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În loc de prefaţă...
Publicaţia de faţă ne prezintă , într-o manieră accesibilă şi plăcută, aspecte de bune
practici din activitatea autoarei , privind educaţia prin şi pentru comunicare a preşcolarilor,
prin activităţi extracurriculare. Diversitatea şi natura activităţilor propuse , atât activităţi în
grădiniţă, cât şi în comunitate, au contribuit la procesul de cunoaştere , formare şi educare
prin interrelaţionare , stimularea comunicării şi adaptarea la cotidian, socializarea copiilor ,
dezvoltarea relaţiilor de cooperare între aceştia , între copii şi adulţi. Sunt prezentate , într-o
manieră atrăgătoare, o serie de proiecte şi miniproiecte educaţionale, care converg spre
scopul ales, evenimente şi momente speciale din viaţa copiilor, acţiuni prin care aceştia au
dobândit tehnici şi maniere moderne de optimizare a relaţiilor de comunicare , au asimilat ,
au aplicat şi comparat atitudini şi comportamente comunicative, au exersat o comunicare
estetică, liberă, deschisă, asertivă.
Lucrarea se adresează copiilor, părinţilor, cadrelor didactice de specialitate, de fapt
tuturor celor interesaţi de buna pregătire a copiilor pentru şcoală şi viaţă.
Profesor Marioara Florea

Despre copilărie şi nu numai...
Simbol al bucuriei inocente, al primăverii, al florilor şi al zborului uman, al
expansiunii sufleteşti creatoare, copilaria este determinantă pentru “scara valorică”pe care
va putea urca orice om pe parcursul vieţii lui. Copilăria dă marele start pentru sublima
competiţie a omului cu el insuşi – în propria sa devenire, autodesăvârşire şi afirmare, ca
valoare umană. “Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa!”( Horaţiu Mălăiele).
Cei mai frumoşi ani ai copilăriei, sunt anii grădiniţei, când totul în jur este
JOC, VESELIE ŞI PURITATE!

Te salut, grădiniţă!
Eu te salut, cu inima duioasă,
Grădiniţa mea, căsuţă drăgăstoasă,
Căci tu mi-aduci în suflet bucurie,
Toţi macii-aprinşi din lan mi-i dărui mie.
Şi după fluturi mă îmbii la joacă,
Faci merele pe ramuri să se coacă,
Îmi pui în palmă toată bucuria,
Îmi fericeşti deplin copilăria!
Autoarea
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„Voiniceii orăştieni vă salută”
Să facem cunoştinţă! Noi suntem Grupa voiniceilor orăştieni, de la Grădiniţa cu
program normal nr.1, Orăştie şi în acest an, iată-ne ajunşi la grupa pregătitoare! Ca toţi
copiii şi noi suntem veseli, zburdalnici, cu o nesecată poftă de ghiduşii, de joacă şi de
glume. Dar în acelaşi timp, avem mereu trează curiozitatea pentru tot ce ne înconjoară şi
setea nesăţioasă de cunoaştere. Haideţi, acum cu noi, fiţi tovarăşi de lectură, să vedeţi
câte lucruri frumoase am realizat împreună!

Ce frumoase sunt ţările Europei, cu limbile lor
fermecate !”

„

26 septembrie 2011
Ziua de 26 septembrie este dedicată sărbătoririi limbilor europene . Sub egida
Uniunii europene şi a Consiliului Europei, în această zi se organizează activităţi de celebrare
a diversităţii lingvistice şi de încurajare a învăţării limbilor străine. În grupa noastră , s-a
desfăşurat acţiunea “Ce frumoase sunt ţările Europei, cu limbile lor fermecate!”. Copiii au
ascultat mesajul on-line de la Bruxelles , au confecţionat steguleţe şi au ascultat cântece şi
poezii în diferite limbi europene. În 26 septembrie 2011 am sărbătorit cu toţii prietenia
europeană !
Evenimentul a fost înregistrat pe site-ul European Day of Languages.
http ://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/5811/Default.aspx
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“Carnavalul toamnei”
23 octombrie 2011
“Iat-o... Sus pe deal la strungă,
Aşternând pământului
Haina ei cu trenă lungă
De culoarea vântului
S-a ivit pe culme, Toamna...”
(George Topârceanu, “Rapsodii de toamnă”)

