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  Arta poate fi folosită pentru autoeducare, comunicare şi integrare socială. Rolul educaţiei prin artă este extrem 

de important atât pentru prezentul, cât şi pentru viitorul societăţii; educarea prin artă  este o prioritate în 
societatea  contemporană. 

  Limbajul artistic este fără îndoială unul dintre cele mai iubite mijloace de comunicare ale copiilor. Copilul este 

fascinat de culoare și de ce poate realiza cu ea. Prin activitatile plastice, putem foarte bine stimula creativitatea și 
expresivitatea preșcolarilor, putem cultiva sensibilitatea și capacitatea de a desprinde, cunoaște și înțelege 
frumosul din natură, artă și viața socială. 

  Copiii de vârstă preșcolară  exprimă prin limbajul plastic ceea ce nu por exprima prin mijloacele limbajului 

vorbit, cu alte cuvinte își completează modul de a comunica cu ceilalți; lucrările copiilor reflectă personalitatea 
fiecăruia dintre ei, ne descoperă lumea așa cum o văd ei, descoperindu-ne și nouă copilul pe care nu-l cunoaștem 
îndeajuns de bine. 

  Nimeni în afară de ei, copiii, nu va putea să redea mai bine universul lor. Copiii inventează și transformă 

culorile în parteneri de joacă, vorbesc cu culorile și vorbesc despre culori (când sunt triste, când sunt vesele, când 
sunt întunecate sau strălucitoare, când sunt amorțite dar și când sunt vioaie). Activitățile derulate în cadrul 
atelierelor de creație vin ca o alternativă la petrecerea timpului liber al copiilor din învăţământul preşcolar. 

  Prin activitățile proiectului se urmărește dezvoltarea imaginaţiei și creativității, formarea şi consolidarea 

abilităților practice, dezvoltarea spiritului de echipă, formarea copiilor pentru viață. Atelierul de creație 
urmărește să îmbine plăcutul, utilul și noul, prin realizarea produselor finite, cu folosință imediată. 

  Materialele folosite în realizarea obiectelor sunt de bună calitate, ecologice, non toxice, produse special pentru 

preșcolari, având certificate de calitate și de conformitate, achiziționate de la compania parteneră - C. Kreul 
Hallerndorf Germania, care se află pe piaţa europeană de mai mult de un secol. 

  Proiectul oferă oportunităţi pentru preșcolari și cadre didactice, atât prin informarea, utilizarea și aplicarea 

unor tehnici și materiale noi, de ultimă generaţie, contribuind la dezvoltarea gustului estetic şi la crearea unor 
obiecte deosebite/ unicat. 

  Obiectele realizate vor intra în posesia copiilor, prin intermediul familiei, cu scopul de a crea propria colecţie, 

sau de a oferi cadouri apropiaților şi vor face obiectul unor expoziții locale. Produsele vor participa și la 
manifestări artistice şi târguri, pe diferite teme, pentru a fi promovate. Copiii trebuie învățați să iubească arta, ea 
îi va ajuta să se înțeleagă mai bine unii pe alții şi le va oferi o deschidere spre noi moduri de a vedea lumea, 
creând  o bază pentru legăturile sociale și integrarea în comunitatea din care fac parte. 

  Arta ne aduce mai aproape unii de alții, ne face să simțim și să înțelegem ceea ce unește umanitatea în 

diversitatea culturilor și expresiilor sale. 
 

 

 



  

 Crearea de oportunităţi şi motivaţii, pentru copiii şi 

cadrele didactice din unităţile preșcolare, de afirmare pe 

plan local și județean, metodic și științific, prin abordarea 

şi utilizarea unor tehnici noi, inovative, pentru realizarea 

unor obiecte cu folosinţă imediată, în vederea pregătirii 

calitative pentru viaţă. 
  

 



  

 Valorificarea și îmbogățirea propriei experiențe acumulate în activitățile comune cu  

tehnici noi, diferențiind materialele, instrumentele de lucru și regulile de utilizare a 

acestora. 

