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GRUPAăMIC;ăA - BUBURUZELOR  

PROF.ăST;NCIULIC;ăSTELU軍A 

PROF. CIOBANU ELENA MONICA 

ADAPTAREAăCOPIILORăLAăGR;DINI軍; 

 Gr<diniYa esteăprimulăspaţiuădeăautonomieăalăcopilului,ăprimulălocăînăcareăseăduceăsingură
şiăundeăîncepeăviaţaăluiăf<raăprezenţaăpermanent<ăaăp<rinţilor.ăEsteăunăspaţiuăînăsine,ăfizicăşiăpsihic,ă
cuăcareăcopilulăpentruăaăseăadaptaăesteănecesarăs<ăpoat<ăstabiliăoărelaţie.ăNuăesteădoarăunăspaYiuă
deăaşteptare peăperioadaăserviciuluiăp<rinţilorăsauăpânaăcândăcinevaăvaăputeaăluaăcopilul,ăciăeste 
unăspa郡iuăpeăcareăcopilulăîlăinveste群te într-unăfelăanumeăşiăfaţ<ădeăcareăvaăaveaăanumiteătr<iri. 
 Venirea la  gr<diniY< a copilului presupune o separare de mediul social familiar copilului: 
p<rinţiiăs<i,ăfraţii,ămediul,ăregulileăcunoscuteăşiărutineăasimilate.ăAflatăîntr-unăspaţiuănou,ăînăabsenţaă
persoanelor cunoscute care-iăofer<ăunăsentimentădeăsiguranţ<,ăcopilulătr<ieşteăoăstareăde pierdere 
faţ<ădeăpersoaneleădragi,ăiarăacestăsentimentăvaădeveniăintensăşiăderutantăpentruăelăpentruăoăperioad<ă
de timp. Chiarădac<ăînăprimaăziădeăgr<diniţ<ănuăpricepeămareălucru,ăînăciudaăexplicaţiilorăpeăcareăiă
leăofer<ămama,ăînăzileleăurm<toareămicuţulăobserv<ăc<ăp<rinţiiăîlălas<ăşiăpleac<,ăceeaăceăîiădezvolt<ă
oăsenzaţieăstranieădeăaban don,ădeăsingur<tateăşiăteam<ăc<ănuăseăvorămaiăîntoarceăs<-l ia. Pornind de 
laă acesteă considerente,ă fiecareă dintreă noi,ă m<mici 群iă t<tici ne-am pus întrebarea: “Cum s<-mi 
preg<tesc copilul înainte de a merge la gr<diniY<?" Iat< câteva idei, nu sfaturi, pentru c< fiecare 
copil este unic 群i traverseaz< aceast< perioad< în felul lui, manifestând sentimente 群i tr<iri diferite. 

 Stabilim tipul de program înc< înainte de a începe gr<diniţa. Treptat trece copilul la 
regimul de gr<diniţ< (servirea meselor, activit<ţi, somn, rutine); 

  Nu min郡im! Copilul nu merge “în vizit<” 群i  nici “într-un loc magic”, el merge la 
gr<dini郡<. În cazul în care copilul va în郡elege c< l-ai min郡it în acest caz, de unde poate fi  
el sigur c< nu-l min郡i郡i atunci când îi spune郡i c< ve-郡i veni dup< el? Iar teama de a r<mâne 
singur este una dintre cele mai mari temeri ale copiilor; 

 În prima perioad< l<sam copilul la gr<dini郡< nu mai mult de trei sau patru ore. Este 
inacceptabil “s< îl la群i” chiar de la început pentru întreaga zi; 

  Înainte de a pleca, spunem la revedere copilului rapid 群i u群or. O desp<r郡ire lung< 群i 
expresia îngrijor<toare de pe fa郡a ta, îi poate provoca anxietate 群i chiar panic<; 

 Comunic<m educatorului cu ce nume îl alin郡i pe copil,  poveste群te-i despre via郡a lui, ar fi  
indicat s< v< familiariza郡i cu tot personalul înainte de a începe frecventarea gr<dini郡ei; 

 Îl  lu<m mai devreme de la gr<diniţ< în primele zile şi perioada de adaptare; 
 Preg<tim împreun< lucrurile pentru gr<diniţ<, îl l<s<m s<-şi aleag< câteva haine preferate, 

rechizite; 
 Nu ne îngrijor<m dac< nu povesteşte mereu ce a f<cut la gr<diniţ<, o va face când este 

preg<tit. 
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BUBURUZELEă訓IăPROIECTELE LOR 

