleta
Prof. Andrei Ionuţ
Echipa de proiect:
Prof. Ţinc Laura - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.27 - Oradea, Bihor
Prof. Vancu Voichiţa – Grădiniţa cu P.P. nr. 45 Oradea, structură G.P.N. nr. 12, Bihor
Prof. Emiliana Chira - Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12 - Bistriţa, Bistriţa - Năsăud
Prof. Emilia Bodea - Grădiniţa cu P.P. „Academia Piticilor” – Cluj Napoca, Cluj
Prof. Macovei Mariana – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Şimleul Silvaniei – Sălaj
Prof. Csaki Margareta- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 Arad – Arad
Prof. Cristea Doina – Grădiniţa cu Program prelungit „ Riki-Priki”, Reşiţa, Caraş-Severin
Prof. Pop Monica – grădiniţa cu Program Prelungit nr. 14 – Satu-Mare, Satu-Mare
Prof. Bârlădeanu Gheorghina – Şcoala Gimnazială „ Avram Iancu” Oradea
Prof. Dărăban Oana – Grădiniţa cu P.P. nr. 1 Beiuş, Bihor
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C.

CONTEXT
Perioada preşcolară se caracterizează printr-un puternic dinamism, prin exteriorizarea

spontană a sentimentelor, prin mimică nealterată şi expresivitate însufleţită, şi, de aceea, oferă
numeroase premise pentru cultivarea potenţialului creativ, atât în rândul copiilor cât şi a
cadrelor didactice sub a căror oblăduire se află aceştia.
Copilul de ieri şi de azi, copilul universal este tema la care ne-am gândit.
De ce?
Deoarece copilăria este cea mai fascinantă vârstă prin explorările pe care le face micul
individ în încercarea lui de a descoperi lumea, de a îmbina ceea ce ştie intuitiv cu ceea ce află
zi de zi de la cei din jur. Copiilor le place să se bucure de micile lor pasiuni atât acasă, în
liniştea spaţiului bine cunoscut, dar şi mai mult le place atunci când lucrurile se întâmplă
alături de copii de seama lor, când pot împărtăşi alături de alţi prichindei entuziasmul pentru
cunoaştere şi descoperire realizat prin joc şi experimentare. Aventura poveştilor noastre unice,
personalizate şi irepetabile poate fi o provocare pentru toţi factorii implicaţi în educaţia
copiilor, o provocare ce are ca scop motivarea copilul spre însuşirea deprinderilor morale.

D.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scop:
 Încurajarea schimbului de experienţă între diferite instituţii de învăţământ prin
valorificarea potenţialului creator în domeniul artistic atât a preşcolarilor şi şcolarilor
mici, cât şi a cadrelor didactice.
Obiective:
 Dezvoltarea unor calităţi: bunătate, compasiune, grija faţă de semeni, însuşirea
unor reguli cu caracter ecologic: îngrijirea unor vieţuitoare, plantarea florilor, a
pomilor, ocrotirea naturii, evitarea poluarii etc. precum şi conştientizarea
consecinţelor unor fapte nepermise cum ar fi joaca cu focul, nerespectarea
regulilor de circulaţie, neascultarea sfaturilor părinteşti.
 Stimularea interesului preşcolarilor pentru creaţia artistică.
 Promovarea capacităţii copiilor de a interpreta roluri aparţinând unor lucrări
originale.
 Promovarea abordărilor, ideilor inovatoare şi creatoare ale cadrelor didactice în
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domeniul cultural-artistic, a educaţiei în general.
 Realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ
Grup ţintă:
 direct: copiii din învăţământul preşcolar şi şcolar din mai multe unităţi de
învăţământ din judeţ , cadre didactice
 indirect: părinţii şi comunitatea locală
Durata: noiembrie 2014 – mai 2015
o

Conţinutul proiectului:
SECŢIUNI:
Secţiunea A – CREAŢIE PLASTICĂ – cu tema: ,,Universul Copilăriei” –Se adresează
preşcolarilor:
1. Desen
2. Pictură
3. Colaj
Sectiunea B – Simpozion cu participare internatională – “ Cărţile copilăriei”– se
adresează cadrelor didactice/copiilor:
1. Poezii – create de cadre didactice, copii sau colectiv
2. Povestiri – create de cadre didactice, copii sau colectiv
E.
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Structură:
Nr. Activitatea
Grup ţintă
Termen
Responsabil
crt
Organizarea
Grădiniţele
Noiembrie Cioban F.
1.
echipei
din judeţele
2014
Druţă G.
proiectului
implicate în
Trifan N.
proiect
Andrei I.

2.

Lansarea
proiectului

3.

Diseminarea
programului

Grădiniţele
din judeţele
implicate în
proiect
Grădiniţele
din judeţele
implicate în
proiect

Rezultate
Organizarea
echipei
de
proiect
şi
obţinerea
avizelor
necesare
lansării
proiectului
Acorduri de
parteneriat

Ianuarie
2015

Druţă G.
Trifan N.

Ianuarie
2015

Echipa
de Discutarea
Proiect/
detaliilor
Grădiniţele
partenere

Observaţii
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4.

„Universul
copilăriei”

Grădiniţele
din judeţele
implicate în
proiect

4 Aprilie
2014

5.

Evaluarea
proiectului

Grădiniţele
din judeţele
implicate în
proiect

Mai
2015

F.