 Realizarea de creații individuale cu temă dată sau liber aleasă folosind tehnicile și  

culorile potrivite, organizând în mod original spațiul plastic, prin cultivarea imaginației 

și creativității copiilor, a sensibilității artistice, a simțului estetic și dezvoltarea 

personalității copiilor. 

 Dezvoltarea de atitudini pozitive față de sine și de colegii de echipă. 

 Antrenarea preșcolarilor, în sensul redescoperirii libertății interioare și a  

creativității ca mod de viață, prin intermediul activităților vizual-artistice. 

 Implicarea activă a cadrelor didactice și a preșcolarilor în activitățile desfășurate  

dar și a părinților acestora, prin valorificarea propriului potențial creativ. 

 Organizarea unei expoziții cu vânzare a lucrărilor participante și utilizarea  

fondurilor obținute în scop caritabil. 

 



 Grupuri țintă: 

 Preșcolarii din 10 grădinițe ale județului Călărași. 

 Profesori, educatoare din unitățile preșcolare ale județului Călărași. 

 Beneficiari direcți și indirecți: 

 Un număr de 300 de preșcolari și 32 de cadre didactice din 

grădinițele județului, implicați în proiect. 

 Părinții preșcolarilor  interesați de susținerea și aplicarea proiectului. 

Membrii comunității locale și județene. 

 



 
Activitatea 1:   „Echipa de proiect”/octombrie 2018 

Activitatea 2.: ,, Descoperim noi Tehnici de lucru”; /Nov. 2018  

Activitatea 3..:„ Căsuța fermecată” Decorarea  obiectelor  folosind  culorile Kreul 

Goya Acryl. /noiembrie 

Activitatea 4: :„Oglinda ”  - Tehnica Fototransfer”/ decembrie 

Activitatea 5  „Expoziție”/ decembrie 

Activitatea 6: „ Descoperim lutul ”: ,, Tehnica modelării cu lut  polymeric”/ianuarie  

Activitatea 7:: ,,Șervețelul magic” Tehnica şerveţelului pe lemn, suport textil, ceramică, 

sticlă./ : februarie 2019; 

Activitatea 8: , Primăvara copiilor” Tehnica decorării portelanului pe : cană , farfurie , 

suport termic /martie 2019  

Activitatea 10.: „Inimioare” Tehnica „Sospeso transparent”/aprilie 2019 

Activitatea 11: „Bucurie  ” Tehnica pe textil: decorarea tricoului/jeans/ esarfă /mai 

2019; 

Activitatea 12; : ,,Bucurii pentru copii”. Expoziție cu vânzare 
 



 Schimb de experiență pe diferite tehnici  ( tehnici 

noi ) Parteneri: IȘJ Călărași ,CCD Călărași  

Firma Interoffice –C.Kreul Brașov, GPP 

„Rostogol”.Activitate de neuitat! 





 
   Pictura pe suport de lemn este una dintre cele mai vechi tehnici 

picturale.Suportul trebuie să fie uscat, se aplică stratul de culoare și 

opțional stratul de protecție care de cele mai multe ori este oferit 

de lac incolor sau lac în diferite nuanțe. 

  Copiii  decorează obiectele puse la dispoziție pe care se aplică 

culori Solo Goya Acryl Basic  Culorile sunt special concepute 

pentru copii, fiind ecologice, non-toxice, pe baza de apa. Obiectele 

pot fi diferite figurine pe care se aplică culori Solo Goya Acryl.  





 

 

 
 Pentru această tehnică este nevoie de următoarele materiale de lucru: 

- un șervețel (hârtie de orez) de calitate în culori vii și cu imprimeuri clare; 

- adeziv pentru tehhnica șervețelului; 

- obiectul ce urmează a fi decorat (de preferat este ca șervețelul să fie lipit pe fond 

deschis, alb pentru ca modelul șervețelului să fie cât mai vizibil);  

 - o pensulă cu păr moale pentru întinderea lipiciului; foarfecă cu vârf ascuțit. 