 
 "Cei mai buni profesori sunt cei care te învaYă încotro să te uiYi, dar nu îYi spun şi ce 

să vezi, lăsând libertatea fiecărui copil de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu„ 
Abordareaăînv<郡<riiăprinămetodaăproiectelorăr<spunde în mod eficient la acest citat. 
Folosirea acestei metodeăofer<ăînăactulăeducativă câteva avantaje:  

 dezvoltareaăcapacit<ţiiădeăaăoptaăşiăluaădecizii;ă- responsabilizarea copiilor;  
 copiiiăsuntăpuşiăînăsituaţiaădeăaăcerceta,ăg<sindăsinguriăsoluţii;ă 
 copiii simtăinteresul,ăafecţiuneaăşiăapreciereaăp<rinţilorăprivitorălaăactivitateaălor;  
 seăstimuleaz<ăcomunicareaădintreăcopiiăşiăadulţi,ădarăşiădintreăcopil-copil;  

Toate acestea contribuie la dezvoltarea unei personalit<Yiă armonioaseă aă copiilor, 
înv<郡areaăfiindărealizat<ăcuăoăreal<ăăBUCURIE.  
 Laă grupaă mic<ă A auă fostă derulateă pân<ă acumă urm<toarleă proiecteă tematice:ă „EUă
SUNTăUNIC!„(„Corpulămeu„,ă„Familiaămea„)ă群iăCOMORILEăTOAMNEI(„Începutădeă
toamn<„). Amăalesăabordareaăactivit<郡ilorăcuăajutorulăacestorăproiecteătematiceăpentruăc<ă
eleă seămuleaz<ă perfectă peă scheletulă aternativeiă Step-by-step,ă pentruă c<ă aceast<ămetod<ă
permite o socializare într-ună mediuă educa郡ională aă pre群colarilor. Puşiă înă situaţiaă deă aă
colaboraăîntreăei,ăcopiilorăliăseădezvolt<ăspiritulădeăcooperare,ădeăapartenenţ<ălaăgrup,ăseă
socializeaz<.ă Copiiiă cap<t<ă încredereă înă ei,ă liă seă dezvolt<ă simţulă demnit<ţiiă şiă
autoaprecierea,ă atunciă cândă celeă propuseă deă eiă suntă luateă înă seam<ă deă toat<ă grupaă şiă
analizate. 

EXEMPLEăDINăTIMPULăDERUL;RIIăACTIVIT;軍ILOR 
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BUBURUZELEăSEăJOAC;ăÎNăAERăLIBER 

 „Nu există vreme nepotrivită pentru joaca afară, ci doar îmbrăcăminte neadecvată” 

Educaţia outdoor esteăoăform<ădeăeducaţieăcareăseăbazeaz<ăpeăînv<郡areaăînăaerăliber.ăRealizândăoă
sintez<ăaălucr<rilorăşiăstudiilorădeăspecialitate,ăamăidentificatăcâtevaăcaracteristiciăcheie ale acestui 
tipădeăeducaţie:ă 

 ofer<ăposibilitateaăcontactuluiădirectăcuănaturaăînăacelaşiătimpăfiindăşiăoămodalitateăextrem 

deăbenefic<ăpentruăschimbareaăatitudinilorăşiăcomportamentelorăfaţ<ădeămediu; 

 reprezint<ăoăputernic<ăsurs<ădeăexperienţeădeăînv<ţareă– în cadrul unui mediu  

relexant, liber,ăprocesulădeăeducareădevineăputernicăşiădeănatur<ăs<ăschimbeăcomportamenteă 

sociale;  

 faciliteaz<ăprocesulădeăînv<ţareăalăpre群colarilorăcareăîntâmpin<ădificult<ţiăînăacest sens;  

dezvolt<ăspiritulădeăechip<.  

