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DESCRIBREA PROIECTULUI
a) Ideea proiectuluri:
Derulat in cadrul proiectului educafional nalional de succes Sd. eitim
mileniulrrr, proiectul educalional judelean /vicio ziftrd.poueste! igi p
familiarizeze copiii preqcolari cu lectura, cu cartea, cu valorile literare na
internalionale.

b) Motivalia proiectului:
La orice udrstd., omul este o fiinld. care se hrdnegte cu poueSti. De aceee,
pouestirilor, pe care au strdns-o oamenii pe tot globul, din casd in casd., din
oI in
secol, fie in uorbd., fie Si in scrfs, a depd;it celelalte auulii omenegti. (Rabind nath
Tagore).

Noi, oamenii, venim pe lume inzestrafi miraculos sd transformXm sune
sentimentele in cuvinte. .De ce? Deoarece comunicarea este fundamentald. lar
cuvintelor, mai presus de toate, ne modeleazd viata.
De n-ar fi poueStiin lume, cum er trdi biata lume?, spune o zicalh popularI
Este un fapt acceptat deja ci, mult inainte de a incepe qcoala, copilul
descifreze semnificalia ctrvAntului tipdrit gi, de multe ori, chiar poate sa scrle

sd
SA

citeascX.
Este vdrsta la care copilul este fascinat de cuvinte, de povegti gi povestiri. El
intelege cX o carte de lecturd este un tlrdm plin de mistere c[tre care se simte
sl pe

care wea sdl descopere. Nu existd o lume mai frumoasd ca lumea povegtilor.
nu
uitdm d. ...fiecare om ore un Tdrdm Fermecat doar al lui(Mary poppins).
vArsta pregcolar[ erste cea mai propice pentru a obignui copilul cu cd4ile,
a-i stimula gi dezvolta vocabularul, gAndirea, spontaneitatea, imaginafia, creativi
Cartea qi cititul ei oferd posibilitatea de a explora cu ochii minlii qi de a tr[i
enfe
de vialX remarcabile, de a imagina locuri gi personaje care pot fi descifrate gi pot
nt
finte de viitor, iar in cazul celor din urmX, modele de urmat.

Cdrfile pe care le citim

in

copildrie ne lumineazd destinu]. Paginile

ca

dXruiesc inlelepciunea qi splendoarea lor ne transformd pentru totdeauna, fdcdn
mai buni, mai puternici., mai profunzi. Mai adevdrafi. intAlnirea cu imagi
Ei
cuvintele, la vdrsta potrivitd, ne obligX sd trdim mai mult qi mai frumos decAt cei ca nu
au ar,rrt parte de binecuvAntarea lecfurii.
Este cunoscut faphrl cd, in zilele noastre, copiii igi petrec prea mult timp
fafa
televizomlui gi a calculato,rului, iar contacful cu cartea este minim. De aceea
mul
educa[ional Sd eithn pentru mileniul IIf igi propune sd apropie copiii de bibli €d,
de locul minunat in care eipot veni in contact cu cartea, ispitindu-i cu povegti.
iVicio zifrrd. poueste! este imboldul pe care proiectul derulat in acest an
la nivelul judefului Cdldragi il adreseazd copiilor, dar gi pdrin{ilor gi cadrelor di
deopotrivi, dat fiind faptul cd povegtile au fost dintotdeauna o modalitate
dqi
pldcut[ de a petrece timp de calitate allturi de copil qi de a-i transmite un mesaj,
a-l
invdla sd descopere qi s[ se aventureze in lumea minunat[ a fanteziei.
Aqadar, sX pdgim impreund pe drumul ce4ii, in speranla descifrdrii tai lor
minunatelor povegti care lumineazi orice copilXrie. Sd-i ajutdm pe copii sX
cartea copildriei lor, acea carte care le va schimba viala gi le va colora visele, care ll va
ajuta s[ igi g[seascd rostul gi sX inleleagd cine sunt, cine vor si fie.

c) Scopul proiectu.lui:
Familiarizarea copiilor cu cartea, cu valorile literare nafionale qi inte
stimularea interesului gi a dragostei copiilor preqcolari pentru lecturx:
- Dezvoltarea competenlei de comunicare a copiilor.