Carnavalul toamnei este o tradiţie în grădiniţa noastră. La grupa voiniceilor, am
organizat o expoziţie cu lucrări ale copiilor, cu coşuri cu fructe, legume, decoruri cu frunze
ruginii, figurine hazlii din legume şi fructe, dar şi bostani de toate felurile, sculptaţi, aranjaţi
pentru carnaval. Toate acestea au fost însoţite de jocuri distractive, concursuri, întreceri
diverse, răsplătite cu diplome şi dulciuri. La eveniment au participat părinţi, bunici, invitaţi,
sponsori, câţiva elevi şi d-nele profesoare Filimonescu Camelia şi Cătană Monica, de la
Şcoala Generală „Dominic Stanca”, Orăştie. Cu toţii s-au simţit minunat şi au participat cu
mult entuziasm şi antren la acest eveniment. Atmosfera carnavalului a fost încununată de
succes, deoarece părinţii şi copiii au petrecut împreună, recitând poezii şi scenete, apoi au
ieşit în oraş, bucurându-se de lumina feerică a felinarelor- bostani.
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“Călătorie în lumea minunată a cărţilor!”
Proiect educaţional inclus în programul naţional „SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III” 2011-2012
COORDONATORI: Director, prof. Înv. presc. FLOREA MARIOARA
Prof. Înv. presc. AGOSTON-VAS RODICA
ECHIPA DE IMPLEMENTARE: Colectivul didactic al Grădiniţei P.N.nr.1 Orăştie
COLABORATORI: Prof. Înv. Primar FILIMONESCU CAMELIA
PARTENERI:
– Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu”Orăştie ;Şc. Gen. Nr.2 „Dominic Stanca” -structură
- Biblioteca Municipală „Paul Bornemisa” Orăştie;
- Biblioteca şcolară
ARGUMENT: În ultimul timp, există semnale alarmante privind lipsa de interes a tineretului faţă
de lectură; se pare că principalii concurenţi sunt televizorul, calculatorul, mediul electronic, care
câştigă teren vertiginos, iar în unele medii familiale, chiar părinţii manifestă o atitudine de
indiferenţă sau respingere faţă de actul lecturii, neexistând în familie o mini bibliotecă.
Încă din grădiniţă, educatoarele pun accentul pe dezvoltarea limbajului, a comunicării orale,
formarea unor deprinderi de citit-scris, educarea dragostei pentru lectură. Toate acestea fac posibilă
deschiderea unor căi spre cunoaştere, spre noi succese, spre creşterea calităţii achiziţiilor viitoare,
în viaţa şcolară şi în viaţa de adult. În acest sens, am propus demararea acestui proiect prin care
am dorit să îi ajutăm pe copii, şi pe părinţii acestora să înţeleagă valoarea culturală şi spirituală a
cărţii. Cu cât apropierea copilului de carte, de lectură, se face mai devreme, cu atât efectele sunt
mai durabile, in domeniul limbajului, al comunicarii, precum şi al comportamentului şi al socializării.
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: - conştientizarea de către copii şi părinţi a
importanţei lecturii, a lucrului cu cartea în formarea intelectuală copilului .
OBIECTIVE SPECIFICE
- îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris;
- dezvoltarea capacităţii de transmitere a propriilor idei, gânduri, trăiri afective, prin intermediul
limbajului scris/ oral;
- formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
- familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
- îmbogăţirea şi extinderea vocabularului activ al copiilor;
- cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;
- familiarizarea cu spaţiul bibliotecilor şcolare sau municipale ;
DURATA: 01. 10. 2011 – 14 .05. 2012
GRUPUL ŢINTĂ: preşcolari între 5/6 – 6/7 ani
RESURSE UMANE: cadre didactice de la G.P.N nr.1 Orăştie, părinţi, copii, aparţinători, 25 elevi din
cls IV prof. Filimonescu Camelia, Sc. Gen. Dominic Stanca Orăştie, parteneri, asociaţii

Nr
crt
1.

Calendarul activităţilor :
Data Denumirea
activităţii
Oct.
Pregătirea

Mod de realizare

Resurse

-Întâlniri ale echipei de proiect,

Copii,

Cine
răspunde
Coordo-

Loc de
desfăşurare
Sălile de
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stabilirea grupului ţintă, a
scopului, a obiectivelor
specifice , planificarea
activităţilor, stabilirea
resurselor materiale şi umane,
încheierea parteneriatelor cu
instituţiile colaboratoare.
- activitate comună a tuturor
copiilor din grădiniţă împreună
cu
educatoarele,
părinţi,
invitaţi,
sub
genericul:
„Călătorie în lumea minunată a
cărţilor”

cadre
didactice,
părinţi,
parteneri

natorii
proiectului,
echipa de
implementare

clasă
Bibilioteca
şcolii

Copii,
cadre
didactice,
părinţi,
invitaţi,
parteneri

Coordonatorii
proiectului,
echipa de
implementare

Sala festivă

Dec.
2011

Să citim pentru
prietenii noştri
mai mici
„Basmele iernii”

-lecturi, dramatizări cu
subiecte de iarnă,citite de elevi
pentru preşcolari

-volume
basme,
planşe
imagini

Echipa de
implementare

Sala de
clasă

4.

Ian.
2012

„Eminescu în
lumea copiilor”

În luna ianuarie, fiecare grupă
a desfăşurat activităţi culturalartistice cu tema Eminescu în
lumea
copiilor”
-audiţii,
recitări, concurs desene

Echipa de
implementare

Săli de
clasă,
bibliotecă

5.

Febr.
2012

Echipa de
implementare

Biblioteca
municipală
Biblioteca
şcolară

6.

Marti
e
2012

„O carte citită, o Vizite la bibliotecile şcolară şi
municipală
comoară
-Dotarea bibliotecilor grupelor
descoperită”
cu cărţi obţinute din donaţii sau
cumpărate cu bani obţinuţi din
colectarea
şi
valorificarea
deşeurilor de hârtie
„O
poezie Serbări dedicate Zilei de 8
pentru
mama, Martie
cea
mai
minunată fiinţă”

Copii,
cadre
didactice,
volume de
poezii
C.D.-uri
Copii,
elevi,
cadre
didactice,
bibliotecari

Echipa de
implementare

7.