 1.Alegem modelul pe care dorim să-l lipim, îl decupăm și îndepărtăm straturile de 

șervețel care sunt în plus (șervețelul are 3 straturi, 2 dintre ele trebuie îndepărtate 

pentru a rămâne stratul subțire de șervețel, cel imprimat, pe care îl vom folosi); 

2. aplicăm lipici cu pensula pe suprafața ce urmează a fi decorată în mișcări ușoare, 

astfel încât să nu rupem hârtia; așezăm șervețelul sau bucata de șervețel acolo unde 

dorim să-l lipim; 

3. după ce am lipit modelul dorit vom acoperi toată suprafața obiectului cu un strat de 

adeziv, astfel încât sa fie uniformă și o lăsăm să se usuce 30-40 min. 

Această tehnică poate fi utilizată pe diferite suporturi: lemn, carton, porțelan, 

plastic, tablă sau sticlă 

 





 
 

Folosită pentru transferul de fotografii pe diverse suprafețe cum ar fi: pânză lemn,ceramica,  sticlă, 

porțelan, textil, , etc. Avem nevoie de următoarele matetiale  

- adeziv transfer fotografii; lac de acoperire / protecţie lucios;;pensulă pentru ,,Foto - transfer"; racleta 

pentru pictură 

Etape de lucru: 

 Pasul 1. Se scoate fotografia la imprimanta laser, se aşează în locul dorit a fi proiectată şi se schiţează 

un contur. 

 Pasul 2. Cu o perie sintetică, se întinde adezivul de transfer pe toată 

imaginea şi pe locul schiţat pe suprafaţa ce urmează a fi decorată. Trebuie să se lucreze rapid pentru a 

nu se usca adezivul pe niciuna dintre suprafeţe. 

 Pasul 3. Se aşează imediat imaginea în locul marcat cu faţa acoperită cu adeziv în jos, se întinde şi se 

apasă uniform. Îndepărtarea adezivului de pe margini, se va face cu o lavetă de bumbac. După fixare,cu 

un uscător de păr, fixat la cel mai înalt nivel, se va usca timp de 10 min. Se lasă să se răcească. Uscarea 

se mai poate face şi timp de 24 de ore la temperatură camerei. 

 Pasul 4. După răcire,se umezeşte cu apă şi se aşteaptă până când aceasta se înmoaie. Cu un burete, se 

freacă hârtia. Transferul Foto făcut deja,este rezistent la apă. 

 Pasul 5. Rezidurile fine de hârtie albă,dispar atunci când imaginea va fi dată cu lac de acoperire / 

protectie lucios, lac de acoperire / protectie .  

 

 





 

  
 Dactilopictura – aceasta tehnica este folosita cel mai des de catre copiii mici fiind 

cel potrivit mod de a-si exprima imaginatia. Se folosesc culori Kreul Mucki 

Fingermalfarbe-textil, ecologice, non toxice, produse special pentru preșcolari, 

având certificate de calitate şi de conformitate, șabloane auto-adezive, iar fixarea se 

face lăsând obiectele la aer și apoi călcate cu fierul pe dos. 

  Pe langă faptul ca realizarea este foarte simplă și oferă libertate maximă, este un 

mod foarte distractiv de petrecere a timpului ce va ține ocupat orice copil.   





 

 

 

 

    Magic Marble este vopseaua ideală pentru marmorare,cunoscută 

sub tehnica scufundării. Se află într-o gamă largă de culori și 

nuanțe. Suportul pe care se poate aplica este : plastic, acryl, sticlă, 

lemn, hârtie, ou gol, lumânare, metal, polistiren,material textile și 

mătase.Din culorile alese, se picură 2-3 picături de culoare ( nuanțe 

diferite) într-un vas(vasul trebuie să fie mai mare decât obiectul 

scufundat ) cu apă rece . 

  Obiectul se scufundă în apă încet, cu rotire și se scoate rapid. 

După uscare este rezistentă la spălare, dar nu la spălare dură. 