d) Obiectivele proirectului:
- Formarea qi consolidarea cunoqtinlelor despre carte (alcituire, caracte
fizice, titlu gi autor, confinut, tipuri de carte, tipuri de Iectur[, importanla

-

pentru om);
Familiarizarea cu etapele elaborXrii unei cd4i (creafie, manuscris,
tipdrire, lansare, difuzare, utilizare, pdstrare) gi cu institufiile gi persoa
particip5 la elaborarea gi difuzarea ce4ii (scriitor, editur[, tipografie, I
bibliotecd);
Dezvoltarea abilitdtii de a dialoga, adresand intrebxri pertinente, cu
implicafi in procesul de concepere scriere editare tipdrire I
difuzare - pdstrare a ci4ilor;
Formarea gi consolidarea deprinderilor de a utiliza o carte, de a pdstra o ca
a recondifiona o carte, de a concepe qi realiza o carte cu mijloace proprii,
etapele specifice, de a reda prin mijloace plastice mesajul gi importa"tu.a.R
stimularea gustultri pentru lecturd, indeosebi pentru povegti gi a i
pentru citit-scris;
valorificarea publicaliilor pentru copii preqcolari ,,Girafa Rafa,, gi
activitatea de stimulare a interesului pentru lecturd derulat[ sub cr
cadrelor didactice, )ta gr[dini{X gi a pdrinlilor, acasd;
stimularea imaginafiei qi a creativitdlii verbale gi plastice;
Formarea deprindelrii de a comunica despre un tert audiat sau lecturat.
analiza crealia proprrie sau a unui coleg, emiland opinii personale
privire la acestea;
Stimularea capacit5rlii de a-gi exterioriza sentimentele legate de carte, impi
bucuria pe care i-o oferd studiul cnrFi gi satisfaclia lecturii cu cei din jurul si

-

-

-

-

e) Resursele proiectului:

*

Umane:

-

pregcolari;
cadre didactice:

pdrinfi;
scriitori;
functionari ai editurilor, tipografiilor, bibliotecilor, librdriilor;
reprezentanti ai comunitl{ii locale;
reprezentantimass-media.

* Informafionale:
- literaturd pentru copii, pe suport letric ai digital;
- softeduca[ional pentrupregcolari;
- internet;
- publicafiile pentru copii pregcolari,,Girafa Rafa,, gi ,,pipo,, ;
- materiale de marketing (panouri, pliante, flyere).
* Materiale:

tare,

care

irie,

-

,, in

)a
cu

ind

+

spatii necesare derul5rii proiectului;
suport logistic asigurat de instituliile impricate in proiect;
materiale didactice tipice;
aparaturdaudio-video;
consumabile:
diplome;
premii;
alte materiale necesare derul5rii activit5lilor propuse la nivelul
invdl[mAnt.

Financiare:

-

*

bugetul unitd{ilor de inv[[dmAnt;
fonduri extrabugetare asigurate de partenerii din proiect.

Temporale:

-

O

anul gcolar 2or7 - zor8
Grupul - [inti al proiectului:
ro65 pregcolari din z9 institulii de invdldmAnt preEcolar;
6o cadre didactice;
pdrinlii copiilor implicagi in proiect.

-

g) Activititile proiectului:
Nr.
Activitatea
crt.
1

iVfcio

ziftrd. poueste!

Responsabili

Luna

Coordonatorii
proiectului

Octombrie

- Identificareapartenerilor
- intocmirea documentaliei Echipele de
specifice
proiect din
- Lansarea proiectului la nivel unit[file de
de

judet

- Lansarea proiectului la
nivelul unit5lilor de
2

Ann

-

3

invdthmAnt
se noqte o eorrte?

Observa tii
Tematicd

obligator

invX[[mAnt

Echipele

de

unitdfile

de

Noiembrie

Tematicd

Februarie

Tematicd
obligatori

intAlniri cu scriitori
proiect din
orientatir
Vizite la fabrici de hArtie, unit[1ile de
edituri, tipografii, biblioteci, inv6!5mAnt
librdrii, tArguri de carte
Cdsula cupoueqti
Echipele de Decembrie TematicX
- Lecturd
proiect din
orientativ

-

4

unit[ti r

In

Teatru pentru copii
Joc de rol

invdt[mAnt
lurneo bqsrnelor
Coordonatorii
- Expozitie de desen gi picturd proiectului

cu scene din

poveqti
(evaluare intermediarl)