Apr.
2012

23 aprilie
Ziua Cărţii

Sălile de
clasă, săli
festive,
Casa de
cultură
Sali de
grupa
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Mai
2012

„Cartea ,
prietena mea!”

2011

2.
Nov.
2011

3.

proiectului

Lansarea
proiectului
„Călătorie în
lumea minunată
cărţilor”

Cine stie mai multe povesti?
-concurs
de
cunostinte
inspirate din povesti
-povestiri create de copii
Evaluarea
proiectului
Prezentare ppt, expoziţii cu
poze, lucrări ale copiilor,
portofilii ale proiectului

Echipa de
implementare
desenele
copiilor;
portofolii
C.D.

Toate
Sala de
resursele
festivităţi
umane ale
proiectului

Rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului:
 cultivarea sensibilităţii artistice şi a dragostei pentru carte, pentru lectură;
 participarea unui număr mare de copii, elevi şi cadre didactice, specialişti la desfăşurarea
proiectului;
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parteneriate încheiate între instituţiile participante la proiect şi realizarea unui real schimb de
experienţă;
creşterea prestigiului grădiniţei prin mediatizarea activităţilor desfăşurate în grădiniţă, în
portofoliul proiectului, în albume electronice , în mass-media locală.

„Împreună pentru educaţia viitorului”
Proiect educaţional naţional iniţiat de ISJ Hunedoara
COORDONATOR ZONAL ORĂŞTIE, Prof. FLOREA MARIOARA
Coordonatori proiect în unitate , Prof. AGOSTON-VAS RODICA, responsabil cerc pedagogic
1 educatoare- Zona Orăştie
CĂLŢUN ADRIANA, responsabil cerc pedagogic 2 educatoare- Zona Orăştie
CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT:
Prof. Agoston –Vas Rodica – grupă pregătitoare
Călţun Adriana- grupa pregătitoare
Mihaiescu Maria- grupa pregătitoare
Educ. Murg Maria- grupă pregătitoare
Prof. Filimonescu Camelia clasa a IV –a
Prof. Hristache Monica, clasa a IV –a
Prof. Cucuian Angela, clasa I
PERIOADA: Oct. 2011- Mai 2012
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SUMAR
Scopul poiectului ”ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIA VIITORULUI” a fost crearea unei legături
durabile, eficiente, promovarea comunicării între cadrele didactice din învăţământul
preşcolar şi primar, cunoaşterea şi aplicarea riguroasă a celor două curricule şi a metodelor
specifice fiecărui nivel de învăţământ.
CONSIDERAŢII: Pentru noi, acest proiect a însemnat prezentarea unor viziuni diverse,
privind şcoala şi grădiniţa de mâine şi s-a adresat, in mod special, elevilor din ciclul primar
şi preşcolarilor de grupă mare/pregătitoare, cadrelor didactice de pe aceste paliere, fiind
deschise astfel , noi orizonturi pentru atingerea unor performanţe ştiinţifice in domeniul
cercetarii în educaţie.
DEVIZA NOASTRĂ : “FIECARE COPIL PE CARE ÎL EDUCĂM ESTE UN CETĂŢEAN PE CARE
ÎL CÂŞTIGĂM.” Victor Hugo
ARGUMENT: Cum vor creşte copiii noştri in condiţiile actuale de criză sau in anii ce vor
urma, dacă nu ne implicam fiecare in educaţia lor, in formarea lor ca viitori adulţi? Nu te
intreba cine iţi va rezolva problemele, intreabă-te ce poţi face tu personal. Implică-te!
Impreună pentru educaţia viitorului!
Să oferim copiilor şanse egale de a se dezvolta ca viitori adulţi, să ne implicam in viitorul
lor! Educaţia in şcoli trebuie să fie imbunătăţită calitativ şi cantitativ, să devină performantă,
să existe un echilibru in relaţiile elev-elev, elev-profesor, părinte –profesor , educaţia să
incurajeze descoperirea vocaţiei viitorului adult, pentru ca acesta să aibă un grad de
profesionalism foarte inalt.
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:
21 OCT. 2011 TEMA: „ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” ÎNTÂLNIREA RESPONSABILILOR
CERCURILOR PEDAGOGICE DE ÎNVĂŢĂTORI ŞI EDUCATOARE DE LA GRĂDINIŢA P.N. 1Str. Pricazului nr.4 şi Şcoala Generală „Dominic Stanca” Orăştie
Din partea conducerii şcolii a participat D-l Director adjunct, Prof. Roşu Mircea,
responsabilele de comisii metodice, alte cadre didactice.

