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                              Nr.        / Data 

 

 

                                                                                                  Avizat, 

 

                                            INSPECTOR PROIECTE EDUCAȚIONALE 
 

                                                                                        FLORIN NEGRUȚ 
 

 

 

 

PROIECT  EDUCATIV 

 

 
 

 

Octombrie 2018- Iunie 2019 
 

 „Învaţă să trăieşti copilăria 
Căci ea se duce-aşa rapid, 

De n-ai să poţi să zici c-a fost frumoasă, 
Când s-a pierdut în infinit.” 

 
(Ana Blandiana - Copilărie) 

 

Nr.      /  1.X.2018.                                                       Nr.      /   .X.2018.                                                      

Liceul Tehnologic Sanitar                                            Grădinița Nr. 25 Oradea                       

,,Vasile Voiculescu” Oradea                                        Director prof. Sandor Costea Lidia           

Director prof. Cărăbaş Cozma Adina                            
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A. DENUMIREA  PROIECTULUI 

 

a) Titlul: ,,Copilăria prin culoare și cuvânt” 

b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Civic  

c) Tipul de proiect: local 

 

 

B.APLICANTUL 

 

Coordonate de contact: 

 

 Liceul Tehnologic Sanitar ,,Vasile Voiculescu”, Oradea 

 Telefon:0359 436908 

 Fax 0359 436908 

 Grădiniţa Nr.25 

 Telefon:0359425566 

 Fax: 0259470177 

 

Responsabil: 

 

 director, profesor Cozma Cărăbaș Adina 

 director, profesor Sandor Costea Lidia 

 

Coordonator: 

 

  profesor învățământ primar Firtean Alina 

 

Echipa de proiect: 

 

 prof. înv. primar Firtean Alina 

 prof. înv. preșcolar Butiri Alexandra 

 prof. înv. preșcolar Damian Claudia 

 prof. înv. preșcolar Heredea Loredana 

 prof. înv. preșcolar Murgui Tamara 

 

◦ Experienţă în domeniul proiectului 

 

Experienţa şcolii: 

 2005 – Proiect educativ ,,Educaţie pentru sănătate” 

 2005 – 2006 Parteneriat cu Grădiniţa Nr.22 ,,Interculturalitatea – Marile sărbători la 

români şi maghiari” 

 2006 – 2007 Parteneriat cu Grădiniţa Nr.22 ,,Preşcolarii de azi, şcolarii de mâine” 

 2008 – 2012 Parteneriat cu Grădiniţa Nr.22 ,,Azi mici grădinari, mâine viitori 

şcolari!” 
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 2008 – 2009 Proiect internaţional ,,Să învăţăm despre pădure”, ,,Learning about 

forest” – colaboratori 

 2008 – 2009 Parteneriat cu Grădiniţa Nr.22 ,,Mă pregătesc de clasa I !” 

 2009 – Parteneriat educativ cu Şcoala de Arte şi Meserii Teregova ,,Istorie locală, 

cultură, tradiţii şi obiceiuri” 

 2009 – 2010 Parteneriat cu Grădiniţa Nr.22 ,,Mă pregătesc de şcoală !” 

 2009 – 2010 Proiect educativ ,,Ai noştri tineri” 

 2010 – Proiect educativ ,,Mărţişorul salvator” 

 2011-2012 Proiect educativ ,,Istorie locală – cultură, tradiţii, obiceiuri ” 

 2012-2013 Proiect educativ ,,Preșcolarii de azi, școlarii de mâine”, în colaborare cu 

Grădinița Nr.22 

 2013-2014 Proiect educativ ,,Punți între grădiniță și școală”, în colaborare cu 

Grădinița Nr.25, structură 22 

 2013-2014 Proiect educativ ,,Anotimpuri și culoare”, în colaborare cu Școala 

Gimnazială Nr.11 

 2013-2014 Parteneriat cu Asociația medicilor dentiști ,,Eu și doctorul Măseluță” 