Unăaspectăimportantăalăeducaţieiăoutdoorăesteăacelaăc<ăpoateăcontribuiălaăcreştereaăniveluluiă
deăbun<stareăalăcopilului.ăPeălâng<ănevoileădeăbaz<ăaleăuneiăpersoane,ăexist<ăşiăoăserieădeănevoiălaă
careăeducaţiaăoutdoorăpoateăr<spundeăşiăanume:ănevoiaădeăaăfiărespectat,ădeăaăfiăinclusăsocial,ădeăa 
fiăactivăşiăresponsabil,ădeăaăseăsimţiăînăsiguranţ<. Dintre formele de  educaţieăformal<,ăinformal<ăşiă
non-formal<,ăeducaţiaăoutdoorăseăpliaz<ăcelămaiăbineăcuăceaănon-formal<,ăîntrucâtăcaăşiăaceasta,ă
educaţiaăoutdoorăseăbazeaz<ăfoarteămultăpeăparticiparea activ<ăşiăofer<ăutilitateăpractic<ăimediat<ă
cunoştinţelorăînv<ţate. Înăînv<ţ<mântulăpreşcolar,ăadev<rataămunc<ăaăeducatoareiăesteăînăspateleă
documentului curricular. Nimic nu poate fi mai provocator din punct de vedere profesional decât 
a te întrece cu programaădeăstudiuăutilizat<ălaăgrup<,ăg<sindu-iănoiăînţelesuri,ăabord<ri,ăstrategiiădeă
aplicare, etc. Exist<ăoăvarietateădeăactivit<ţiăceăpotăfiăderulateăînăaerăliberăînăcadrulăc<roraăcopiiiăîşiă
potădezvoltaăimaginaţia,ăcreativitatea,ălimbajulăşiăexprimarea. 
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GRUPAăMIC;ă„B”- "URSULE軍II” 
Prof. Maria Neagu 

Prof. Ana-Maria Oprea  
 

Să vă spunem despre noi…  
Cine suntem? 

O grupă de copii zlobii 
Ce- nvaYă în fiecare zi 

Lucruri noi, provocatoare, 
Pentru viaYă folositoare! 

,,Țocurile în care învaМă copiii, trebuie să fie la fel de frumoase ca Кi copiii înКiКi.” 

PedagogulăS.ăCemortanăafirm<ăc<ă„socializareaăcopiluluiăîncepeăînfamilie,ăînc<ădeălaăceaă
maiă fraged<ă vârst<ă (socializareaă primar<)ă şiă continu<ă înă gr<diniţ<ă (socializareă secundar<),ă dară
gr<diniţaăr<mâneăprimulămediuădeăsocializareăşiăumanizareăaăcopiluluiăpreşcolar”. 

Adaptareaăşiăsocializareaăcopiilorăpreşcolariăreprezint<ăoămareăprovocare,ăchiarăoăproblem<,ă
pentruănoi,ăeducatorii.ăEsteăoăproblemăreal<ăpentruăc<ănecesit<ăsoluţiiăpentruărezolvare,ăstrategii de 
lucruăşi,ănuăînăultimulărând,ăr<bdareăşiătactăînăabordare.ăUnăcopilăceăvineădintr-un mediu doar al lui, 
undeăelăesteăprioritatea,ăundeăelăesteă„totul”,ăodat<ăajunsăînăgr<diniţ<ăseăvedeăîntr-un loc unde nu-
şiăg<seşteălocul,ăcare-iăd<ăoăstareădeăpanic<,ădeăagitaţie.ăÎnăacestăsens,ănoiăeducatoareleăgrupeiămici,ă
“Ursuletii”,ăamăc<utatăsoluţii,ăprinăcareăamăaplicatăaceleăstrategiiă ăcareăs<-iăcreezeăpre群colaruluiă
confortulă deă careă areă nevoieă s<-iă alungeă fricile.ă Primaă impresieă seă formeaz<ă înă primeleă 20ă de 
secunde,ăaşaăc<,ăunăcopilăcareăintr<ăpentruăprimaădat<ăîntr-oăsal<ădeăgrup<,ăarătrebuiăs<ăg<seasc<ăpeă
lâng<ăoăeducatoareăprietenoas<,ăzâmbitoareăşiăprimitoareăoăsal<ădeăgrup<ăce-iăofer<ăocaziaăs<ăseă
simt<ăbineăînăintimitateaălui,ăînăaşaăfelăîncâtăs<ăvin<,ăînăfiecareăzi,ăcuăpl<cere,ălaăgr<diniţ<.ăCopiiiăseă
adapteaz<ămaiău群orăatunciăcândăsuntăîntr-un climat socio-afectivăsigur,ăcândărelaţioneaz<ăpl<cutăcuă
educatoriiăşiăcuăceilalţiădinăjurulălor 
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Prinăactivit<ţileădesf<şurateăînăaceast<ăperioad<,ăne-am propusăs<-lădetermin<măpeăcopilăs<ă

devin<ăparteăintegrant<ădinăîntregulănumită„grup<”,ăînăjurulăluiădezvoltându-se o multitudine de 
acţiuniăprinăcareăel,ăf<r<ăs<-şiădeaăseama,ăacţioneaz<ăşiăobţineăperformanţe.ăCuătimpul,ătoateăacesteă
acte,ădeămulteăoriăf<cute la îndemnul educatoarei, devin pentru el rutine, devin automatisme – şiă
atunciăputemăspuneăc<ăamăatinsăunăobiectivăfoarteăimportant,ăintegrarea. 