INDICATORI DE REALIZARE: - Proces –verbal
-

Încheierea protocolului de parteneriat educaţional” Azi prichindei, mâine şcolărei”
între grupa pregătitoare condusă de d-na prof. AGOSTON-VAS RODICA şi clasa a IV a
condusă de d-na prof. FILIMONESCU CAMELIA
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-

ACTIVITĂŢI

EXTRACURRICULARE

COMUNE

GRĂDINIŢĂ-ŞCOALĂ

OCT. 2011- RAPSODII DE TOAMNĂ
RESPONSABILI:
- Prof. AGOSTON-VAS RODICA
- Prof. FILIMONESCU CAMELIA
- Au participat elevi din clasa a IV-a conduşi de d-nele profesoare Filimonescu C. ,
Cătană Monica şi preşcolarii conduşi de D-na Prof. Agoston Vas Rodica
14-15 DEC. 2012 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE COMUNE
„AM PORNIT SĂ COLINDĂM LA GRĂDINIŢĂ ŞI LA ŞCOALĂ!”
Grupele pregătitoare conduse de d-nele prof. AGOSTON-VAS RODICA ŞI MURG MARIA şi
elevii conduşi de prof. FILIMONESCU CAMELIA, HRISTACHE MONICA , BOLOT PETRU au
organizat un program comun de colinde

16 DEC.INTERASISTENŢĂ LA GRĂDINIŢĂ „ Crăciunul în inima copiilor” ACTIVITATE
INTEGRATĂ SUSŢINUTĂ DE D-NA PROF. AGOSTON-VAS RODICA la grupa pregătitoare . Au
asistat şi colaborat d-nele prof. Filimonescu Camelia, Hristache Monica , Cătană Monica şi
elevi din clasa a IV-a

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ COMUNĂ GRĂDINIŢĂ- ŞCOALĂ
MARTIE 2012 -CLUBUL DE DANS
RESPONSABILI:
- Prof. AGOSTON-VAS RODICA, grupa pregătitoare
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-

Prof. CĂTANĂ MONICA Şc. Gen. „Dominic Stanca” Orăştie

03 APRILIE 2012 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 2- STRUCTURA
INTERASISTENTA :JOC DIDACTIC “ VINE IEPURASUL” (Verificarea cunostintelor copiilor
referitoare la despartirea in silabe ,sunetul de la inceputul si sfarsitul cuvantului ,formare de
propozitii cu un numar de cuvinte )
Activitatea sustinuta in prezenta urmatoarelor cadre didactice :
–Doamnele invatatoare de la clasa a IV a FILIMONESCU CAMELIA si HRISTACHE MONICA
-Doamna educatoare CALTUN ADRIANA ,responsabil cerc pedagogic .
GRUPA STEP BY STEP :28 COPII
MAI 2012 ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ COMUNĂ
JOCURI RECREATIVE ÎN CURTEA ŞCOLII
RESPONSABILI:
- Prof. AGOSTON-VAS RODICA
- Prof. FILIMONESCU CAMELIA
Grupuri ţintă Grupa pregătitoare condusă de d-na prof. AGOSTON-VAS RODICA şi
elevii clasei a IV-a conduşi de d-na prof. FILIMONESCU CAMELIA

11 MAI 2012 INTERASISTENŢĂ LA ŞCOALĂ REALIZATĂ DE PROF. AGOSTON-VAS
RODICA LA CLS. I CONDUSĂ DE D-NA PROF. CUCUIAN ANGELA Şc. Gen. „Dominic
Stanca” Orăştie
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„Voiniceii voluntari!”
PROIECT EDUCAŢIONAL
DESFĂŞURAT ÎN CADRUL „FESTIVALULUI NAŢIONAL AL ŞANSELOR TALE”
2011
Iniţiator proiect: GRĂDINIŢA P.N.nr.1 Orăştie
COORDONATORI: FLOREA MARIOARA,
AGOSTON-VAS RODICA
COLABORATORI: BORZA CRISTIANA, Director Renaitre Romania,
FILIMONESCU CAMELIA, Prof. Înv. Primar, Şcoala Generală „Dominic Stanca Orăştie
Profesori înv. Preşcolar: SUCIU OLIMPIA, LUCA ANGELA, CĂLŢUN ADRIANA, CRISTEA
LILIANA, CIOLOCOIU MIRELA, CREŢOAIA OANA
PERIOADA: 05-11.12. 2011

ARGUMENT
“Festivalul Naţional al Şanselor Tale”, cunoscut în intreaga lume ca “Adult Learners’ Week”, se
înscrie într-o amplă mişcare de dezvoltare a Europei ca spaţiu comun al învăţării, precum şi al
promovării dialogului intercultural şi al creşterii gradului de conştientizare a diversităţii culturale
bazate pe valori comune. Deviza din acest an a festivalului a fost ,,Educatie și voluntariat”.
SCOPUL:
- promovarea voluntariatului, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, precum şi stimularea
parteneriatului, cooperării şi dialogului social, fiind menite să contribuie la o înţelegere mai
bună a problematicii drepturilor omului şi ale copilului;
- Implicarea activă a cadrelor didactice , a părinţilor şi a copiilor în activităţile de voluntariat;
GRUPUL ŢINTĂ
elevi, preşcolari, cadre didactice, părinţi, angajaţi ai unor asociaţii, ONG-uri,
care doresc să se informeze cu privire la activităţile de voluntariat şi, de asemenea, să realizeze
modele de bune practici.

PERIOADA: 05-11.12. 2011

ACŢIUNI:
12

Nr.
crt.
1.