Echipele

de

proiect din
unitdtile de

I

de

Inua{d. de mititel gigr uc

D

inv6ldmAnt

tr Echipele

de

moiuqurel!
proiect din
- Activitd{i care stimuleaz[ unit5{ile de
interesul pentru lecfurd

Prietenii

6

-

cuuintelor-

Culegeri de povestiri create

inv[ldmAnt
Coordonatorii
proiectului

Echipele

proiect

unitdtrile

Citeqte,

7

descoperd.,

exploreazdJ

-

h)

{
-

Prezentdri power point cu
aspecte din activitdlile
derulate

(evaluare final[)
Rezultatele de bazi ale

Aprilie

Tematici

orientati

ta

Tematict
obligator

e

Tematicd
obligator

o

de

din
de

invdl5mAnt
Coordonatorii
proiectului

Echipele

Martie

Mai

de

proiect din
unitdlile de
inv6{6mAnt

proiectului

Rezultate calitative agteptate:
Diversitatea gi corectitudinea cunogtinlelor copiilor despre carte (alci
caracteristici fizice, titlu qi autor, confinut, tipuri de carte, tipuri de le
importanla cdrlii pentru om), despre etapele elabordrii unei cd4i (c
manuscris, editarer, tipdrire, lansare, difirzare, utilizare, pdstrare) qi
instituliile gi persoanele care participd la elaborarea gi difuzarea c54ii (sc itor,
<

'

editurd, tipografie, librdrie, bibliotecd) ;
Calitatea abilitdlii de a dialoga, adresAnd intreb[ri pertinente, crr
,,&r
implicali in proces'ul de concepere - scriere - editare tip[rire lans
difizare - p5strare a c54ilor;
Nivelul de exersare gi func[ionare a deprinderilor de a utiliza o carte, de a;
o carte, de a recorrdifiona o carte, de a concepe qi realiza o carte cu mi
proprii, urmAnd etapele specifice, de a reda prin mijloace verbale gi pl
mesajul gi importanLla cirfii;
Interesul crescut al copiilor pentru citit-scris, pentru lectura textelor lit
specifice vArstei lor, in special a povegtilor;
Respechrl gi dragostea fald de lecturd gi fa![ de creagia literard imprima
rAndul copiilor;
Capacitatea copiilor de a anticipa viitorul existenfial, pornind de la textul lit
exersAnd imagina{ier creatoare prin mijloace verbale gi plastice;
Ini{iativa 9i ugurin{a copiilor de a comunica despre un text audiat sau lecture
a analiza creafia proprie sau a unui coleg, emilAnd opinii personale argumer
cu privire la acestea;
Pldcerea gi bucuria copiilor de a-gi exterioriza sentimentele legate de carte.
Obignuinlele formate in rAndul pregcolarilor, pdrin{ilor gi cadrelor didactic,
privire la utilizarea povegtilor ca mijloace de dezvoltare a personahteTii copiil
ca modalitXqi optime de petrecere a unui timp de calitate impreund cu copilul

rrii"

rare

ein
rfaf,

.de

,CU

lr gi
6

Abordarea creativd a activit[1ilor de cdtre cadrele didactice implicate
in
in vederea implementdrii acesfuia:
cregterea experien{ei organizatorice a fiecdrei echipe de cadre di
unit5lile de invdfdmAnt implicate in proiect;
Transformarea proiectului intr-un model de bund practicd.

* Rezultate cantitative agteptate:

Amenajarea in fiecare unitate a unui spaliu de popularizare a proiecfului;
Organizarea in fiecare unitate a unor expozi{ii cu lucrdrile copiilor
rea
activitdtile proiectului ;
Alcdtuirea portofoliului cu lucrdrile realizate de copii in cadrul proiectului;
Abordarea a cAt mai multe teme propuse in graficul de activiti[i ale proiect
Consemnarea fiecdrei activitdfi intr-un jurnal al proiectului gi imortali

prin fotografii, film[ri video;
Numdrul de culegeri de povestiri create realizate in fiecare unitate de invd
implicati in proiect;
Numdrul de publica[ii pentru copii pregcolari,,Girafa Rafa,, gi ,,pipo,,achi
gi utilizate in activitatea de stimulare a interesului pentru lecturd den
coordonarea cadrelor didactice,la grxdinild gi a pdrinfilor, acas[.