Al<turiădeăadaptare,ăodat<ăintratăînăgr<diniţ<,ăcopilulăîncepeăunăprocesădeăsocializare,ăprină
maniera proprieădeăaă intraă înă contactă cuăceilalţiăcopii.ăSocializareaă începeăcuăprimulăcontactăală
copiluluiăcuălumeaăexterioar<,ămomentăînăcareăfaceăprimulăpasăspreăceilalţiăşiăcuăceilalţi.ăDac<ăacas<ă
copilulăseă jucaăcuăel,ă laăgr<diniţ<ă joculesteăcuăceilalţi,ă joculăesteăpentruăechip<,ă joculăesteă întreă
echipe – astfel,ăseăproducănişteăschimb<riăînăcomportamentulămicuţului,ăcareăconştientizeaz<ărolulă
pe care-lăareăînăgrupăşiăcare-l pune într-oălumin<ămultămai  benefic<,ăsimţindu-se valoros.  

 

Joculăesteăunămijlocăeficientădeăcultivareăaăbucurieiădeăaăînv<郡aăînăeduca郡iaăpre群colar<.ăJoculă
deămi群care,ăjoculădeăconstruc郡ie,ăjoculăcuăreguli,ăjoculăsymbolicăsuntămodalita郡iăprinăcareăcopilulă
i群iă dezvolt<ă vocabularul,ă calita郡ileă motrice,ă inteligen郡aă siă abilit<郡ileă sociale,ă ă contribuieă laă
dezvoltareaăarmonioas<ăaăcopiilor.ăEsteăfoarteăimportantăcaăeducatoareaăs<ăcreezeăoăatmosfer<ădeă
jocăpeăîntregăparcursulăzileiăprinărealizareaăunorăactivit<ţiăpl<cuteăşiăinteresante. 

 

Adaptareaă şiă socializareaă r<mână mereuă problemeleă unuiă început de an, dar nu sunt 
nerezolvabileăpentruănoi,ăceiăimplicaţiăînăeducareaăcopiilor.ăAvândăal<turiăp<rinţii,ăc<roraăleăeăgreuă
s<ăaccepte,ăuneori,ăc<ăalălorăcopilănuăvreaăs<ăseăjoace,ănuăvreaăs<ăcomunice,ănuăvreaăs<ăasculte,ă
suntemăpeăoătraiectorieăbun< – ceaăaăadapt<riilorălaăgrupăşiăaăcomunic<riiăzilnice,ăpentruăaăneăatingeă
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scopulăpropus,ăcuăr<bdareă群iăîn郡elegere.ăPentruăc<,ăasaăcumăafirm<ă群iăAntoineădeăSaintăExupery,ă
„toţiăoameniiăauăfostămaiăîntâiăcopii,ădarăpuţiniăîşiămaiăaducaminteădeăaceasta.” 

Suntemăgrupaămic<,ădoară25ădeăcopiiăanulăacesta,ăceăamăp<şităpeăacestădrumăalăcunoaşteriiă
cuăsperanţ<ăşiăîncredere.ăNeăplacălucrurileănoi,ăinteractive,ăneăplacăprovoc<rileăşiălucrurileăcreative. 

LaăGr<dini郡aăNr.1ădinăTârgovi群te,ăăprogramulăeduca郡ionalăareărolulădeăaăprovocaăto郡iăcopiii,ă
oferindu-le oportunitatea de a-群iă descoperiă propriaă personalitateă 群iă unicitate.ă Prină intermediulă
activit<郡ilorădesf<群urate,ăcre<măconexiuniăîntreăexperien郡eleădeălaăgr<dini郡<ă群iăinforma郡iileăpeăcareă
copiii le primesc din mediulăînconjur<tor.ă 

Salaădeăgrup<ădevine,ăastfel,ăunămediuăprovocatoră群iăstimulativ,ăînăcareăvalorific<măpuncteleă
deăvedereăaleăcopiilor,ăîn郡elegereaă群iăgândireaăacestora.ăPrinăintermediulămijloacelorăcreative,ăcopiiiă
comunic<ă experien郡eleă lor,ă dezvoltândă cooperarea,ă negocierea,ă grijaă fa郡<ă deă sineă 群iă ceilalţi,ă
comunicareaăasertiv<ă群iăexprimareaăemo郡iilorăîntr-unămodăs<n<tosă群iăechilibrat.ă 

Înăcontinuareăv<ăar<tăcâtevaădintreăactivit<ţileăpeăcareăle-amărealizatăcuădragăşiăsporăînăacestă
anăşcolar. 