Unitatea /
Structura
Grădiniţa P.N.
nr.1 Orăştie

Acţiunea

Parteneri

Responsabili

“Să învăţăm despre
voluntariat”
dezbateri, lectorat
Activitate de promovare
a voluntariatului în
rândul copiilor,
părinţilor, cadrelor
didactice

Şcoala generală “Dominic
Stanca” Orăştie
Asociaţia părinţilor ”Copii
cuminţi”

Dir. Florea
Marioara,
Prof.
Agoston Vas
Rodica

2.

Grădiniţa P.N.
nr.1 Orăştie /
Grădiniţa
P.P.nr.2
structura

“Moş Nicolae vine
pentru toţi copiii!”
Activitate de promovare
a voluntariatului în
rândul copiilor,
părinţilor, în rândul
membrilor asociaţiei

Activitate realizată în
parteneriat cu Asociaţia
Umanitară“Renaitre”România
Complexul de serviciiOrăştie, Centrul de
plasament
Asociaţia părinţilor”Copii
cuminţi”

3.

Grădiniţa P.N.
nr.1 Orăştie /
Grădiniţa
P.P.nr.2
structura
Grădiniţa P.N.
nr.1 Orăştie /
Grădiniţa
P.P.nr.2
structura

4.

5.

Grădiniţa P.N.
nr.1 Orăştie /

Prof.
Agoston Vas
Rodica,
educ. Murg
Maria, Prof.
Caltun
Adriana,
Ciolocoiu
Mirela
„ Grădiniţa noastră -cea Activitate realizată în
Prof.
mai curată” Activitate de parteneriat cu Asociaţia
Agoston Vas
promovare a voluntaria- părinţilor ”Copii cuminţi”
Rodica,
tului în rândul părinţilor
Prof. Cristea
Liliana
“Veniţi să ajutăm!”
Activitate realizată în
Prof.
Activitate de promovare parteneriat cu Creşa de copii Agoston Vas
a voluntariatului în
, Orăştie
Rodica,
rândul copiilor,
Asociaţia părinţilor”Copii
Prof. Suciu
părinţilor, în rândul
cuminţi”
Olimpia ,
angajaţilor creşei de
prof. Luca
copii
Angela
” O jucărie, o carte - o
Activitate realizată în
Prof.
bucurie”
parteneriat cu Şcoala
Agoston Vas
Promovarea
generală “Dominic
Rodica, Prof.
preocupărilor
Stanca”Orăştie
Filimonescu
artistico- plastice şi
Asociaţia părinţilor”Copii
Camelia
literare ale preşcolarilor cuminţi”
şi elevilor cu teme
inspirate din obiceiurile
de iarnă

Rezultate scontate :
Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive, a tehnicilor de bune practici
în domeniul voluntariatului între cadre didactice , copii, părinţi, ONG-uri, asociaţii ;
Implicarea activă a cadrelor didactice , părinţilor şi a copiilor în activităţile de voluntariat;
Modalităţi de monitorizare a proiectului:
- discuţii de grup,
- chestionare,
- observarea directă
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Evaluare proiectului:
- fotografii;
- portofolii realizate de fiecare grupa participantă la proiect.
- realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate;

Sustenabilitatea proiectului:
Dorim continuarea proiectului şi ĩn anii următori.
Promovare / mediatizare:




prin www.didactic.ro, şi www.educatoarea.ro
presa locală
comisii metodice, cercuri pedagogice
ASPECTE DIN TIMPUL DERULĂRII ACTIVITĂŢILOR:
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“Iisus se naşte, măriţi-l!”
Serbare de Crăciun- dec. 2011
În noaptea albă , în Ajun, focul e aprins în casă ,
Colindători se-aud pe drum, să-i primim la noi la masă!
Că aşa e la români, aşa-i datina străbună,
Să cinstim Crăciunul, în colind şi voie bună!
Azi, în fiecare casă, vor veni colindători
Şi colindele frumoase, le vom cânta până-n zori!
Asta-i seara sfântă, când colindele se cântă,
Este seara de Ajun, a frumosului Crăciun!

Sărbătoarea creştină a Crăciunului a adus momente de bucurie sfântă pentru copii, pe care
le-am transpus într-o minunată serbare, în care am prezentat obiceiurile şi tradiţiile de colind, din
zona Orăştiei şi o frumoasă scenetă despre Naşterea Mântuitorului.
-Poftiţi la masă, dragi colindători, c-am pregătit de sărbători,
Bucate-alese, pâine bună, cum e datina străbună!
…………………………………………………
- Să spunem, acum povestea, cea mai frumoasă de spus,
Povestea despre noaptea-n-care, s-a născut blândul Iisus,
Noapte mare şi sfinţită, din pământ până la cer,
De o lume prăznuită, lerui, doamne, ler!
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Oaspete la drum de seară
Focul tremură-n oglindă
Şi, de cine ştie unde,
Pân-la patul tău pătrunde,
Cântec dulce de colindă.
......................................
Peste deal cu săniuş,
Moş Crăciun vine acuş;
Drumu-i lung şi fără spor,
Uite-l bate la portiţă
Şi întreabă-ncetişor:
N-adormişi cumva, fetiţă?
( Otilia Cazimir)
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“Mamei , cu iubire! “
SERBARE DE 8 MARTIE 2012
-Suie zvon de primăvară, s-a-mbrăcat grădina iară,
Cu lumină şi culoare, natura e-n sărbătoare!
Primăvara e pe drum, soarele a răsărit,
Iar noi vă spunem acum: Invitaţi bine-aţi venit!
Ştiţi, că azi avem serbare, pentru mama iubitoare?
Pentru bunici şi surori, împletim cununi de flori
Şi azi noi le dărium, s-arătăm cât le iubim!

