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Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

echipei de proiect a Școlii Gimnaziale nr.1 Brănești, jud. Ilfov, iar

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul

Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu 

sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul

acestor informaţii.



A fost odată ca 

niciodată,

că, de n-ar fi, nu s-ar 

povesti...

...o carte de povești 

pentru copii, pentru 

părinți, pentru bunici... și 

o fată... adică o prințesă!







Creativitate



Imaginație



Inspirație



Relevanța educațională a produsului proiectului

pentru școala noastră

Prețuire



Cartea de povești contribuie la consolidarea 

calității și dimensiunii europene în educație

• Calitatea educației =Transformare inovatoare a școlii;

• Dimensiunea europeană a educației= încurajarea învățării limbilor

străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea

conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele

pedagogice și tehnicile informaționale.



Permite dezvoltarea 

de competențe- cheie

• aptitudini și competențe lingvistice (în limba maternă și în limba engleză);

• aptitudini și competențe matematice;

• aptitudini și competențe științifice și tehnologice;

• aptitudini și competențe de învățare;

• aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale;

• aptitudini și competențe antreprenoriale;

• aptitudini și competențe de exprimare culturală.



Răspunde 

nevoilor publicului-țintă

• Copii (4-12 ani)

• Părinți

• Bunici

• Comunitatea locală

• Publicul larg



Sprijină copiii cu cerințe educaționale 

speciale să performeze



Asigură egalitatea de șanse, de gen și 

elimină diferențele religioase, sociale, 

culturale



Este integrat în curriculum și utilizat în 

activitățile curriculare și extracurriculare

ale școlii
• Disciplină opțională integrată la nivelul 

claselor a V-a ( 48 de elevi în acest an școlar și 
50 de elevi în anul școlar următor);

• Săptămâna Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii 
mai bun!

• Ora de lectură la clasele primare, ore de 
dirigenție, cultură civică, limba engleză, limba 
romană, educație plastică, TIC.



TRANSFERABILITATE

Accesabilitate internă și externă

• Număr ISBN- Biblioteca Națională
a României

• Biblioteca școlii, biblioteci școlare 
din localitate și din 5 școli europene

• Website-ul proiectului

• eTwinning

• Website-ul școlii

• Pagina FaceBook a școlii



Atractiv și ușor de utilizat



Transferabil în alt context educațional

• ONG

• Centre de excelență

• Afterschool

• Softuri educaționale

• Comunitate virtuală- grupuri FaceBook 

( învățare informală- familie, prieteni etc.)

• Învățare non-formală



Facilitează progresul școlar 

• Programă de opțional- Disciplină opțională integrată la nivelul clasei 

a V-a pentru anii școlari 2017-2018 si 2018-2019;

• Integrat în curriculă, la nivelul tuturor claselor, la diverse discipline 

școlare



Este util și utilizat de elevi/ 

profesori/părinți

• În cadrul orei de opțional la clasele a V-a,

orei de lectură la clasele primare, orelor de 

dirigenție, cultură civică, limba engleză, 

limba romană, educație plastică, TIC de la 

clasele gimnaziale



Nivelul de competențe pe care îl vizează
este adecvat grupului-țintă

• Copii 4-12 ani 



CARACTER VALORIZATOR
Valorizează competențele dobândite la diferite 

discipline

• Limba și literatura româna

• Limba engleză

• TIC

• Educație plastică

• Educație civică

• Geografie



Valorizează
interesele, talentele 

și calitățile elevilor



Cartea de povești evidențiază numele

participanților la realizarea lui



Oferă oportunități pentru realizarea altor 

proiecte și parteneriate

• Erasmus+ KA 101- măști, teatru de păpuși, marionete si teatru de umbre

- proiect depus la 01 februarie 2018.

• Erasmus+ KA 229 - măști, teatru de păpuși, marionete și teatru de umbre;

- mitologie și balade populare;

- proiecte depuse la 21/ 23 martie 2018 în calitate de 

parteneri

• Proiecte eTwinning pe aceleași teme în calitate de fondatori.