 2013-2014 Proiect educativ național ,,Viața”, în colaborare cu Direcția de Sănătate 

Publică 

 2014-2015 Proiect educativ ,,Traditii și obiceiuri de sărbători” 

 2015-2016 Proiect educativ ,,Copii, circulați în siguranță” – parteneriat cu Poliția 

rutieră a municipiului Oradea 

 2015-2016 Proiect educațional ,,Concurs de matematică Super Mate” 

 2016-2017 Proiect educațional ,,Toți vom fi școlari – parteneriat cu Grădinița Nr.25, 

structură 22 

 2016-2017 Proiect educațional ,,Mărțișor din suflet de copil”, în colaborare cu 

Fundația ,,Consistoria Efrem Beniamin” 

 

Expertiza membrilor echipei 

 

 Echipa  proiectului ,,Copilăria prin culoare și cuvânt”este formată din 

membri care au experienţă în domeniul eleborării, redactării şi implementării proiectelor şi 

parteneriatelor educative pe diverse teme, obţinând rezultatele propuse. 

 Partenerii participă la promovarea proiectului, la implementarea acestuia, la 

construirea metodologiei şi a standardelor de calitate.  

 

 

C. CONTEXT 

 

 Ce este copilăria?  

 Copilăria este oaza de liniște și bucurie, minunea pe care o primim cadou de la viață, 

este nevoia de mirare, lumea miracolului și a magiei la care ne întoarcem cu toții din când în 

când. ,,Copilăria este inima tuturor vârstelor”.(Lucian Blaga) 

 Orice copil doreşte să-şi trăiască copilăria din plin, să şi-o împartă cu prietenii şi cu 

toate culorile naturii care-i poate oferi jocuri felurite. 

 În cele din urmă sfârşitul ei va veni, sufletul se va maturiza, zâmbetul de pe faţa 

copiilor încet-încet se va ascunde sub înfăţişarea unui adolescent. 
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 Aşadar, un copil are nevoie de prieteni pentru a găsi veselia, sprijin pentru a o căuta şi 

de îndrumare pentru a se gândi la această idee strălucită. Prin acest proiect, să-i lăsăm să se 

exprime liber prin cântec, vers, desen și joc, oferindu-le posibilitatea de a fi creativi și de a 

trăi experiențe pozitive. 

 

 

D. DESCRIEREA  PROIECTULUI 

 

 

 Scop: Implicarea copiilor în activități sociale cu caracter ludic, educativ, care oferă 

șanse egale, posibilități de dezvoltare a spiritului de cooperare, oportunități de integrare 

socială, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă şi individuale . 

 

 

 Obiective:  

 Educarea spiritului de colaborare, prietenie cu alţi copii; 

 Sensibilizarea părinţilor pentru a-i determina să se implice în activităţile ce se 

organizează cu copiii; 

 Culegerea şi valorificarea unor materiale menite să exprime plastic și verbal 

sentimente, atitudini, trăiri personale, legate de tema propusă; 

 Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea 

de expoziţii, realizarea CD-ului care cuprinde lucrări expuse, petrecere 

comună, în vederea mediatizării activităţilor desfăşurate. 

 

 Grup ţintă: 

 

 direct: 27 elevi ai clasei a II-a A, de la Liceul Tehnologic Sanitar ,,Vasile 

Voiculescu”, Oradea; 

                50 preşcolari/grupa mică de la Grădiniţa Nr.25, Oradea;   

                Cadrele didactice partenere ale proiectului.   

          
 indirect: - ceilalţi elevi/preșcolari ai şcolii și grădiniței; 

         - părinţii copiilor; 

         - invitați ai părților implicate în proiect. 

 

 Durata proiectului: 9 luni 

 

 Conţinutul proiectului: 
 

 Proiectul conţine 5 activităţi eduvative regăsite în Calendarul activităţilor precum şi 

metodologia de elaborare a proiectului. 

