
Exemple de bună practică ale învăţământului preşcolar
susţinute de Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

Când a sunat clopoţelul încheierii anului
şcolar 2009-2010, pe 14 iunie 2010 la Tulcea s-
a deschis “TABĂRĂ NAŢIONALĂ DE
CREAŢIE PLASTICĂ ”LA PORŢILE
DELTEI 2010”- ediţia I, adresată copiilor
preşcolari  de grupă mare pregătitoare cu
aptitudini artistico- plastice.

Tabăra se înscrie în cadrul proiectelor
educaţionale, iniţiatori: inspector învăţământ
preşcolar prof. Silvia Crăciun şi prof.
învăţământ preşcolar Aurelia Ghiolmez.
Obiectivele proiectului
1. Cunoaşterea specificului geografic şi

cultural local prin intermediul artei
2. Încurajarea şi promovarea libertăţii de exprimare prin artă a copiilor preşcolari
3. Stimularea comunicării şi a schimbului de experienţă între cadrele didactice şi “micii artişti”

Grup ţintă/beneficiari:
- copii preşcolari cu vârste cuprinse între 6 şi 7 ani(40copii)
- cadre  didactice (educatoare, institutori, profesori) din judeţele participante: Constanţa, Brăila,

Galaţi, Vrancea, Suceava, Buzău,  Ialomiţa, Ilfov, artişti plastici.
Originalitatea proiectului:

Iniţierea unui proiect care consideră
educaţia plastică nu atât un scop în sine cât mai
ales un mijloc de a relaţiona cu lumea şi de a
descoperi valorile estetice autentice în  chiar
mediul înconjurător constituie un demers
necesar şi original, cel puţin la nivelul celor 8
judeţe participante.
Impactul proiectului:

Odată atinse obiectivele propuse, date
fiind şi mijloacele alese pentru diseminare,
proiectul “LA PORŢILE DELTEI 2010” se va
constitui într-un model  pentru mai multe judeţe
şi va defini mai bine conceptul de educaţie
plastică la nivel preşcolar.

Diseminarea proiectului a constat în :
- realizarea unui “jurnal de tabără” sub formă de casetă
video, care a circulat prin intermediul grădiniţelor din
judeţele implicate în proiect;
- realizarea unui mini-catalog de artă cu cele mai bune
lucrări, catalog care va constitui premisa şi motivaţia
unor proiecte similare ;

Pe parcursul celor cinci zile de şedere în tabără
(locaţie, Grădiniţa nr.2 Tulcea), copiii au vizitat oraşul,
Centrul Ecomuzeal au mers într-o excursie tematică la
Jurilovca unde au vizitat grădiniţa din localitate, au



vizionat filmul didactic La porţile Deltei, în
cadrul atelierului de creaţie au elaborat lucrări cu
specific local utilizând materiale şi tehnici de
lucru diferite. Expoziţia cu lucrările copiilor a fost
jurizată de specialişti în domeniu prof. Pall
Adrian. La  deschiderea oficială a taberei precum
şi la vernisajul expoziţie care a coincis cu
premierea,  au participat oficialităţi din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean, Primăriei
Municipiului Tulcea, Consiliului Judeţean,
Episcopiei. Marele premiu a fost adjudecat de
judeţului Ilfov, iar ceilalţi copii au fost răsplătiţi cu premiile I,II,III.

Impresiile copiilor şi cadrelor didactice au fost consemnate în Jurnalul de tabără , dorinţa
revederii fiind comună pentru anul 2011, fapt ce se va materializa în perioada 19-23 iunie 2011.

Gazda celei de-a doua ediţii “TABĂREI NAŢIONALE DE CREAŢIE PLASTICĂ
”LA PORŢILE DELTEI 2011” va fi Grădiniţa Nr. 3 din Cartierul Lotizare din Tulcea.

prof. Silvia Crăciun
Inspector Învăţământ Preşcolar


