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VI. INIȚIATORII ȘI ORGANIZATORI:  

 

• Grădinița Petrești Dâmbovița- România  – profesor Ilie Atena (tel. 0760169271 email: 

ilieatenaluminița@yahoo.com ); 

•                                                                                     - profesor Alexandrescu Andreea  (tel 

0766317622)  email andreeaalexandrescu@yahoo.com 

• Mehmet Akif Ersoy Ilkokulu – Turcia - profesor Serkan Mustafa Akyol, s.m.akyol@hotmail.com . 

• Yunus Emre İlkokulu – Turcia- profesor Haci Ismail Kiliç, hacikilic80@hotmail.com. 

• Grădinița nr. 98 Mugurel, Chișinău – Moldova-  profesor drd. Elena Chiforișin, 

botanica.gradi98@gmail.com .   

• Grădinița PN Voinești – Dâmbovița – România – profesor învățământul preșcolar  - Oprescu Elena 

• Școala Gimnazială Petrești – profesor Țocu Doina Georgiana. 

 

VII. APLICANȚI/VOLUNTARI: profesori pentru învățământul preșcolar: Ilie Atena Luminița,     

Alexandrescu Andreea, Oprescu Elena, Țocu Doina Georgiana. 

VIII. DURATA  PROGRAMULUI : 05 -16 IULIE 2021 

 

IX. DESCRIEREA  PROGRAMULUI:  

 

 Pachetul educațional „ Copilarie in armonie” este inițiat   de către educatoarele de la GPN Petrești  în 

cadrul  programului ,, Grădinița de vara”. Activitatile sunt soluția propusă de educatoare și partenerii lor atât 

pentru integrarea cât mai multor copii în mediul educațional, cât și pentru creșterea calității educației din 

instituțiile de învățământ preșcolar în general. Misiunea programului este: fiecare copil  să beneficieze de 

educație timpurie de calitate și să devină, astfel, un membru activ al societății românești.  

 Grădinița de vară a apărut din nevoia de a face ca educația să fie cât mai accesibilă și mai adecvată 

pentru toți copiii, indiferent de mediul social din care aceștia provin sau de experiențele lor anterioare cu 

sistemul de învățământ preșcolar, 

 Special create pentru programele de vară, activitățile propuse pun bazele unui  model de învățare bazat 

pe investigare, explorare a lumii înconjurătoare. Copiii vor avea parte de un  tip de educație, în care primează 

activitățile recreative, dar prin care învață lucruri ce le vor fi utile pe tot parcursul vieții    

 Atelierele de vară pot fi adaptate pentru copiii între 3 și 6 ani, iar activitățile se desfășoară individual 

sau în grup pentru copii și părinți, pe perioada 05.07 – 16.07.2021 
  

SCOPUL PROGRAMULUI: inițierea unei călătorii în care copii sunt invitați la explorare, investigare și 

discuții structurate, toate pentru a-i învăța să înțeleagă, să interpreteze și într-un final să „cucerească” lumea ce 

îi înconjoară. 

OBIECTIVELE  PROGRAMULUI: 

 

• a oferi copiilor experiențe bogate de învățare pe timpul verii; 

• a iniția părinții  în sistemul educațional, într-un mediu mai puțin stresant; 

• a oferi profesorilor posibilitatea de a aplica metode interactive centrate pe copii; 

• a cultiva ideea  de voluntariat;  

• a utiliza spațiile școlare pe timpul vacanței. 

         

BENEFICIARI DIRECȚI: 

 

GRUPUL  ŢINTĂ: copiilor din cadrul grădiniței, copiilor din grupuri aflațe în situații de risc educațional, 

copii cu CES, copii cu dificultăți de învățare care nu au avut acces online la activitățile din timpul anului școlar 
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și încep în toamnă clasa pregătitoare, dar și copiilor care urmează sa frecventeze grădinița în anul școlar 2021-

2022. 

 

BENEFICIARI INDIRECȚI: părinţii copiilor implicați în program, profesorii voluntari/voluntarii din 

instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect, alți voluntari, comunitatea. 

 

RESURSELE  PROIECTULUI: 

 

RESURSE UMANE: 

• Preşcolari 

• Părinţi 

• Profesori  

• Voluntari 

• Colaboratori 

 

RESURSE MATERIALE: 

• Grădiniţa Petrești Dâmbovița 

• truse pentru jocurile de creaţie 

• pliante pentru copii şi părinţi 

• planşe  

• aparat de fotografiat/filmat 

• înregistrare video 

• cărţi cu imagini 

• hârtie glasată, carioca, lipici, lut 

• diplome 

• kit-uri educaționale pentru experimente stiințifice. 