 Pentru activitatea ,,E ziua ta, copile!” se organizează  concurs de desene pentru care 

s-a elaborat Fişă de înscriere şi Regulament (vezi anexele). 
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E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Structură: 

 

 

Nr. 

crt  

     

Activitatea 

Grup ţintă Termen Responsabil Rezultat 

 

Observaţii 

 

 

1. 
 

Pastel de 

toamnă 

 

Preşcolarii 

Şcolarii 

 

 

23.X.2018. 

 

Firtean Alina 

Damian Claudia 

Murgui Tamara 

 

Desene ale 

copiilor -  

expoziţie  

 

 

 

2. 
 

Datini de 

Crăciun 

 

Preşcolarii 

Şcolarii 

 

 

19.XII.2018. 

 

 Firtean Alina 

Butiri Alexandra 

Heredea Loredana 

 

Colinde și 

poezii despre 

iarnă -  

spectacol   

 

 

3. 
 

Vine, vine, 

primăvara! 

 

Preşcolarii 

Şcolarii 

 

 

1.III.2019. 

 

 

Firtean Alina 

Damian Claudia 

Murgui Tamara 

 

Desene  pe 

asfalt 

 

 

4. 
 

Înfloresc 

grădinile! 

 

Preşcolarii 

Şcolarii 

 

 

16.V.2019. 

 

Firtean Alina 

Butiri Alexandra 

Heredea Loredana 

 

Poezii și 

cântece despre 

primăvară - 

minirecital 

 

 

5. 
 

E ziua ta, 

copile! 

 

Preşcolarii 

Şcolarii 

 

  

31.V.2019. 

 

Cadrele didactice 

responsabile 

Concurs de 

desene, 

facepaiting; 

Recital de 

poezii – 

festivitate de 

încheiere a 

proiectului 
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F. EVALUARE – CALITATE 

 

 Evaluare internă: 
 

 Raport de evaluare de către echipa de proiect incluzând principalele activităţi 

desfăşurate şi rezultatele obţinute; 

 Expoziţii cu lucrări ale elevilor, impresii despre proiectul educațional prezentat pe 

site-urile celor două instituții 

 

Evaluare externă: 

 

 Realizarea de pliante cu lucrările elevilor şi activităţile realizate, fotografii, diplome; 

 Mediatizarea în mass-media locală; 

 Va fi realizată de către şcoala şi grădiniţa implicate în proiectul educativ, de către 

părinţi şi elevi. 

 

 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI 

 

 Activităţile se vor desfăşura în etape de evaluare elevi/preşcolari la începutul 

proiectului, pe parcurs şi la final. 

 Monitorizarea nivelului atingerii obiectivelor şi a rezultatelor scontate de către echipa 

de proiect. 

 

 

 

H. REZULTATELE: 

 

 CALITATIVE: 

- inventar de bune practici identificate în proiect de către elevi despre 

importanța trăirii cu bucurie a copilăriei; 

- realizarea obiectivelor propuse prin activităţi comune; 

- dezvoltarea şi stimularea imaginaţiei creatoare prin confecţionarea de produse 

finite, creative, originale. 

 

      ●     CANTITATIVE: 

                  - expoziţii cu lucrări şi produse confecţionate în cadrul proiectului: desene, 

obiecte de artă decorativă folosind materiale din natură, realizarea unor jucării personalizate 

din legume şi fructe, felicitări, podoabe de sărbători, mărţişoare, compunerea unor poezii; 

                  -  realizarea unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea 

activităţilor; 

                  - realizarea unui CD de prezentare a activităţilor desfăşurate; 

                  - punct documentar al școlii/grădiniței cu materiale informative. 
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I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

 

● Diseminare la nivelul unității școlare 

● Diseminarea locală (mass-media locală, discuţii cu grupuri profesionale) 

● Diseminare naţională (pagina Web) 

 

 

J. IMPACTUL  PROIECTULUI 

 

În cadrul proiectului, copiii din cele două grupe de vârstă vor fi încurajaţi să se 

exprime liber şi să-şi dezvolte calităţile umane şi relaţiile sociale pozitive, exemplele bune 

fiind evidenţiate şi puse în practică de ceilalţi copii; încurajarea afirmării talentului; şcoala să 

fie un cadru de cultivare a disponibilităţii pentru dialog şi a respectului faţă de valorile şi 

idealurilor de conştiinţă umane. 

