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A.Proiect Educativ :”În lumea poveştilor” 
 
   ”Povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii omeneşti…”(M.Eminescu) 
 

Domeniul  în care se încadrează proiectul: 
 
Domeniul cultural – artistic, literatură  
 
Tipul de proiect: Naţional 
 

B.Aplicantul 
 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 Zalău, Sălaj 
Str.Gh.Lazăr nr.59 B cod postal: 450010, 
tel/fax 0260-614164, cod fiscal 31989787 
e-mail: gradinita12zalau@yahoo.com 
 
Responsabil: Dir.Prof.Bode Karina 
Coordonator: Prof.Sabău Daniela 
Echipa de proiect: 
Colectivul didactic 
 
Experienţă în domeniu:  

Grădiniţa a derulat trei ediții ale Concursului Naţional “În lumea 
necuvântătoarelor de pretutindeni”cuprins în CAER  și CAEJ și prima 

ediție a Simpozionului Internațional “Datini și obieciuri de sărbători” 

cuprins în CAEJ. 
 
C.Context  
 
Argument: 
     Îşi poate imagina cineva lumea copilăriei fără poveşti? Lumea poveştilor e 
o lume în care binele învinge răul, urâtul se transformă în frumos, 
supărarea în bucurie, imposibilul în posibil, visele în realitate… 
     Farmecul acestei lumi este acela că atunci când nu mai crezi în poveşti, 
poţi să le spui, poţi să le scrii, să le zugrăveşti tu pentru cei ce-şi deschid 
sufletul şi mintea să le primească, poţi face ca acel “…A fost odată ca 
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niciodată…”să curgă firesc până la “…şi poate mai trăiesc şi azi…”, poţi 
face ca această lume a poveştilor să nu-şi piardă bucuria şi încântarea. 
     Nu e datorie, e un privilegiu al nostru să deschidem uşa fermecată a 
tezaurului poveştilor pentru copii, să călătorim cu ei în această lume şi să 
facem poveştile “nemuritoare” 
 
D.Descrierea proiectului 
 

Scopul: 
     Promovarea şi educarea unor atitudini pozitive a copiilor de vârstă 
preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare) faţă de literatura pentru copii - 
poveşti.Valorificarea potenţialului creativ al copiilor în redarea unor teme 
din “Lumea poveştilor” prin intermediul activităţilor artistico-plastice şi 
practice.Valorificarea experienţei pozitive a educatoarelor (învăţătoarelor) în 
crearea  poveştilor pentru copii. 
 
Obiective: 

• Familiarizarea copiilor cu creaţii aparţinând literaturii pentru copii - 
poveşti, povestiri, basme prin diverse modalităţi de prezentare a 
acestora:povestire, lectură, audiţie, vizionare, teatru;  

• Redarea creativă a unor scene şi personaje din poveşti prin diferite 
elemente de limbaj plastic, materiale de lucru şi tehnici (desen - creion, 
cărbune, ceracolor / pictură - cu pensula, degetul, palma, burete, beţe, 
lumânare, dop de plută, etc); 

• Realizarea unor lucrări practice ce se încadrează în tema 
concursului,utilizând diferite deprinderi practice şi materiale de lucru 
(măşti, marionete, siluete personaje, scene din poveşti/lipire, îmbinare, 
confecţie, îndoiri, colaje/ hârtie, carton, materiale reciclabile, materiale 
textile etc); 

• Prezentarea poveştilor din Jurnalul grupei, scrise de educatoare 
(învăţătoare) împreună cu copii şi a unor poveşti create pentru copii;  

• Stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor si a cadrelor didactice 
în abordarea “lumii poveştilor”; 

 
Grup ţintă: 

• Preşcolarii Grădiniţei cu Program Prelungit nr.12 Zalău, ai 
Grădiniţei cu Program Normal nr.13 Zalău ( 137 preşcolari); 



• Preşcolari şi şcolari ai claselor pregătitoare de la unităţile partenere 
din ţară ce se vor înscrie la Concursul “În lumea poveştilor”; 

• Cadrele didactice din ţară care se vor înscrie la Concursul “În lumea 
poveştilor”. 

 
Durata:  
 
Conţinutul proiectului: 

• Activităţi specifice desfăşurate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană  
“I.S.Bădescu”, Asociaţia AnimaArt Cluj-Napoca; 

• Concurs Naţional “În lumea poveştilor”(destinat copiilor  şi cadrelor  
didactice); 

 

E.Calendarul activităţilor: 
 

Nr. 
crt. 

