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PROIECT EDUCAŢIONAL 
 

A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL  
          "Ne jucăm, prin teatru învăţăm" 
 
B. APLICANTUL 

• blog:    http://ne-jucam-prin-teatru-invatam0.webnode.ro 
 

C. CONTEXT 
Cine ar dori să fie primul la răspuns sau să "spargă gheaţa" la un moment dat?  

Bănuiesc că nimeni nu dorește acest lucru. S-a întrebat cineva vreodată de ce?  Din cauza 
ruşinii? Din cauza fricii? Din cauza faptului că vă blocaţi în faţa unui auditoriu? Nu vă găsiți 
cuvintele potrivite să vă exprimați? 

Dacă v-aș spune că există rezolvări pentru fiecare temere de-a voastră și că la un 
moment dat ați dori chiar să fiți primul la răspuns, m-ați crede? 

Ei bine, da! Da, există așa ceva. Proiectul educational ”NE JUCAM, PRIN TEATRU 
ÎNVĂȚĂM” își propune să îi ajute pe copii să își învingă emoțiile, să fie dezinvolți în fața unui 
public, practic să fie niște actori pricepuți în propria viață. În cadrul proiectului ne propunem 
să desfășurăm ateliere de artă dramatică, conferințe cu actori, vizionare piese de teatru, 
creare piese de teatru de către copii, schimb de experientă cu alte clase din diferite școli și 
punerea în scenă a unei piese de teatru de către copiii implicați în proiect. 

De asemenea acest proiect își  propune să îi învete pe copii să-și petreacă timpul liber 
într-un mod plăcut, interesant, dar și educativ: ”Ia gândește-te tu, când ai fost ultima dată la 
teatru?” , dar și să le educe și să le insufle plăcerea de a citi. 

PUNCTE TARI: 

• implicarea unui număr destul de mare de elevi în proiect; 

• atractivitatea şi ingeniozitatea temei propuse pentru proiect; 

• organizarea de ateliere săptămânale la care pot să participe elevii, implicandu-se în 
activităţi interesante şi distractive; 

• activităţi la care participă actori sau persoane implicate în teatru care să 
interacţioneze cu copiii implicaţi în teatru; 

• parteneriate realizate cu numeroase instituţii care ne ajută pe parcursul iplementării 
proiectului. 
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OPORTUNITĂŢI: 

• realizarea unor legături strânse între elevi şi partenerii implicaţi în proiect; 

• descoperirea unor copii talentaţi la teatru printre elevii implicaţi în proiect; 

• dorinţa copiilor dea se îndrepta spre arta teatrală 

Elevii implicați în acest proiect educațional vor învăța cum să fie niște copii 
extrovertiți, dornici să socializeze și să cunoască oameni  noi! 

 
 
D. DESCRIEREA PROIECTULUI : 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 Dezvoltarea personală a copiilor prin intermediul activităților teatrale 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 Stimularea creativităţii, dezinvolturii în vorbire şi exprimare, spiritul de competiţie şi 
imaginaţia prin participarea la activităţile propuse în cadrul proiectului 
 

 Cultivarea interesului copiilor pentru arta dramatică si dramaturgi prin studierea unor 
opere de teatru accesibile copiilor, în cadrul atelierelor desfășurate pe perioada a 
patru luni. 
 

 Dezvoltarea capacității de a se exprima în fata unui auditoriu, cu dezinvoltură, prin 
participarea ca si actor in cadrul unei piese de teatru care va fi montataă pe perioada 
proiectului și prezentatî la sfârșitul acestuia. 
 

 Stimularea capacității copiilor de a interrelaționa cu colegii de clasă prin munca in 
echipă, cu alți copii prin participarea la diferite activități desfășurate in parteneriat cu 
alte clase și cu adulții prin participarea la conferințe și ateliere reealizate de către 
persoane adulte autorizate in domeniul teatrului. 
 
GRUPUL ŢINTĂ 

• BENEFICIARI DIRECŢI: 12 elevi din clasa a III-a B, Şcoala Gimnazială "Liviu 
Rebreanu", Tg.Mureş 

• BENEFICIARI INDIRECŢI: Şcoala Gimnaziala "Liviu Rebreanu", părinţii 
copiilor implicaţi în proiect, comunitatea locală 