S<n<tateaă esteă înă strâns<ă leg<tur<ă cuă educaţia.ă Gr<diniţa,ă caă primă contactă educativă
instituţională ală copiluluiă areă menireaă deă aă formaă deprinderiă siă aă educaă preşcolarulă înă vedereaă
form<riiăunuiăstilădeăviaţ<ăs<natosăbazatăpeămişcare,ăpeăconsumulăzilnicădeăfructeăsiălegume,ăpeă
consumul de ap<ăînădetrimentulăb<uturilorădulci,ăprecumăşiăservireaăzilnic<ăaămiculuiădejun.ă 

Înă activit<郡ileă dină cadrulă s<pt<mâniiă ,,Dulcea郡aă toamnei”,ă amăurm<rită caă scopă înă rândulă
copiilorăs<ăconştientizezeăefecteleăbeneficeăaleăfructelorăpentruăs<n<tateaăproprie. 

 

,,S<n<tateaăprinămişcare”- prinăintermediuluiăjocurilorădeămişcare,ăjocurilorădistractiveăsauă
jocuriădeărol:ă”Co群ulăs-aărupt!”,ă,,De-aăM<rulăbucluca群”,ă,,5ăMinuteădeămişcareăteăajut<ăs<ăcreştiă
mare!”. 
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La vârsta preşcolar< copilul are tendinţa de a se exprima în lucr<rileă lui,ă bazându-se pe 
experienţaă personal<.ăActivit<ţileă practiceă îşiă aducă contribuţiaă şiă laă îmbog<ţireaă vieţiiă afective,ă
copiiiătr<iescăsentimenteădeăbucurieăşiădeăcreştereaăaăîncrederiiă înăeiăinşişi.ăCopiiiăsuntăcreativi,ăeiă
potăcreaădinăoriceămaterialăoănou<ăjucarie. 
Prin art< se dezvolt< sensibilitatea senzorial<, dar şi cea artistic<ăşiădelicateţeaăcomportamental<.ă 

 

                  

Pentruăc<ăsuntemăîntr-oăcontinu<ăschimbare,ăăîntotdeaunaăîncerc<măs<ăpunemăînăpractic<ă
totă ceă ajut<ă laă oă bun<ă dezvoltareă 群iă cre群tereă armonioas<ă aă copiiloră no群tri. Prin intermediul 
activit<ţilorămatematice,ăcopilulăesteăpusăînăsituaţiaădeăaădeveniăconştientădeăpropriaăgândire,ădeăaă
ştiiă“ceăface”ăşiă“pentruăceăface”,ădeăaăseăexprimaăîntr-unălimbajăcorectăşiăprecis. Aceste tipuri de 
activitatiăsuntăîndr<giteădeăcopii,ăparticipândăcuăentuziasm. 
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Prof.ăînv.ăpre群c.ăZabouăNicoleta-M<d<lina 

                                                      Prof.ăînv.ăpre群c.ăÎmp<r<郡elăIonela-M<d<lina 

   

 Suntemă26ădeăflutura群i,ămici,ăcolora郡iă群iătareăenergici.ăNeădorimăcaăînăfiecareăziăs<ă

înv<郡<mălucruriănoi,ăs<ăexplor<m,ăs<ă împ<rt<群imăimpresiiă群iăs<ă interac郡ion<măcuăcopiiădeăvârstaă

noastr<.ăFiecareăziăpetrecut<ălaăgr<dini郡<ăreprezint<ăpentruănoiăexperien郡eă群iătr<iriănoi. 

                      Chiarădac<ăsuntemămiciă群iăperioadaădeăadaptareălaăgr<dini郡<ăaăfostădificil<,ănoiăamă

reu群ităs<ărealiz<măoămultitudineădeăactivit<郡iăintructiv-educativeăîmpreun<ăcuădoamneleăeducatoare. 

Desenul,ăpictura,ăactivitateaăpractic<, suntăfoarteăîndr<giteădeăpre群colariiădinăgrupaă

Flutura群ilor.ă Eiăsuntăatra群iădeăculoare,ădeăvarietateaăinstrumentelorătehnice,ădeămaterialele diverse 

folosite, dovedindu-群iăspontaneitatea,ădândăfrâuăliberăimagina郡ieiă群iăfanteziei. Sub imboldul acestor 

motiva郡ii,ăamărealizatăcuăpre群colariiădiferiteăactivit<郡iăartistico-plasticeă群iăactivit<郡iăpractice. 
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 În perioada 11-22.10.2021,ă pre群colariiă grupeiă împreun<ă cuă doamneleă

educatoareăauărealizatăactivit<郡iăspecificeăproiectuluiă”Euă群iălumeaămea”ăcareăaăcuprinsătreiătemeă

principale,ă群iăanume:ă”Familiaămea”,ă”Corpulămeu”,ă”Potăs<ăm<ăîngrijescăsingur”. 