• laptop 

• banca de resurse  

 

• RESURSE FINANCIARE: 

 

FONDURI ALOCATE DE ASOCIAȚIA GRĂDINIȚA FLUTURAȘILOR ZGLOBII 

 

SPONSORIZĂRI: materiale didactice/ cărți oferite de Asociația Grădinița Fluturașilor Zglobii.  

 

RESURSE DE TIMP: 

• organizare 

• planificare 

• desfăşurare  

• finalizare 

• evaluare 
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GRĂDINIȚA DE VARĂ  

-GRĂDINIȚA PETREȘTI DÂMBOVIȚA- 

 

 

Nr.  

crt. 

Data                                  Acțiuni/ Tematica abordată 

 

1. 5 iulie 2021 Începutul călătoriei –”Să ne cunoaștem mai bine” 

Jocuri de intercunoaștere.  

Întâlnire facilitată de platforma Zoom cu partenerii din Moldova și  

din Turcia. 

 

 

2. 6 iulie 2021 Colțul de lectură  

Cum mă protejez pe mine dar și pe ceilalți- reguli de igienă 

 

3. 7 iulie 2021 Colțul din natură - descifrare simboluri, cifre, litere, culori. 

Jocuri pentru dezvoltare abilităților socio-emoționale. 

 

4. 8 iulie 2021 Colțul de lectură și experimente 

Invitatul zilei ne citește o poveste (întâlnire Zoom cu partenerii din Moldova) 

Experimente cu materiale din natură. 

5. 9 iulie 2021  Colțul prieteniei – drepturile copiilor – atelier de creație 

Vânătoarea de cifre. 

 

6. 12 iulie 2021 Colțul de mișcare și muzică  

Experimente cu materiale din natură. 

7. 13 iulie 2021  Colțul de lectură și experimente 

Invitatul zilei ne citește o poveste (întâlnire Zoom cu partenerii din Turcia) 

 

8. 14 iulie 2021  Concurs – Cel mai bun povestitor 

Concurs – Micul Pictor 

 

9. 15 iulie 2021 Colțul prieteniei – atelier de creație 

”Ce surpriză!” 

Alfabetul outdoor. 

 

10. 16 iulie 2021 Colțul de mișcare și muzică 

Vânătoarea de forme geometrice și simboluri. 

Invitatul zilei ne citește o poveste (întâlnire Zoom cu partenerii din Turcia) 

 

   

 

X. REZULTATELE/ BENEFICII: 

 

Pentru copiii: 

- vor câştiga încredere în forţele lor,  apreciindu-şi mai mult  propria valoare, care va fi remarcată şi de alţii;  

-  își vor dezvolta abilităţile creative şi de comunicare prin stimularea unor activităţi intelectuale şi fizice 

diverse; 

- îşi vor dezvolta noi aptitudini şi abilităţi prin diverse programe şi activităţi; 

- vor simţi că fac parte din comunitate şi nu vor încerca sentimentul de marginalizare sau excludere. 

Pentru voluntari/ profesori: 

- promovarea cunoştinţelor şi aptitudinilor cu privire la unele aspecte importante ale educaţiei, într-un mod 

plăcut şi incitant; 

- o mai bună înţelegere şi conştientizare a nevoilor individuale şi a provocărilor cu care se confruntă unele 

persoane din comunități defavorizate; 
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- încurajarea ingeniozităţii, inteligenţei şi a creativităţii  pentru a răspunde nevoilor individuale, precum şi 

ale comunităţii; 

XI. DISEMINARE ȘI POPULARIZARE: articole în presa locală, în cadrul întâlnirilor metodice din  

instituțiilor implicate, în cadrul cercului pedagogic, www. didactic.ro, în cadrul conferințelor de diseminare, pe 

grupul  Facebook  

 

XII. PRODUSE FINALE și EVALUARE:  

 

-  festivitate de încheiere a programului, cu participarea reprezentanților comunității locale într-un context 

familiar și festiv care să faciliteaze succesul fiecărui copil și să promoveze învățarea eficientă și autentică. 

- adeverințe/ diplome/acord de parteneriat; 

- portofoliul programului (portofoliile copiilor, instrumente de lucru elaborate); 

- albume de fotografii; 

- prezentare ppt; 

- chestionare; 

- cărți on line de povești cu desenele copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