Poveşti cu şi
despre copii,
scrise de
educatoare,
învăţători sau
copii
Echipa
de Editarea unui
Proiect/
auxiliar
Grădiniţele
didactic
partenere
Echipa
de
Proiect/
Grădiniţele
partenere

EVALUARE – CALITATE
Echipa de proiect a fost mulţumită vis-a-vis de numărul mare de grădiniţe implicate în

aceast proiect educativ, arătând încă o dată dorinţa cadrelor didactice din grădiniţele judeţene
şi a celor din judeţele vecine pentru promovarea abordărilor, ideilor inovatoare şi creatoare în
domeniul cultural-artistic, a educaţiei în general.
În urma primirii lucrărilor, se va edita un auxiliar didactic.

G.

MONITORIZAREA PROIECTULUI
Raportarea se va face în parte de către fiecare grădiniţă participantă. Această raportare

va cuprinde modalitatea desfăşurării activităţilor, locul, persoanele implicate, impactul asupra
celor implicaţi în proiect. Rapoartele vor fi înaintate la G.P.P. nr. 27 Oradea –
geta_druta@yahoo.com pentru monitorizare, urmând ca evaluarea finală să se realizeze de
către aceasta, în cadrul ultimei acţiuni propuse din activitate.
Toate acţiunile vor fi filmate sau fotografiate, aspectele fiind prezentate părinţilor şi se
vor publica şi mediatiza.
H.

REZULTATE:
CALITATIVE:



Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre
didactice şi între colectivele de copii pe care îi îndrumă
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Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului



Cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor prin activităţi extracurriculare



Stimularea potenţialului artistic-creativ al copiilor
CANTITATIVE:



Realizarea unui spectacol cu marionete



Elaborarea diplomelor tuturor participanţilor la proiect



Elaborarea unor pliante, postere etc.

I.

DISEMINAREA PROIECTULUI
În luna noiembrie va avea loc lansarea proiecului educaţional „Universul copilăriei”,

coordonatorul proiectului şi echipa de proiect se vor ocupa de disiminarea proiectului în
rândul grădiniţelor regionale. Vor fi realizate pliante şi afişe pentru mediatizare, apariţii în
presă locală şi site-ul: www.didactic.ro.

J.

IMPACTUL PROIECTULUI
Prin elaborarea şi desfăşurarea acesui proiect educativ impactul asupra grădiniţei ca

organizaţie va fi acela de creştere a prestigiului în comunitate, extindere a parteneriatelor
educaţionale. Educatoarele partenere la proiect au posibilitatea de a-şi valorifica potenţialul
creator şi talentul artistic.
Acest proiect are ca ţintă directă copilul. Prin acţiunile propuse în cadrul proiectului,
copiii vor fi captaţi să participe activ în procesul educativ având, la rândul lor, posibilitatea de
a-şi valorifica potenţialul creator şi talentul artistic.

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Echipa de proiect doreşte continuarea proiectului şi extinderea acestuia şi ĩn următori
anii şcolari.
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L. BUGETUL PROIECTULUI
 Surse de finanţare: fonduri proprii, sponsorizări
 Costurile pe activităţi:  Buget : -

M. Parteneri
 externi: (ong-uri, instituţii locale etc)

N. ANEXE
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PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN
„Universul copilăriei”

Regulament
Proiectul de adresează copiilor şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar care
doresc să participe la activităţile din cadrul proiectului educaţional „Universul copilăriei”.
Fiecare participant la proiect va trimite Fişa de înscriere, până la sfărşitul lunii
ianuarie, pe adresa:
 de e-mail: geta_druta@yahoo.com
 sau prin poştă la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.27, str. Păunului nr. 1
Oradea, Bihor cu specificaţia „Pentru: Proiectul educaţional judeţean „Universul
copilăriei”
Lucrarea cadrelor didactice va conţine maxim 2 pagini şi va respecta următoarele
criterii: va fi redactată pe suport electronic în Word, Times New Roman 12, spaţiere la un
rând, format A4 cu margini de 20 mm, cu diacritice, fără greşeli de scriere sau ortografice.
Titltul va fi scris cu majuscule, boltit, la centru. Sub titlu, la 2 rânduri, în partea dreaptă se va
scrie autorul, cu majuscule. La 2 rânduri se va începe redactarea lucrării.
Lucrările vor fi originale şi vor avea în vedere unul dintre următoarele aspecte:
 antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi: bunătate, compasiune, grija faţă de
semeni etc.;
 însuşirea unor reguli cu caracter ecologic: îngrijirea unor vieţuitoare, plantarea
florilor, a pomilor, ocrotirea naturii, evitarea poluarii etc.;
 consecinţele unor fapte nepermise cum ar fi joaca cu focul, nerespectarea
regulilor de circulaţie, neascultarea sfaturilor părinteşti etc.
Comitetul de verificare îşi rezervă dreptul de a nu accepta acele lucrări care nu
îndeplinesc condiţiile impuse de organizatori.
Lucrările care vor întruni condiţiile de redactare şi vor respecta tema, vor fi tipărite
într-o culegere de texte ce va putea fi folosit ca auxiliar didactic.
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Pentru spectacolul cu marionete ce se va desfăşura pe scena grădiniţei organizatoare,
fiecare cadru didactic va pregăti o trupă de păpuşari formată din maxim 5 copii, după o piesă
la alegere care să respecte tema proiectului, „Universul copilăriei”.
Tuturor participanţilor li se vor acorda diplome de participare la proiect .
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PROIECT EDUCATIV REGIONAL
„ Universul copilăriei”
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: .......................................................
SPECIALITATEA:…………………………………………………………………………….
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ...........................................................................................
ADRESA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT: .............................................................................
……………………………………………………………………………………………….......
NR. TEL:………………………………………………………………………………………..
E-MAIL: ......................................................................................................................................
GRUPA: .......................................................................................................................................
NUMELE COPIILOR: .............................................................................................................
………………………………………………………………………..
.............................................................................................................
………………………………………………………………………..
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