
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROIECT EDUCAȚIONAL  

 

O POVESTE PE LUNĂ 

 

 
 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ARGUMENT  

      Fascinanta lume a cărților  va prinde contur în școala noastră prin derularea proiectului            

„O poveste pe lună!”, ce are ca punct de plecare faptul că din ce în ce mai mulți copii manifestă 

dezinteres pentru lectură și au deprinderi deficitare de ascultare / citire și înțelegere a unui text.  

          Acest proiect își dorește  stimularea interesului pentru lectură, conștientizarea rolului 

cărţilor în  dezvoltarea intelectuală și socio- emoțională a copiilor şi înţelegerea importanţei lecturii 

în viaţa de zi cu zi..  Se urmărește crearea de oportunităţi prin care elevii să dobândească / să îşi 

dezvolte competeţele de ascultare/citire, înțelegere și comunicare, să-şi formeze rutine de lectură în 

vederea   dezvoltării deprinderii corecte de citire, conform celor patru procese ce definesc o lectură 

de calitate: focalizarea şi identificarea de informaţii explicit formulate, realizarea de deducţii 

simple, interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor,  studierea și evaluarea conținutului, a 

limbajului și a elementelor textuale). 

 Fiecare text propus va fi descoperit pas cu pas, elevii vor  face cunoștință cu personaje din 

lumea minunată a cărților și se vor implica în realizarea unui produs final care va reflecta conținutul 

textului. Introducerea concursului ca metodă de evaluare a lucrărilor va genera un interes crescut 

pentru lectură, ducând la o mai mare implicare  a elevilor în cadrul activităților proiectului. 

 Lectura va devein astfelun proces conștient, va produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă 

cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare. Copiii vor înțelege că 

timpul petrecut cu cartea este timp câștigat și util în formarea competențelor cheie, fără să fie 

constrânși de cerinţele unei programe obligatorii.  

Pentru că :  nu oamenii deschid cărțile, ci cărțile deschid mințile și inimile!   

 

SCOPUL PROIECTULUI: Stimularea interesului pentru lectură, prin utilizarea de noi 

tehnici de literatie, în vederea  reducerii analfabetismului functional la elevi. 

 

 OBIECTIVE: 

- identificarea elevilor cu dificultati de intelegere a textelor citite, din fiecare clasa; 

- implicarea elevilor in activități de lectura constienta a unei povești comune, la nivelul 

fiecarei clase, lunar; 

- integrarea a cel putin 3 tehnici noi de literatie, în functie de particularitatile de vârstă, ale 

elevilor și ritmul de înțelegere, până la finalul proiectului; 

- dezvoltarea interesului elevilor pentru activităţi cu caracter multidisciplinar; 

 

- promovarea colaborării dintre profesori, prin desfășurarea de activități multidisciplinare, pe 

parcursul întregului proiect; 

- aprecierea produselor realizate de elevi în cadrul activităților desfășurate lunar.  

    



 GRUP ŢINTĂ: 

-elevi din ciclul preșcolar, primar şi gimnazial; 

-cadre didactice.  

 

ECHIPA DE   PROIECT:  

Prof. Bănescu Elena 

Prof.înv.primar Anghelescu Gabriela 

Prof. înv.primar Nedelcu Anda 

Prof. înv.primar Porojan Roxana 

Prof. înv. prescolar Iordănescu Olimpia 

Prof. înv. prescolar Militaru Antonela 

Prof. înv. prescolar Petrescu Raluca 

Prof. Pințoiu Mihaela 

Prof. Babeț Ancuța 

 

COLABORATORI PROIECT:  

Toate cadrele didactice ale școlii 

 

PARTENERI ÎN PROIECT: 

 
-Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița;  

- Primăria și Consiliul local Bezdead;  

- Comitetul de părinți al școlii; 

- Comunitatea locală: Biblioteca Vasile Voiculescu Bezdead, Biserica, Poliția; 
- Clubul copiilor N.Mateescu, Pucioasa; 

- Asociația Totul este posibil, membru fondator, Eliza Nițescu. 

 

RESURSE PROIECT:         

 

RESURSE UMANE: preșcolarii, elevii, cadrele didactice și partenerii implicați.  

RESURSE TEMPORALE : proiectul va fi implementat pe durata a doi ani școlari 

 

RESURSE FINANCIARE: Autofinanţare 

 

RESURSE DE SPAŢIU:  

- sala de grupă/ clasă; 

- curtea școlii; 

- biblioteca școlii / Reading Corners; 

- biserica. 

 

RESURSE MATERIALE:  

 digitale: device-uri și soft-uri educaționale; 

 cărți 

 coli albe şi colorate, carton,  hârtie glace, autocolant de diferite culori 

creioane colorate, acuarele, tempera, pensule,lipici,  foarfece, suport polistiren 

 materiale din naturǎ ( ramuri,rădăcini, seminţe, frunze, etc). 