DURATA 
• 4 LUNI (martie, aprilie, mai, iunie 2015) 
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CONŢINUTUL PROIECTULUI 
  Proiectul se derulează pe o perioadă de 4 luni. În acestă perioadă copiii vor 
participa la diferite activităţi care îi vor ajuta la dezvoltarea personală. 
  Activităţile sunt structurate pe cele patru luni, astfel:  
-În luna martie se vor desfăşura activităţi de cercetare, cunoaştere, descoperire a 
teatrului, a dramaturgilor, a dramaturgiei. În această lună copiii vor fi împărţiţi în 3 
echipe şi vor avea de realizat un ppt pe o anumită temă dată. Prima ecchipă a 
realizat o prezentare despre Dramaturgi români, a doua echipă a prezentat Piese de 
teatru pentru copii, iar a treia echipă a căutat informaţii despre Dezvoltarea personală 
prin teatru. În cadrul acestor activităţi nu ne-am propus doar să imbgăţim cunoştinţele 
copiilor despre ceea ce înseamnă lumea teatrului, ci şi de a dezvolta capacitatea lor 
de a utiliza calculatorul şi de aşi însuşi această deprindere. Activităţile au început şi s-
au terminat cu câte un mic joc distractiv. Au avut loc întâlniri săptămânale cu cadrele 
îndrumătoare sau chiar bisăptămânale.  La sfârşitul cestei luni copiii au prezentat 
aceste lucrări atât celorlalţi colegi care nu fac parte din proiect cât şi părinţilor. 
- Tema lunii aprilie este Teatrul din viaţa reală unde copiii vor participa la diferite 
activităţi precum jocuri de imitare, transpunere într-un personaj, recitare, creaţie, etc. 
În această lună copiii încearcă să găsească elemente comune din viaţă şi teatru, sau 
elmente care provin din teatru şi ne sunt ajutătoare în viaţa reală. În prima activitate a 
acestei luni ne-am propus să desfăşurăm o serie de jocuri de cunoaştere şi 
autocunoaştere, de ridicarea stimei de sine, de întrajutorare etc., cum ar fi: Maşina de 
spălat, Numărătoarea, Memorie pe cerc, Oglinda, Conopida, Paşi, Ce s-a schimbat?, 
la care copiii să participe cu interes şi de la care să avem un feed back foarte bun. În 
a doua activitate se vor desfăşura exerciții de citire rapidă a unui text, înţelegerea 
textului citit, realizarea unor versuri pe baza textului citit şi interpretarea textului citit 
cu marionete. În ultima activitate a acestei luni ne-am propus o întâlnire cu un 
mânuitor de păpuşi din cadrul Teatrului pentru copii Zgubulici, care să le 
împărtăşească copiilor câteva secrete din lumea teatrului cu marionete. În această 
lună copiii au vizionat piesa de teatru "Shoes" , în cadrul săptămânii Şcoala Altfel. 
Copiii vor vizita şi Biblioteca penru copii din oraşul Tg. Mureş, unde îşi vor face un 
abonament de intrate pentru a putea împrumuta cât mai multe cărţi. Unul dintre copiii 
implicaţi în proiect va participa la un Concursul Judeţean "Poezia, comoara din 
sufletul meu" organizat și desfășurat la Liceul Tehnologic "Vasile Netea" Deda, 
şcoala parteneră.  
- Luna mai este luna în care vom propune elevilor să îşi descopere talentul 
actoricesc. Vom organiza întâlniri cu profesori de teatru şi actori. Pentru început vor 
avea câteva întâlniri cu profesorul de teatru Pompei Adrian din cadrul teatrului Actus 
Dramaticus. Cu acesta vor învăţa tehnici de autocontrol, de stapânire a emoţiilor, de 
a vorbi liber în faţa unui public etc. Pe lângă aceste activităţi vom organiza şi o 
întâlnire cu actorii Teatrului Ariel de la care copiii vor lua interviuri şi vor discuta 
despre meseria de actor.  
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- În ultima lună a proiectului, luna iunie, copiii vor fi împărţiţi din nou pe echipe şi 
fiecare echipă îşi va alege o piesa de teatru pe care o vor pregăti în acesată lună cu 
profesorii coordonatori şi cu profesorii de teatru, iar la sfârşitul lunii se va organiza un 
spectacol de teatru/concurs între cele trei echipe. Echipa câştigătoare va fi premiată. 
Piesele de teatru vor fi prezentate şi în cadrul serbării de sfârşit de an a clasei a III-a 
B, cât și pe scene de teatru specializate, în funcție de oportunitățile acelui moment. 
 

CLENDARUL ACTIVITĂŢILOR ( Diagrama Gantt) 
Activităţi propuse MARTIE APRILIE MAI IUNIE 

Cercetători în 
lumea teatrului 

    

Teatrul din viaţa 
reală 

    

Descoperă 
actorul din tine! 

    

Iată-ne pe scena 
teatrului! 

    

Vizionare piese 
de teatru 

    

 
METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE 

În cadrul acestui proiect copiii vor fi organizaţi astfel: 
- în perechi,  
-în grupuri, 
- pe echipe 
Ca şi metode s-au utilizat: 
- drama didactică/ educativă 
- jocul de rol 
- munca în echipă 
- brainstorming 
- jocul şi activitatea ludică 
- învăţarea prin experienţă 
-psihodrama (elemente educaţionale) 
- studiu individual 
- lucru cu calculatorul 
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REZULTATE: 
 prezentări ppt ale copiilor 
 brosura proectului 
 CD-uri cu piesele de teatru prezentate de copii 
 filiere pentru promovarea spectacolului de teatru 

 
RESURSE UMANE 

COORDONATORI DE PROIECT: 
Prof. Nedelea Olimpia 
Prof. Aldea Daniela 
 
PARTICIPANŢI ÎN PRROIECT: 
12 elevi ai Şcolii Gimnaziale "Liviu Rebreanu", din clasa a III-a B 
 
PARTENERI:  
Teatrul Ariel 
Teatrul de papusi Zgubulici 
Teatrul Actus Dramaticus 
Studioul New Generation 
Biblioteca Judeţeana pentru copii 
Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda 
Părinţi 

 
E. EVALUARE – CALITATE 

I. Evaluare internă  
Realizarea unui raport final al proiectului 

II. Evaluare externă a proiectului  
Înregistrarea feed-back-ului participanţilor la proiect, a colaboratorilor şi a celor 
dinafara proiectului. 

 
F. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 
 Prezentul proiect se poate continua şi anul următor cu un număr mai mare de copii 
implicaţi şi cu alti parteneri care să se alăture proiectului. 
 
G. BUGETUL PROIECTULUI-detalierea este optionala 

 - sponsorizări din partea partenerilor proiectului şi din partea părinţilor 
H. ANEXE 

Acord de parteneriat cu Teatrul Ariel 
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Acord de parteneriat cu Teatrul Zgubuluici 
Acord de parteneriat Liceul Tehnologic „Vasile Netea”, Deda 
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