Acest proiect îşi propune să completeze firesc bagajul de informaţii al participanţilor 

despre copilăria fericită a copiilor redată prin versurile și cântecul copilăriei, prin culorile 

copilăriei din întreaga lume. Implementarea proiectului va avea impact  şi asupra şcolii, ca 

instituţie, prin creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor, creşterea 

prestigiului în comunitate. 

 

 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 

 Cadrele didactice şi părinţii sunt interesaţi în mod direct în realizarea unor colaborări 

cât mai eficiente pentru a încuraja copiii să-şi manifeste creativitatea şi originalitatea în mod 

constructiv, realizând lucrări şi activităţi care să atragă laudativ şi admirativ atenţia, fără a fi 

nevoie de constrângeri pe parcursul derulării proiectului. 

 Şcoala/grădinița vor continua demersurile din proiect după ce acesta se va încheia. 

 Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin: 

 continuitatea activităţii grupului de iniţiativă constituit în cadrul proiectului; 

 continuitatea implicării Consiliului elevilor ce va fi dobândit noi abilităţi în cursul 

proiectului; 

 elaborarea unor noi proiecte; 

 dezvoltarea parteneriatelor; 

 includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile şcolii. 

 

 L. BUGETUL PROIECTULUI 

 

 Surse de finanţare din fonduri proprii prin donaţii. 

 

 

M. PARTENERI 

 

            ●  Comitetul de părinţi şi părinţii copiilor 
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N. ANEXE 

            ● Acord de parteneriat 

            ● Fişă de înscriere 

            ● Regulamentul concursului de desene organizat pentru desfăşurarea activităţii „E 

ziua ta, copile!” 
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LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR                                            GRĂDINIŢA NR.25                                                        

,,VASILE VOICULESCU” ORADEA                                           ORADEA                                      

                  

 

 

Acord de Parteneriat 

Între 

Liceul Tehnologic Sanitar ,,Vasile Voiculescu”, cu adresa Strada Clujului nr.66, telefon 

0359436908, Fax:0359436908, reprezentată prin director profesor Cozma Cărăbaş Adina 

şi 

Grădiniţa Nr.25 - Oradea, cu adresa Strada Zalăului Nr.11, telefon 0259414807, Fax 

0259414807, reprezentată prin director profesor Sandor Costea Lidia. 

Obiectul acordului : reprezintă colaborarea dintre cei doi parteneri în pregătirea, 

implementarea şi evaluarea programului Proiect educativ. : « COPILĂRIA PRIN 

CULOARE ȘI CUVÂNT ». 

Rolurile partenerilor : 

Rolul Liceului Tehnologic Sanitar ,, Vasile Voiculescu” : 

 să coordoneze activităţile programului ; 

 responsabil în realizarea materialelor de informare către participanţii la program ; 

 să monitorizeze programul ; 

 să organizeze evaluările intermediare şi evaluarea finală. 
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Rolul Grădiniţei Nr.25 Oradea 

 suportă stabilirea obiectivelor proiectului; 

 

 suportă stabilirea planului de acţiune al proiectului; 

 colaborare cu partenerii în diseminarea informaţiilor către comunitate. 

Prezentul acord se încheie în 3 exemplare şi este valabil pentru anul şcolar 2018-2019. 

 

 

Liceul Tehnologic Sanitar                                                    Grădinița Nr. 25 Oradea     

,,Vasile Voiculescu” Oradea                                                director profesor,                                                                         

director profesor,                                                                    Lidia Sandor Costea 

Adina Cozma Cărăbaș 

 


