
 
PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

”CĂRTICICA NE ÎNVAȚĂ MULTE LUCRURI DESPRE VIAȚĂ” 
 
 
                                                                Prof. Turbatu Luminița, Grădinița cu P.P. Nr. 18 Focșani 
 

 
 Motto: „Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi cu 

mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.” ( Maxim Gorki) 
Argument: Pornind de la ideea că preşcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera 

obişnuită a grădiniţei şi antrenat la acţiuni care vizează întoarcerea la carte, la lectură, la lumea 
poveştilor, am iniţiat proiectul „În lumea poveştilor”, în colaborare cu Secţia pentru copii  a 
Bibliotecii „Duiliu Zamfirescu” Vrancea. 

Copilăria este un tărâm magic, este o lume fermecată, dulce, duioasă, lină şi singurul 
moment al vieţii când se trăieşte totul la maximă intensitate. Din poveşti, copiii află care sunt 
consecinţele defectelor umane, care sunt efectele faptelor bune şi rele. Antitezele atotprezente în 
basme îi ajută să facă diferenţa între bine şi rău, între minciună şi adevăr, între laşitate şi curaj, îi 
învaţă care sunt calităţile pozitive şi care sunt defectele cele mai comune oamenilor. Trăind 
alături de personajul preferat întâmplările basmului, copilul învaţă despre lumea din jur, fără să 
fie el însuşi pus în situaţiile periculoase sau dificile. Colaborarea Grădiniţă - Bibliotecă 
reprezintă un obiectiv important deoarece prin acest parteneriat se propune familiarizarea 
copiilor cu lumea fascinantă a cărţilor pentru copii. Analizând modul în care sunt reflectate 
valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi intelectuale întâlnite zi de zi, se constată 
nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe elevi în realizarea unor creaţii literare 
proprii, să le cultive sentimentul  frumosului.  
Scopul proiectului: evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare la           
                                 copii; 
 Obiective:  

 dezvoltarea deprinderilor de citit la preșcolari; 
 dezvoltarea gustului artistic, a sensibilităţii artistice; 
 dezvoltarea imaginaţiei şi a gândirii creatoare, 
 dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare socială. 

Grup țintă: preşcolarii Grupei mari ”A” și Grupei mari ”B” 
Etapele proiectului: 

 stabilirea contractului între cei doi parteneri; 
 desfăşurarea activităţilor conform protocolului de colaborare. 

Resurse:  
 Resurse umane:copii,părinţi,cadre didactice,bibliotecari. 
 Resurse materiale:   cărţi, reviste,jetoane,aparat de fotografiat, coli de  
      hârtie, creioane colorate, carioca,lipici, plastilină,videoproiector,ecran de protecţie,     
     Cd-uri,DVD-uri, costume populare, ouă încondeiate,acuarele,etc. 
 Resurse financiare: donaţii. 

Indicatori de evaluare: 
1) numărul preşcolarilor şi elevilor participanţi la activități; 
2) cantitatea şi calitatea lucrărilor create în urma activităţilor din proiect; 
3) implicarea cât mai multor parteneri instituţionali în activităţile desfăşurate; 
4) relevanţa activităţilor pentru scopurile proiectului, aşa cum a fost percepută de 

instituţiile partenere şi colaboratori. 
Modalități de evaluare: 

 analize comparative pentru indicatori; 



 chestionare aplicate beneficiarilor; 
 analiza produselor finale; 
 programe artistice. 

Beneficiarii proiectului: Există trei categorii de beneficiari direcţi: 
- preşcolarii, categoria cea mai numeroasă; 
- cadrele didactice implicate în proiect; 
- instituţiile partenere; 

Există două categorii de beneficiari indirecţi: 
- membrii familiilor elevilor implicaţi in proiect; 
- membrii comunităţii locale. 

Impactul proiectului: 
 grupul ţintă dobândeşte competenţe de a realiza creaţii  artistice, literare şi plastice; 
 instituţiile implicate îşi dezvcoltă capacitatea instituţională, îşi măreşte prestigiul, 

utilizează exemple de bune practici în întreaga activitate. 
 

                             CALENDARUL ACŢIUNILOR 
 

NR 
CRT 

PERIOADA 
DESFĂŞURĂRII 

DENUMIREA 
ACŢIUNII 

LOCAŢIA REPERE DE 
CONŢINUT 

 
1. 

 
decembrie  

 
„Sunt mândru că 

sunt român!” 
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-program artistic 

-cântece populare, poezii 
-dans popular 

 
 

2. 
 

 martie   
 

„Zâmbete de 
primăvară” 

Bilioteca 
Județeană, 

Secţia pentru 
Copii şi Tineret 

 

 
-expoziţie de mărţişoare 
și felicitări de 8 Martie 

 

 
3. 

 
aprilie  

 
”Aripi spre 

lumină” 
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-lecturi ale educatoarei 

cu teme religioase; 
-realizarea unei cărticele 

ilustrate  
”Viața lui Iisus” 

 
 

4. 
 

 mai  
 

„Cărțile 
ne-nvață multe 
despre viață” 

 

Bilioteca 
Județeană, 

Secţia pentru 
Copii şi Tineret 

 

 
-prezentare de carte, 

lectură 

 
5. 

 
 iunie  

 
”Eu și Europa” 
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”Copiii din alte țări au și 

ei cărțile lor ” 
(prezentare după 

imagini) 
 

 
 
 
 