Activitatea Grup ţintă Term
en 

Responsabil 
Coordonator 

Rezultate Obs 

1. “Minute de 
poveste”- O  
poveste pe zi 
spusă/citită 
copiilor 

Preşcolarii 
grădiniţei 

Ian.-
Iunie 

Dir.prof. 
Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

- Stimularea 
interesului faţă 
de lumea 
poveştilor  

 

2. Concurs Naţional 
“În lumea 
poveştilor” 
(destinat copiilor) 

Preşcolari 
şi şcolari ai 
claselor 
pregătitoar
e de la 
unităţile 
partenere 
din ţară 

Febr. Dir.prof. 
Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

-Îmbunătăţirea 
performanţelor 
artisctico-plastice 
şi practice prin 
folosirea unor 
tehnici variate de 
lucru;  

 

3. Concurs Naţional 
“În lumea 
poveştilor” 
(destinat cadrelor 
didactice) 

Cadre 
didactice 
din ţară 

Mart. Dir.prof. 
Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

-Valorificarea 
experienţei 
pozitive a 
cadrelor didactice 
în crearea  
poveştilor pentru 
copii. 

 

4. “Cartea-prietena Preşcolarii Apr. Dir.prof. - Stimularea  



mea”- Activitate 
în parteneriat cu 
Biblioteca 
Judeţeană  
“I.S.Bădescu” 

grădiniţei Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

interesului faţă 
de lumea 
poveştilor ; 
-Cultivarea 
respecului faţă de 
carte ;  

5. “Ai o carte, dă-o 
mai departe!” - 
Strângerea de 
cărţi pentru copii 
şi donarea 
cărţilor 

Preşcolarii 
grădiniţei 

Mai Dir.prof. 
Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

- Stimularea 
interesului faţă 
de lumea 
poveştilor ; 
-Cultivarea 
respecului faţă de 
carte ;  

 

6. “Poveştile 
copilăriei”- teatru 
pentru copii - 
Activitate în 
parteneriat cu 
Asociaţia 
AnimaArt Cluj-
Napoca 

Preşcolarii 
grădiniţei 

Iunie Dir.prof. 
Bode Karina 
Prof.Sabău  
Daniela 

- Stimularea 
interesului faţă 
de lumea 
poveştilor ; 
- Familiarizarea 
copiilor cu 
diferite modalităţi 
de prezentare  şi 
receptare a 
poveştilor; 

 

 
F.Evaluare-Calitate: 
      

     Evaluare internă (realizată de responsabil Dir.prof.Karina Bode 
coordonator: Prof.Sabău Daniela  şi echipa de proiect . 
      Evaluare externă (realizată de Inspector şcolar Educaţie timpurie şi 
Inspector şcolar pentru activităţi extrascolare) 
 

• Fotografii / înregistrări  video din activităţile proiectului; 

• Organizarea şi jurizarea expoziţiei “În lumea poveştilor”; 

• Realizarea unui CD cu ISSN cuprinzând materiale trimise pentru 
secţiunile destinate cadrelor didactice; 

• Diplome pentru preşcolari, şcolari, cadre didactice participante; 
 
 



G.Monitorizarea proiectului: 
 

Responsabil Dir.prof Karina Bode  
Coordonator: Prof.Sabău Daniela  
 

H.Rezultate: 
 

Calitative: 
     Îmbunătăţirea performanţelor artistico-plastice şi practice prin folosirea 
unor tehnici noi şi variate de lucru; Creşterea interesului faţă de lumea 
poveştilor; Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii, a 
spiritului critic şi autocritic la preşcolari şi şcolari mici;Valorificarea 
experienţei pozitive a cadrelor didactice în crearea  poveştilor pentru copii. 
 
Cantitative: 
     Implicarea şi participarea unui număr de 500 de  copii şi 200 de  cadre 
didactice în derularea proiectului. 
 
I.Diseminarea proiectului: 
 
Mediatizarea proiectului pe site-ul ISJ Sălaj şi în presa locală; Prezentarea 
proiectului  şi publicarea rezultatelor concursului pe site-ul grădiniței. 

 
J. Impactul proiectului: 
 
     Impactul proiectului asupra grupului ţintă este dată de tematica acestuia 
şi de activităţile propuse, de faptul că”lumea grădiniţei” este strâns legată de 
“lumea poveştilor”, că cele două lumi nu pot fi separate, că numai împreună 
dau farmec copilăriei şi o definesc.     
      Parteneriatul cu Biblioteca Judeţeană  “I.S.Bădescu” va face ca numărul 
copiilor ,care vor trece pragul bibliotecii însoţiţi de părinţi pentru a participa 
la activităţile desfăşurate , să crească. 
 
 K.Sustenabilitatea proiectului: 
 

    Posibilitatea continuării şi organizării unor viitoare ediţii  este dată de 
tematica atât de cuprinzătoare şi inepuizabilă a proiectului -“În lumea 



poveştilor”.Atragerea de unităţi partenere din ţară, atât din mediul urban 
cât şi din cel rural pentru desfăşurarea unor activităţi specifice. 
      
L.Bugetul proiectului: 
 

• Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii ale grădiniţei; 

• Costurile pe activităţi: tipărirea diplomelor şi realizarea CD-ului;    
 

M.Parteneri: 
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj 
Biblioteca Judeţeană  “Ioniţă Scipione Bădescu” Sălaj 
Asociaţia AnimaArt Cluj-Napoca 
Şcoala Gimnazială Gh.Lazăr  Zalău           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