Mihai Eminescu-“Rugǎciunea unei mame”
Copilaşi din toatǎ lumea,
Ştiţi voi, cum se roagǎ mama?
La icoanǎ-n orice searǎ?
Nu ştiţi ! Sigur , n-aţi luat seama!
Când cu ochii plini de lacrimi,
Înaintea Maicii Sfinte,
Îşi rosteşte-n blânde şoapte
Rugǎciunea ei fierbinte;
Uite-aşa, se roagǎ mama:

-

Maicǎ Sfântǎ, Preacuratǎ,
Vezi-i ce frumos dorm dânşii !
Ei îmi sunt averea toatǎ,
Pentru ei din greu mǎ zbucium,
Pentru ei trǎiesc pe lume,
Şi îndur atât noianul,
De dureri fǎrǎ de nume.
I-am culcat…Şi-acum spre tine,
Vin încet, sǎ nu mǎ vazǎ,
Şi te rog, Mǎicuţǎ Sfântǎ,
Sǎ cobori o sfântǎ razǎ.
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“Frumuseţea primăverii împletită în cuvânt şi culoare”CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ ŞI LITERARĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
JUDEŢEAN 27 FEBR. 2012

Ce poate fi mai frumos, decât să întâmpini primăvara în acest fel, înconjurat de mărţişoare,
desene, felicitări create de mâinile micuţe ale copiilor, dornici să cinstească Ziua de 1 Martie şi
Ziua Femeii. Prin acest proiect educaţional, pe care l-am iniţiat, am dorit să promovăm şi să
cultivăm respectul faţă de tradiţiile şi valorile autentice ale mărţişorului românesc, ale sărbătorii de 8
Martie şi să antrenăm cadrele didactice şi copiii în preluarea şi transmiterea lor. Nu ne-am asteptat,
dar proiectul a avut un impact foarte bun, copiii înscrişi la concursul din cadrul acestui proiect, s-au
manifestat prin lucrări practice şi plastice realizate cu talent şi dăruire, iar cadrele didactice au trimis
scenete, serbări dedicate Zilei de 8 Martie.S-au inscris în proiect circa 170
de cadre didactice,
580 de copii din toată ţara, din 12 judeţe. S-au acordat premii şi diplome tuturor participanţilor.
Anul viitor vom aplica pentru extinderea acestui proiect la nivel naţional.
Lucrările copiilor şi ale cadrelor didactice au fost expuse într-o frumoasă expoziţia organizată
în grădiniţa noastră:

Director
proiectului.