În cadrul acestorăactivit<郡i,ăFlutura群iiăauăînv<郡atămulteălucruriădespreăcorpulă

omenesc,ă despreă p<r郡ileă componenteă aleă corpuluiă omenesc,ă despreă igienaă personal<,ă despreă

alimenta郡iaăs<n<toas<,ădară群iădespreăimportan郡aămi群c<riiăînăvia郡aăoamenilor. 
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Unaă dintreă activit<郡ileă preferateă aleă pre群colariloră dină cadrulă acestuiă proiectă aă fostă

Experimentul Microbilor. 

 

 

Ună altă proiectă desf<群urată împreun<ă cuă

pre群colariiădinăgrupaăFluturasiloră aă fostăproiectulă ”Toamnaă înămiiădeăculori”.ă Înăcadrulă acestui 

proiectă pre群colariiă auă înv<郡atămulteă lucruriă despreă aspecteleă caracteristiceă anotimpuluiă toamna,ă

despreă fructeleă 群iă legumeleă careă seă cocă înă anotimpulă toamna,ă despreă florileă reprezentativeă înă

anotimpulătoamna,ădară群iădespreăvestimenta郡iaăpotrivit<ăanotimpului toamna. 
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În perioada 2020-2022,ăGr<dini郡aăcuăProgramăPrelungităNr.ă1ăTârgovi群teăimplementeaz<ă

proiectulă cuă titlulă ”Inclusionă throughă sensoryă integration”,ă cuă num<rulă deă referin郡<ă 2020-1-

ISO1_KA229_065808_3,ăproiectă finan郡atădeăComisiaăEuropean<,ăprinăprogramulăERASMUS+,ă

Ac郡iuneaăKA2,ăparteneriateăstrategiceăpentruăsus郡inereaăschimbuluiădeăbuneăpracticeăînădomeniulă

群colarădoarăîntreă群coli.ăPre群colariiăgrupeiămic<ă”C”,ăsubăîndrumareaădoamneiăprofesorăÎmp<r<郡elă

M<d<linaăfacăparte din cadrul acestui proiect. 

Înălunaăseptembrie,ăpre群colariiăgrupeiămic<ă”C”,ăauăfostăimplica郡iăîntr-o activitate din cadrul 

ProiectuluiăErasmus+.ăăPre群colariiăauălipităimaginileăreprezentativeăpeăsuportulădat,ăastfelăîncâtăăăs-

a realizat logo pentru proiect. 

 

Oăalt<ăactivitateărealizat<ăcuăpre群colariiăaăfostăoăactivitateădinăcadrulăparteneriatuluiăcuăOrganiza郡iaă

Salva郡iăCopiii.ăTemaăactivit<郡iiăaăfostă”Numeleămeu,ănumeleăt<u”-Dreptul la nume. Activitatea s-a 

desf<群urată înă mediulă online,ă peă platformaă Zoom.ă Voluntariiă deă laă Organiza郡ieă auă intrată 群iă auă

prezentatăcopiilorămaterialeăpeăaceast<ătem<. 



15 

 RIMUL ÎN TOATE 

 

  

訓trumfii s<rb<toresc Ziua NaYional< a României 
 

Prof. înv. pre群colar Gavril< Mihaela  
 
   

1ăDecembrieăesteăZiuaăNaţional<ăaăRomâniei.ăă
Unireaărealizat<ăînă1918ăesteăunaădinăceleămaiămariă
realiz<riă istoriceă aleă poporuluiă nostru.ă Insuflareaă
dragosteiă pentruă str<moşiiă noştri,ă pentruă trecutulă
istoric,ăpentruărealiz<rileăistoriceăşiăculturale,ăprecum 
şiăpentruăpersonalit<ţileăpeăcareăle-a dat acest popor, 
sunt doar câteva dintre subiectele pe care le-am 
abordat cu ocazia acestui eveniment.  