Ant
nate
sub

i) Impactul proiectrrlui :
+ Asupra copiilor:

cregterea interesului gi a dragostei pentru carte gi pentru lecturd;
Dezvoltarea competen{ei de comunicare a copiilor.

* Asupra pirinfilor:

-

Formarea unor competenfe cu privire la utilizarea poveEtilor ca mijl
dezvoltare a personalitXtii copiilor;
cregterea calit[gii timpului petrecut de p6rinli impreun[ cu copiii;

.,L Asupra cadrelor didactice:
- Dezvoltarea compeltenlelor cadrelor didactice cu privire la utilizarea

mijloace de dezvoltare a personalit[lii copiilor qi ca modalitd{i opti
petrecere a unui tinnp de calitate in grddinifx, care s[ ofere copilului

pldcerea de a invd!a.;

stimularea creativitilii cadrelor didactice implicate in proiect, in p
implementare a acesfuia;
Creqterea experien!,ei organizatorice privind derularea unui proiect;
Transformarea proiectului intr-un model de bun[ practicd.

Asupra comunitirfii:

j)
k)

+

congtientizarea importan[ei cxr[ii gi lecturii pentru copii gi adu\i, in
dezvoltdrii compete nfei de comunicare;
consolidarea relaliilor grddini[d - familie - comunitate.

Bugetul proiectullui:
Fonduri din bugetul unitililor

de invdldmAnt;

Fonduri extrabugetare asigurate de partenerii din proiect.
Indicatori de evalluare:
De ordin calitativ':
gradul de implicare a copiilor qi cadrelor didactice;

ca
de
a 9i

gradul de implicare a pXrin{ilor gi comunitdlii locale;
aplicabilitatea cunogtinfelor gi competen{elor insugite de copii, p[rin]i
didactice;
atitudinea copiilor fafd de carte gi lectur[;
mentalitatea gi comportamentul adullilor din jurul copilului privir
practici legate de lecturd;
calitatea strategiilor didactice utilizate de cadrele didactice implicate
in
nivelul de utilizare a invildrii bazate pe lectur[;
capacitatea organizatoricx a fiec[rei echipe de cadre didactice
din un
inv[fdmAnt implicate in proiect;
gradul de valorificare a proiectului ca model de bun[ practicd.
:* De ordin cantitativ:
numdrul de copii inscrigi in proiect;
numdrul de copii beneficiari ai publicaliilor,,Girafa Rafa,, gi,,pipo,,;
numdrul de copii, cadre didactice gi pdrinfi participan{i la toate acti
proiectului;
numdrul acliunilor derulate;
numXrul culegerilor de povegti realizate;
numdrul expoziliilor organizate;
numXrul premiilor oblinute de copii;
num[ru] materialelor de proiectare, monitorizare, diseminare evaluare.
Ei
r) Modalitili de monitorizare gi evaluare a rezultatelor proiectului:
grafi cul activitX{ilon;

-

portofolii;
CD-uri cu prezentd.ri power-point;
albume foto;
expozitii de desen gi picturd;

jurnalulproiectului;
exemple de bund practicd;

schimb de idei, materiale didactice gi educative intre unitd{ile impl

proiect;
- feedback-ul participangilor;
- interviuri luate beneficiarilor;
- evaluareintermediarX;
- evaluare finalX.
m)Modalititi de diseminare a rezultateror proiectului:
- Anuntarea in mass-media a aprobdrii gi demaririi proiectului;
- Lansarea proiectului ln cadrul comunitd[ilor;
- Prezentarea rezultatelor proiectului in cadrul comisiei metodice. a consil
profesoral din cadrul unitd{ilor de invX{dmAnt;
- Publicarea in presd a rezultatelor proiectului;
- Organizareaexpozi{iilor proiectate;
- Raportarea la nivel de jude! a rezultatelor proiectului prin prezent[ri
point.

n) Sustenabilitatea proiectului

-

:

continuarea proiectului pe parcursul anilor gcolari urm[tori;
Extinderea numdrului de unitdti pregcolare implicate;
cregterea numdrului de cadre didactice, copii gi pdrinfi implicali;
Diversificarea activitdfilor desfrqurate in cadrul proiectului.

Mihai Emi