Mulţumim D-lui Primar Alexandru Munteanu , d-lui viceprimar Doru Popa, d-nei
Marioara Florea , tuturor colegelor, pentru sprijinul acordat în organizarea
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„ Orăştia mea ”
PROIECT EDUCAŢIONAL desfăşurat în cadrul programului
„ŞCOALA ALTFEL”02 – 06 aprilie 2012
ARGUMENTUL PROIECTULUI:
Aducerea preşcolarilor în mediul natural şi social, (prin
organizarea de vizite tematice), este o parte importantă a unui program conştient de educaţie
civică. Nimic nu poate înlocui propriile experienţe, care îi ajută pe copii să înţeleagă cel mai bine
viaţa comunităţii, sistemele naturale, activitatea instituţională şi convieţuirea în societate.
PARTENERI:
- Biblioteca municipală “SEBASTIAN BORNEMISA” Orăştie
- Muzeul de etnografie şi folclor Orăştie
- Postul Radio-color Orăştie
- Biserica Greco-catolică “Ilie Tezviteanul”Orăştie
- Biserica “Sfinţii Mihail şi Gavriil”Orăştie
- Arsenal Park Transilvania, Unitate militară de vacanţă
- Cofetăria Favorit , Florărie, Brutărie
GRUP ŢINTĂ: 80 preşcolari din Grădiniţa P. N. nr.1 Orăştie
OBIECTIV GENERAL:
Prin activităţile propuse în acest proiect, , am urmărit ca preşcolarii să-şi cunoască
oraşul natal, unele obiective turistice, economice, să cunoască tradiţiile şi obiceiurile legate de
sărbătoarea prilejuită de Învierea Domnului, să perceapă valorile morale şi religioase ale
acesteia. De asemenea, am dorit să oferim copiilor oportunităţi pentru conştientizarea
apartenenţei lor la spaţiul cultural şi istoric în care trăiesc, multiple posibilităţi de comunicare
publică şi de relaţionare interpersonală , implicarea în activităţi cu caracter nonformal , care să
răspundă intereselor şi preocupărilor lor diverse , în care să-şi pună în valoare talentele şi
capacităţile în diferite domenii şi să-şi formeze competenţe de comunicare pentru valorificarea
experienţelor de viaţă dobândite.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Largirea sferei de reprezentari referitoare la localitatea natală;
Cultivarea dragostei pentru locurile natale, prin cunoaşterea unor obiective turistice,
economice, de cultură;
Trezirea sentimentelor de mândrie şi preţuire a istoriei neamului românesc;
Cunoaşterea istoricul oraşului;
RESURSE UMANE: - 80 preşcolari , cadre didactice, părinţi , specialişti , angajaţi ai obiectivelor
vizitate
RESURSE MATERIALE: Aparat foto, cameră video, mape , portofolii, materiale bibliografice,
fotografii, albume , internet, calculator, retroproiector
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Luni 02.04.2012 “Să învăţăm despre cultura şi arta populară din zona Orăştie” Vizită la muzeul de
etnografie şi artă populară din Orăştie ;
“ Ornamente florale” Vizită la florărie;
“Ce este un post de radio?” Vizită la Postul “Radio-Color” Orăştie;
Vizită la biblioteca Sebastian Bornemisa Orăştie; Vizită la Biserica Sfinţii Mihail şi Gavriil
Marti 03.04.2012 „Să întâmpinăm cum se cuvine Sărbătoarea Paştelui!” –Întâlnire cu Părintele
Bindea Silviu de la Biserica greco-catolică „Ilie Tezviteanul” din Orăştie
Miercuri 04.04.2012 - Atelierul de creaţie “Decoraţiuni pentru Paşte”
Joi 05.04.2012 “Ce este o unitate militară de vacanţă?”- Organizarea unei excursii la Arsenal Park
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Orăştie
Vineri 06.04.2012 “ Povestea bobului de grâu”Vizită la brutărie;„ Florile- prietenele noastre” Vizită
la florărie
ANALIZA SWOT:
a)
Puncte tari:
- Sensibilizarea părinţilor si a comunităţii locale cu privire la rolul si importanţa educaţiei
cetăţeneşti la preşcolari;
- Îmbogăţirea cunostinţelor despre obiectivele turistice din oraşul natal.
- Cultivarea capacităţii afective a copiilor de a descoperi frumuseţea locurilor natale;
b) Puncte slabe:
- Dezinteresul unor familii, a autorităţilor locale pentru activităţile extracurriculare;
c) Oportunităţi:
- Crearea unor relaţii interpersonale (profesor-elev, profesor-profesor, profesori-părinţi)
deschise , libere care favorizează obţinerea unui climat educaţional destins, stimulativ.
- Creşterea prestigiului unităţii prin crearea de parteneriate cu instituţii de artă , cultură,
economice
d) Ameninţări:
- resurse limitate de timp
- atragerea unui număr redus de sponsori
REZULTATE AŞTEPTATE: - descoperirea de locuri şi lucruri noi;
- dezvoltarea capacităţii preşcolarilor de a învăţa prin descoperire, participare directă, folosind
oportunităţile oferite de programul “Şcoala alfel”;
SURSE DE FINANŢARE:
comitetul de părinţi al grupelor de preşcolari
MODALITĂŢI DE MONITORIZARE: centralizarea materialelor realizate de către educatoare şi
preşcolari după fiecare activitate desfăşurată, precum şi după încheierea programului
EVALUARE: alcătuirea unui album digital cu poze din timpul derulării proiectului
- realizarea unor mape tematice şi a unor jurnale ppt
DISEMINARE: postare pe www.didactic.ro a activităţilor realizate cu preşcolarii, prezentarea
proiectului în cadrul consiliului profesoral, al comisiei/ cercului pedagogic, în reviste de specialitate
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„Ne pregătim pentru Paşte”
APRILIE 2012
ATELIERUL DE CREAŢIE: Înaintea vacanţei de Paşte, am hotărât să facem un atelier de creaţie.
Micii artişti au venit pregătiţi de muncă, şi-au adus ouă fierte, vopsele, lipici, hârtie colorată, luciu
de ouă. Toţi doreau să realizeze cele mai frumoase ouă de Paşte. Dar lucrurile nu erau aşa de
simple... câte un ou se mai spărgea, unele culori s-au amestecat, dar entuziasmul a fost mare.
Imediat coşul nostru de nuiele s-a umplut de ouă vopsite şi încondeiate de mânuţele harnice şi din
ce în ce mai îndemânatice. Elanul creator a continuat... copiii au desenat şi nişte peisaje
frumoase de primăvară, cu iepuraşi, căsuţe, flori. După aceea le-au decupat şi le-au asamblat în
mici machete. Cu acestea clasa a fost decorată pentru marea sărbătoare a Paştelui.