Înc<ă deă laă gr<diniţ<ă copiiiă trebuieă s<ă afleă
despreăistoriaăşiăstr<moşiiănoştri,ăiarăZiuaăNaţional<ă
este un bun prilejădeăaăabordaăastfelădeăsubiecteăpeătemeădeăistorie,ăocazieăcuăcareăinsufl<măcopiiloră
sentimenteădeădragosteăşiă respectăpentru:ă limbaăromân<,ă ţaraănoastr<,ăpoporulă român,ăstr<moşiiă
noştri,ă pentruă obiceiurileă şiă tradiţiileă str<moşeşti,ă pentruă istoriaă şiă eroiiă noştri,ămândriaă c<ă suntă
descendenţiiăunorăoameniăcurajoşiăşiăiubitoriădeăneamăşiăţar<. 

Pre群colariiăauăascultatăcuăinteresăpovestireaăistoric<ă”訓iăeuăamăfostălaăAlbaăIuliaă群iăamăv<zută
UnireaăceaăMare”ădeăDumitruăAlma群. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiii au aflat careăsuntăceleătreiăsimboluriăaleăRomâniei:ăsteagul,ăstemaă群iăimnulăna郡ional.ă
Aăfostăobservatădrapelulătricoloră群iăs-aăexplicatăsemnifica郡iaăcelorătreiăculori:ăRo群uă(iubire,ăcuraj, 
sângeleăînaintaşilorănoştriăv<rsatăpeăp<mântulăromânescăde-a lungul veacurilor); Galben (galbenul 
ogoarelor,ăc<lduraăsoarelui,ăveselie);ăAlbastruă(culoareaăcerului,ăapei,ăp<cii).ăDatorit<ătitluluiăcareă
invit<ălaăoădeşteptareănaţional<ăaăromânilorăşiămomentuluiăînăcareăaăfostăcompus(anulă1848,ănumită
“prim<varaăpopoarelor”,ătrezireaălaălupt<ăaăpopoarelor),ă“Deşteapt<-teăRomâne!”ăaădevenităimnulă
deăstatăalăRomânieiăînăanulă1990.ăPre群colariiăauăpictatăsteagulătricolor,ăauăaudiatăimnulă群iăauădefilată
cuăstegule郡eătricolore,ăauărealizatădrapelulătricolorădinădiferiteămateriale. 
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Deoareceăleăplacăghicitorile,ăcopiiiăauăfostăprovoca郡iăs<ăg<seasc<ăr<spunsurileăcorecteă

pentruăurm<toareleăghicitori:
 

”Este mândră Yara mea 
Şi se cheamă..." 

                  (România) 
 

”Capitala Yării mele 
E-un oraş ca din poveşti 

Şi se cheamă....." 
                  (Bucure群ti) 

 
 

”Roşu, galben şi albastru 
Sunt culorile pe care 
El le flutură în zare." 
                     (steag/drapel) 

 
”Ciupercă uscată 
Pe cap aşezată." 
                    (p<l<rie) 
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La centrul Manipulative  a fost rezolvat puzzle-ul ”HartaăRomâniei". 

La 訓tiin郡<,ăexperimentulă群tiin郡ific (Distractiv&Delicios): ”Tricolorulă...ădină

bomboane". 

         Avem nevoie de: 

-bomboaneăSkittlesăsauăMȚMă(albastru,ăgalbenă群iăro群u); 

-o farfurie întins<; 

-ap< cald<; 

A群ez<măbomboaneleăpeămargineaăfarfurieiăînăordineaăculorilorădeăpeăsteag.ăApoi,ăturn<mă

apa exact în mijlocul farfuriei, atât cât s< ajung< la bomboane, dar s< nu le acopere. 

Observ<măceăseăîntâmpl<! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jocul distractiv: ”Româna群uluiăîiăplace....” 

Educatoareaăîntreab<:ă”Ce îi place româna群ului?”,ăiarăcopilulănume群teăac郡iuneaă(s<ădanseze,ăs<ăsar<ă

caămingea,ăs<ăbat<ădinăpalmeăetc).ăDup<ăfiecareăac郡iuneăindicat<,ăcopilulăoăexecut<. 

Prin toate aceste activit<郡i, copiiiăauădescoperităceăreprezint<ăziuaădeă1ăDecembrie,ăşi-au 

exprimatăpropriileăimpresiiăşiătr<iri.ăZiuaăNaţional<ăesteăoăziădeosebit<ăpentruătoţiăromânii,ămaiăalesă

pentruăc<ăeaăareăoăsemnificaţieăistoric<ădeosebit<.ăăTo郡iăromâniiătrebuieăs<ăsimţim româneşteăşiăs<ă

cunoaştemăsemnificaţiaăacestuiăeveniment,ăiarămiciiăpreşcolariătrebuieăînv<ţaţiăc<ăistoriaăneamuluiă

românescăesteăeaăîns<şiăoălecţieădeăviaţ<,ăvoinţ<ăşiăiubire! 
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GRUPAăMJLOCIEă”A”-訓TRUMFII 