 





   

Copiii vor decora  cu ajutorul creioanelor special 

concepute pentru ei, Solo Goya Acryl Basic, 

diferite  obiecte din porțelan;  după decorare, 

obiectele se pun în cuptor la 160 grade pentru a se 

fixa culoarea.   Creioanele  special concepute 

pentru copii, sunt  ecologice, non-toxice. 





 

 
 Sospeso Transparente reprezintă o modalitate de a tranforma șerveţelul sau hârtia de 

decupaj într-un design tridimensional, cu o formă foarte asemănătoare obiectului din 

imagine. Acest lucru este posibil datorită utilizării unei folii speciale, transparentă şi 

termorezistentă, care odată  aplicată pe şerveţel şi încălzită, va putea fi modelată. 

Cel mai adesea sunt folosite imagini de flori, frunzuliţe sau fluturi. După ce sunt 

realizate, pot fi transformate în bijuterii sau pot fi lipite pe diverse obiecte decorate: rame 

foto, cutii, pahare etc. 

Etapele lucrării 

1. Se decupează de pe şerveţel modelul dorit. Dacă se foloseşte un şerveţel, se înlătură 

straturile  albe. Dacă se utilizează hârtie pentru decupaj, se înmoaie puţin în apă. 

2.Se ia folia pentru Sospeso Transparente şi se lipeşte floarea pe ea. Se adaugă 

încă un strat de lipici şi deasupra. 

3. După ce se usucă,se taie folia după forma florii. 

4. Se apropie modelul creat de flacara unei lumânări. Încălzindu-se, folia va deveni 

mai flexibilă şi se va putea modela. Pentru reliefarea detaliilor, se pot folosi 

ustensile speciale de Sospeso Transparente. 

5. La sfarsit se pot lipi diverse stamine ori mărgeluţe 





 

  
 Lutul polimeric seamănă foarte mult cu plastilina, 

doar că este puţin mai uşor de modelat şi nu este la fel de 

sfărâmicioasă. Este disponibil în orice culoare şi există mai 

multe tipuri de pastă, Pasta poate fi modelată cu mâinile 

sau folosind diferite ustensile. În funcţie de talent pasta 

poate fi modelată după preferinţe în diverse figurine. 

Pentru ca produsul final să îşi păstreze forma şi să nu îşi 

piardă din componente, este recomandat să fie ţinut la 

cuptor timp de jumătate de oră, la o temperatura de        

110-130 de grade. 





  

 
 Pictura pe sticlă seduce prin transparența culorilor cu care te poți juca și prin diferitele 

tehnici pe care le poți utiliza. Foarte important în pictura pe sticlă este ca suprafața ce 

urmează a fi pictată, să fie spălată și uscată cu delicatețe. 

Pentru a picta pe sticlă este necesară o vopsea specială, iar fixarea vopselei se face într-

un cuptor de gătit normal. 

Pictura pe sticlă se poate realiza prin mai multe tehnici: se pictează într-o singură 

culoare; se pictează prin suprapunerea mai multor culori sau se desenează contururi cu 

auriu, argintiu sau negru. Pictura pe sticlă este o activitate creativă și îndrăgită atât de 

adulți, cât și de cei mici, iar de cele mai multe ori rezultatele sunt uimitoare. 





 

 Expozițiile au fost organizate  cu lucrări realizate de preșcolari 

în atelierele de creație, alături de educatoare și părinți. 

 ,,Bucurii pentru copii!” 

 „Bucurii în suflet de copil” 





 Realizarea unui schimb real de bune practici care a contribuit la înlăturarea barierelor de comunicare 

între unitățile preșcolare din județ dar și realizarea unui schimb de experiență  , cu participarea 

doamnelor educatoare din județul  Cluj, intr-un ambient plăcut, consolidând  relațiile de prietenie 

între cadrele didactice din cele două județe. 

 Creșterea numărului de preșcolari participanți: 300 

 Includerea în activitățile formale și nonformale desfășurate în grădinițe a bunelor practici 

identificate în cadrul proiectului. 

 Îmbunătățirea  actului educațional și a rezultatelor preșcolarilor materializate prin obținerea unor 

premii la diferite concursuri naționale/internaționale; 

 Plăcerea și bucuria preșcolarilor de a petrece timp de calitate alături de părinți, în cadrul atelierelor 

de lucru organizate. 