  

METODE DE LITERAȚIE CE VOR FI UTILIZATE: 

A. ACTIVITĂȚI  PRELECTURĂ 
Gândire vizibilă – rutine de gândire: 
• Văd...Cred că...Mă întreb... 

• Simt...Cred că...Mă întreb... 

• Obișnuiam să cred că...Acum cred că.... sau Am crezut că.....Acum cred că..... 

 

B. ACTIVITĂȚI ÎN TIMPUL LECTURII 
• Predicții: cu imagine dată, cu titlu dat, cu cuvinte date, cu obiecte date 

Se poate face oral sau scris. Întrebări care se pun elevilor: Despre ce crezi că va fi vorba? sau Ce se 

va întâmpla mai departe? Pe ce te bazezi? sau Ce dovezi ai? 

Ce crezi că se va întâmpla? Ce dovezi ai ?/Pe ce te bazezi ? Ce s-a întâmplat ? 

• SINELG (texte informative) 

„Sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii” (SINELG) este o modalitate 
de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în mod activ un 
anumit conţinut. 

√ - + ? 

- cunoştinţele confirmate de text √ 

- cunoştinţele infirmate/ contrazise de text – 
- cunoştinţele noi, neîntâlnite până acum + 
- cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate ? 
 

C. ACTIVITĂȚI DUPĂ LECTURĂ 
• Relația întrebare-răspuns (RIR) 

RIR este o strategie de comprehensiune menită să sprijine elevii în înțelegerea și formularea 
diferitelor tipuri de întrebări. Strategia are avantajul că îi obligă pe elevi să se gândească și dincolo 
de limitele textului, să fie creativi și să coopereze în timp ce se angajează în gândire de ordin 
superior (aplicativă,sintetică, evaluativă). 

 

• Organizatori grafici: diagrame, tabele, hărți etc. 

Organizatorul grafic presupune esenţializarea unui text citit, prin schematizarea, sistematizarea şi 
vizualizarea ideilor. 
Prin intermediul organizatorilor grafici se obţine: 
- eliminarea redundanţei din informaţie 
- structurarea informaţiei 
- reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte. 



Exemple de organizatori grafici: diagrama Venn, diagrama T, tabel, harta textului, harta 
conceptuală,harta mentală, harta spațiului imaginar, axa principalelor evenimente, rețeaua 
personajelor etc. 

 

 
REZULTATE ASTEPTATE: 

-  realizarea listelor cu toți elevii care întâmpină dificultăți de pronunție, citire și înțelegere a unui 

text; 

- cresterea cu 25% a numarului de elevi care lectureaza constient si personalizat un text; 

- fiecare cadru didactic va utiliza cel puțin 3 tehnici de literație la disciplina predată; 

- fiecare cadru didactic desfășoară cel puțin o activitate pe semestru, prin prisma disciplinei predate; 

- fiecare clasă prezintă în ultima saptămână a lunii cel puțin un produs realizat; 

- formarea unei atitudini responsabile faţă de propria dezvoltare personalǎ;  

- descoperirea unor aptitudini noi, atât în rândul copiilor, cât și al profesorilor. 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE: 

- expozitie lunară cu produsele elevilor 

- fișa de evaluare/jurizare 

- diplome și premii în cărți; 

- chestionar de satisfacţie. 

 

 

CRITERII DE EVALUARE ALE PRODUSELOR DE GRUP 

 

NR.CRT. CRITERIU EVALUAT PUNCTAJ 

1. RESPECTAREA CONTINUTULUI POVEȘTII 20 P 

2. TEHNICA DE LITERAȚIE UTILIZATĂ 20 P 

3. COMPLEXITATEA TEHNICILOR DE LUCRU 

UTILIZATE IN REALIZAREA PRODUSULUI 

30 P 

4. ACURATEȚE ÎN REALIZAREA PRODUSULUI 10 P 

5.  CREATIVITATE ȘI ORIGINALITATE 20 P 

TOTAL   100 P 

 

MEDIATIZARE 
- prezentarea proiectului în cadrul ședințelor cu pǎrinții, cercurilor pedagogice; grupuri de 

WhatsApp/Facebook 

- vizibilitatea proiectului pe siteul școlii 

- întâlniri  cu elevi, părinţi, cadre didactice; 

- şi expunerea de postere  și fotografii cu aspecte ale activităţilor proiectului; 

- presă : „Gazeta  Dâmboviţei”, posturile de televiziune locale, revista școlii „Suflet de copil”. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR: 

1. Transmiterea textului către cadrele didactice implicate – săptămâna 4 a fiecărei 

luni 

2. Citirea textului la clasă, familiarizarea cu textul - săptămâna 1 a fiecărei luni 

3. Utilizarea unei tehnici de literație, lucrul cu textul, realizarea produsului final- 

săptămânile 2 si 3 ale fiecărei luni 

4. Evaluarea produsului de grup de către echipa de proiect – săptămâna 4 a 

fiecărei luni 



ECHIPE DE LUCRU LA GIMNAZIU 

 

 
CLASA V  CLASA VI A  CLASA  VI B  CLASA  VII 

A 

CLASA  VII 

B 

CLASA  VIII 

MĂNOIU A. 