“1 Iunie, povestea copilăriei”
Proiect extracurricular cu finanţare extrabugetară
Ce înseamnă copilăria?
Copilăria este un vis, un început, o rază de soare!
Copiii sunt COPILĂRIA! Lumea copilăriei este cea mai frumoasă lume de pe Terra .Copilăria
este imperiul jocului. Să-i încurajăm pe copii, să-şi lase imaginaţia, să colinde prin acest imperiu
minunat şi să ilustreze toate aceste teritorii, care sunt accesibile mai ales lor şi mai puţin adulţilor,
care au uitat să viseze.
Ştim că, la vârstele mici, desenul, pictura, modelajul înseamnă comunicare. Copilul îşi
exprimă mai bine sentimentele, emoţiile prin lucrări plastice şi practice. Astfel, în cadrul acestei
acţiuni , 1 Iunie- POVESTEA COPILĂRIEI, copiii au avut posibilitatea să creeze, să transmită tot
ceea ce simt, prin realizarea unor desene, picturi pe care le-am expus într-o expoziţie în holul
grădiniţei şi prin desene pe asfalt, realizate în centrul Orăştiei. Ei au fost recompensaţi cu dulciuri,
baloane şi diplome, din partea sponsorilor.
:Harta proiectului
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PROIECT EDUCAŢIONAL
1 IUNIE-” Povestea
copilăriei”

29 mai 2012
TEATRU CU ŞI PENTRU
PITICI!
Casa de cultură
Orăştie

30 mai 2012
“Bazarul prieteniei!”

Vânzarea unor obiecte, jucării,
desene realizate de copii şi
achiziţionarea de materiale didactice
cu fondurile obţinute ;

1 IUNIE 2012
LA MULŢI, MULŢI ANI,
COPILE!

(Petrecerea de 1 Iunie)
Organizarea unei expoziţii cu
lucrări ale copiilor cu tema
„POVESTEA COPILĂRIEI”
Concurs de desene pe asfalt,
organizarea unor jocuri distractive
în centrul oraşului

02-15 IUNIE 2012
“VREM SĂ NE DISTRĂM
ÎMPREUNĂ!”
ORGANIZAREA DE SERBĂRI,
EXCURSII

Aspecte din activităţile desfăşurate:
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Hai să mergem în excursie!
14 iunie 2012
Obişnuim în fiecare an, să ne încununăm activitatea cu o excursie, prilej de bucurie şi
încântare pentru copii, de asemenea, mijloc de îmbogăţire a cunoştinţelor, a imaginaţiei şi a
sensibilităţii, prin contactul nemijlocit cu natura şi mediul social. Itinerarul a fost inedit şi vast:
Staţiunea Păltiniş, Muzeul satului şi Grădina Zoologică din Dumbrava Sibiului, Muzeul de Ştiinţele
Naturii Sibiu, Mănăstirea Sfânta Treime Orlat. Aceste obiective i-au atras pe copii, i-au făcut să
participe cu bucurie, observând, reţinând şi descoperind ţinuturile noastre româneşti, deosebit de
interesante, satisfăcându-şi nevoia de cunoaştere, de joc, de mişcare şi frumos. Pentru mine, ca
educator, excursia a constituit un bun prilej de a observa reacţiile copiilor în relaţiile care se
stabilesc între ei, în relaţiile cu adulţii, posibilităţile de comunicare , de interrelaţionare, modalităţile
proprii de a se acomoda cu noul, de a-l înţelege şi cunoaşte mai temeinic. Buna dispoziţe a copiilor,
a fost cel mai bun indiciu, că excursia a fost bine primită şi că s-a bucurat de interesul lor. Am
constatat , că în natură, copiii sunt mai activi, stările afective sunt intense, iar ceea ce este asimilat
pe un fond afectiv, este reţinut mai uşor şi pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
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“Rămas bun, grădiniţă!
IUNIE 2012

Mi-e greu să cred, că au trecut trei ani, de când au venit la grădiniţă voiniceii- bobocei .
Timpul s- a scurs grăbit şi iată, a venit momentul să ne despărţim! Îmi amintesc de fiecare, cum
au început grădiniţa, unii inocenţi, veseli, zburdalnici, alţii speriaţi, derutaţi, pentru că se
despărţiseră pentru prima dată de cuibul cald al familiei, pornind să cunoască “lumea mare”! Acum
sunt mari, le-au crescut aripile, şi îşi iau zborul spre o nouă zare, pe care le-o dorim senină, sigură,
lipsită de furtuni! S-a încheiat acum, o etapă deosebită din viaţa copiilor, perioada preşcolară.
Aceasta a însemnat creştere, acumulare de cunoştinţe, experienţe, deprinderi, a însemnat emoţii şi
împliniri trăite împreună. Mi-amintesc ce greu a fost începutul, primele poezii, primele liniuţe, prima
sebare! M-am aplecat asupra fiecăruia, i-am arătat să ţină creionul în mânuţă, l-am încurajat, am
încercat să fac trecerea prin grădiniţă cât mai frumoasă, benefică, pe înţelesul copiilor! Dacă am
reuşit, atunci înseamnă, că am lucrat cu un aluat bun, cu nişte viitori oameni mari, de care voi fi
mândră la un moment dat! Sper că învăţămintele de la grădiniţă vă vor fi de folos la şcoală şi în
viaţă, dragi copii!
VĂ UREZ CU TOT DRAGUL, CU LACRIMA EMOŢIEI, MAI MULT SAU MAI PUŢIN
ASCUNSĂ, DAR INEVITABILĂ, RĂMAS BUN ! DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE, SĂ VĂ
ÎNDRUME PAŞII SPRE REALIZĂRI ŞI ÎMPLINIRI! DRUM BUN ÎN VIAŢĂ!!! Rodica Agoston-Vas
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