 Imortalizarea activităților desfășurate prin fotografii, filmări video. 

 Organizarea în fiecare unitate preșcolară a unor expoziții lunare cu lucrările realizate în activitățile 

proiectului. 

 Implicarea activă a cât mai multor părinți și repezentanți ai comunității în organizarea celor 3 mari 

expoziții. 

 Creșterea numărului de produse realizate prin diferite tehnici de lucru, respectarea cerințelor în 

elaborare, originalitatea  acestora și creativitate în  modul de prezentare la expozițiile finale. 

 Valorificarea produselor realizate prin proiect în scop caritabil. 

 Promovarea imaginii instituțiilor preșcolare implicate în proiect la nivelul comunității. 

 Îmbunătățirea relațiilor grădiniță- familie - comunitate. 



   Asupra copiilor: 

      - dezvoltarea capacității de exprimare artistico-plastică, prin folosirea diversificată a 

  tehnicilor de lucru și a materialelor, altele decât cele utilizate frecvent în activitățile plastice și 

  practice;  

      - dezvoltarea spiritului de echipă prin organizarea atelierelor de lucru; 

      - dezvoltarea capacităților creatoare ale preșcolarilor; 

      - dezvoltarea atitudinilor creative (încredere în forțele proprii, interes pentru cunoaștere,  

  perseverența în a căuta noi soluții, curaj în utilizarea materialelor noi, capacitate de 

  concentrare, autonomie, independență); 

      - satisfacția de a-și vedea expuse lucrările realizate prin diverse tehnici de lucru; 

      - dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin valorificarea produselor create. 

   Asupra cadrelor didactice: 

      - stimularea creativității cadrelor didactice implicate în proiect, în procesul de aplicare 

   a unor tehnici de lucru specifice artei și tehnologiei moderne; 

      - diversificarea și flexibilizarea strategiilor didactice prin care se încurajează inițiativa și 

   libertatea de exprimare prin limbaj vizual și plastic. 

   Asupra părinților:  

      - dezvoltarea capacității de a aprecia și de a crea ,,frumosul pictural” alături/ împreună cu 

   copiii, într-o manieră plăcută și relaxantă. 

   Asupra comunității:  

      - generarea unui interes veritabil pentru relațiile interumane. 

 

       

 

 

 

 

 



  Graficul activităților. 

  Afișarea activităților desfășurate pe site-urile grădinițelor. 

  Schimb de idei între unitățile implicate în proiect. 

  Exemple de bună practică. 

  Albume foto realizate de fiecare unitate preșcolară implicată în 

      proiect. 

  Expoziții de produse artistice realizate la nivelul unităților  

      preșcolare.  

  Acordarea de diplome preșcolarilor și cadrelor didactice 

      implicate. 

 



  Anunțarea în mass-media locală a demarării proiectului. 

  Publicarea pe site-urile grădinițelor a activităților realizate, cu  

      accent pe promovarea tehnicilor inovative utilizate. 

  Organizarea expozițiilor proiectate. 

  Prezentarea rezultatelor proiectului la nivelul:  

  -    comisiei metodice din cadrul unităților de învățământ; 

 -    consfătuirilor cadrelor didactice; 

  -    comunității educative lărgite (alte instituții de învățământ); 

 -    comunității locale; 

  -    sesiunilor de comunicări științifice (simpozioane naționale, 

                 conferințe pe tematică vizată). 
 

 

 

 

 



        Bunele practici prezentate constituie o bază de informare 

pentru cadrele didactice dispuse să se implice în dezvoltarea  

proiectului, cu privire la însușirea de tehnici noi, inovative, la 

consolidarea abilităţilor practice dobândite, la popularizarea  

rezultatelor obținute atât la nivelul unităților  preșcolare cât și al 

comunităților locale. 

 

            Orice copil este un artist. Provocarea este însă cum să 

rămână un artist, după ce crește mare. 

                                                                 - Salvador Dali - 