 

SUȚOIU 

A.M. 

PINȚOIU M. CIUREA F. PENESCU M. NEDELCU V. 

BĂNESCU E. MARCU I. CHIȚU C. BABEȚ A. MĂRGĂRIT 

S. 

ARZOIU A. 

 EFTIMIE G. POPA V. TĂBÂRCĂ E. POROJAN R. BIRO G. 

 

 

La clasele gimnaziale, responsabili de activitate vor fi în luna octombrie, dirigintii. În luna 

noiembrie responsabilii de activitate vor fi cadrele didactice de la pozitia 2, iar în luna decembrie 

responsabili de activitate vor fi cadrele didactice de la poziția 3, cu exceptia clasei a V-a. 

Proiectul are la baza învățarea colaborativă, și un dialog permanent cu privire la buna derulare a 

proiectului. 

 



PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

SEMESTRUL I 
 

Nr. 

crt. 

Etapele proiectului Activităţi  Perioada 

desfasurarii 

Modalități de 

desfășurare 

Responsabili  Participanți 

1. Elaborarea proiectului O poveste pe 

Lună 

Stabilirea echipei de proiect  

Elaborarea proiectului 

Stabilirea responsabilităților și 

responsabililor implicați în 

implementarea proiectului 

Septembrie  

2021 

Intâlniri de lucru 

ale echipei de 

proiect, fizic, 

online 

Director 

Anghelescu 

Gabriela 

Echipa de 

proiect 

2. Lansarea proiectului  

 

Prezentarea  

proiectului la toate nivelurile de 

învățământ 

Stabilirea etapelor acestuia 

Prezentarea etapelor proiectului 

Octombrie    

2021 

Intâlniri de lucru 

Prezentarea 

proiectului în 

consiliul 

profesoral  

Lansare fizic/ 

online 

Director 

Anghelescu 

Gabriela 

 

 

Elevi  

Cadre 

didactice 

Reprezentanți 

ai comunității 

3. Poveste de octombrie Prezentarea și parcurgerea textului 

la fiecare clasă 

Studierea textului 

Stabilirea tehnicilor de literatie ce 

va fi folosită  

Stabilirea activitatilor ce vor fi 

derulate cu elevii 

Stabilirea  modului de realizare a 

produsului de grup 

Octombrie  

2021 

Momentul lecturii 

Intalniri de lucru 

pe clase 

Ateliere 

Fiecare 

învățător 

Fiecare cadru 

didactic 

stabilit pentru 

clasele 

gimnaziale 

Elevi  

Cadre 

didactice 

Reprezentanți 

ai comunității 



4. Poveste de noiembrie Prezentarea și parcurgerea textului 

la fiecare clasă 

Studierea textului 

Stabilirea tehnicilor de literatie ce 

va fi folosită  

Stabilirea activitatilor ce vor fi 

derulate cu elevii 

Stabilirea  modului de realizare a 

produsului de grup 

Noiembrie   

2021 

 Momentul 

lecturii 

Intalniri de lucru 

pe clase 

Ateliere 

 

 

Fiecare 

învățător 

Fiecare cadru 

didactic 

stabilit pentru 

clasele 

gimnaziale 

Elevi  

Cadre 

didactice 

Reprezentanți 

ai comunității 

5. Poveste de decembrie 

 

Prezentarea și parcurgerea textului 

la fiecare clasă 

Studierea textului 

Stabilirea tehnicilor de literatie ce 

va fi folosită  

Stabilirea activitatilor ce vor fi 

derulate cu elevii 

Stabilirea  modului de realizare a 

produsului de grup 

Decembrie   

2021 

Momentul lecturii 

Intalniri de lucru 

pe clase 

Ateliere 

Fiecare 

învățător 

Fiecare cadru 

didactic 

stabilit pentru 

clasele 

gimnaziale 

Elevi  

Cadre 

didactice 

Reprezentanți 

ai comunității 

 



 

 

LISTA TEXTELOR : 

 

1. ȘCOALA DE ZBOR, LITA JUDGE- octombrie 

2. SĂ CUMPĂRĂM CĂRȚI, RUKMINI BANERJI- noiembrie 

3.         REGINA DIN SOWETO, MIA du PLESSIS- decembrie 

4. AVENTURA URSULUI BABLU, PARO ANAND + TEXT NONLITERAR , la alegere- ianuarie 

5. CUM SĂ OBȚII CEVA CE -ȚI DOREȘTI MULT, AMRO ABU- HMAIDAN- februarie 

6.         ARISTOTEL,  LAMIS AL-ASALI- martie 

7. DINCOLO DE PĂȘUNE, YAMAM KHARTASH( NONLITERAR+ LITERAR)- aprilie 

8. SINDIWE ȘI LICURICII, JANO STRYDOM-mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