 

Prof. FLORINA POPESCU 

 

DEZVOLTAREA SOCIO- EMO軍IONAL;ăAăCOPIILORăPRE訓COLARI 

 În perioada educa郡iei timpurii, copilul tr<ieşte o diversificare a st<rilor afective, conturându-
se posibilitatea de evaluare interioar< comparativ< a acestora, pre群colarul experimentând emoţii 
din ce în ce mai complexe şi mai nuanţate.  Emo郡iile reprezint< o parte important< a vie郡ii copilului 
群i adesea le surprindem prezen郡a prin reac郡iile fiziologice, modific<rile la nivelul gândirii 群i 
comportamentului, prin tr<irea care îi face s< spun< „sunt trist(<)”. Dezvoltarea emo郡ional< 
presupune achizi郡ionarea competen郡ei emo郡ionale, aceasta referindu-se la abilitatea de exprimare, 
recunoa群tere, autoreglare a emo郡iilor 群i de manifestare a empatiei. Studiile de specialitate au relevat 
faptul c< relaţiile afective şi st<rile emoţionale contureaz< ceea ce denumim "inteligenţa 
emoţional<", ea fiind factorul de leg<tur<, liantul între o persoan< şi mediul din care face parte.  

Conceptul de ”inteligen郡< emo郡ional<” cuprinde un spectru larg de abilit<郡i, printre care: 
perceperea corect< a emo郡iilor proprii 群i ale celorlal郡i, folosirea emo郡iilor într-o manier< 
constructiv<, în郡elegerea cauzelor 群i a consecin郡elor emo郡iilor Deşi unii copii au mai puţin 
dezvoltate aceste abilit<ţi sociale, trebuie avut în vedere faptul c< acestea se pot dezvolta şi copiii 
pot deveni mai competen郡i emoţional dac< beneficiaz< de sprijin corespunz<tor. 

Proiectul tematic”Cine sunt/suntem- Un 訓trumf, doi 訓trumfi (corpul omenesc, emo郡ii)” 
derulat pe parcursul unei s<pt<mâni, a constituit prilejul pentru denumirea 群i recunoa群terea unor 
emoţii precum: bucuria, furia, frica şi tristeţea, asocierea acestora cu reprezentarea imagistic< a 
lor, identificarea cauzelor care genereaz< emo郡iile. 

 

 

 

 

În momentul în care pre群colarii sunt capabli s< vorbesc< despre propriile emo郡ii înseamn< c< pot 
avea o viziune mai obiectiv< asupra acestora, pot s< încerce s< le în郡eleag< 群i s< asculte ce spun 
al郡ii despre emo郡iile lor. Limbajul emo郡iilor are implica郡ii semnificative pentru dezvoltarea 
emo郡ional< a copilului. 
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Proiectul Erasmus+ KA229, ”Inclusion through sensory integration”, num<r de referin郡< 
2020-1-IS01-KA229-065808_3, implementat de gr<dini郡a noastr< în perioada 2020-2022, având 
ca scop în郡elegereaă 群iă dezvoltareaă unoră metodeă deă lucruă cuă privireă laă modulă deă explorareă 群iă
dezvoltareăaădiferitelorăsim郡uri,ăaăconstituităpunctulădeăplecareăpentruăasociereaăîntreăemo郡ii,ăpeădeă
oă parte,ă 群iă gânduriă 群iă a群tept<riă cuă privireă laă evenimente,ă peă deă alt<ă parte.ă Copiiiă auă audiată ună
fragmentădinăSimfoniaănr.9ădeăDvořák,ăînăprimaăfaz<ăcuăochiiăînchi群i,ădup<ăaceeaăvizuală群iăauditiv,ă
asociindăemo郡iileăproduseădeăpiesaămuzical<ăcuăimaginileăprezentate,ămotivându-群iăalegerile pentru 
celeădou<ăaspecte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discu郡iile despre emo郡ii sunt integrate în conversa郡iile zilnice, în citirea pove群tilor, în 
discu郡iile despre evenimente care urmeaz< s< se întâmple, în istorii personale, etc. Rolul acestor 
conversa郡ii pentru în郡elegerea emo郡iilor deriv< din: cre群terea competen郡elor lingvistice, care ofer< 
un fundament lexical pentru împ<rt<群irea experien郡elor psihologice care sunt, de altfel, foarte 
dificil de definit, în郡eles 群i comunicat celorlal郡i 群i faptul c< adul郡ii vorbesc cu copiii despre emo郡ii 
群i sentimente. 
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GRUPAăMIJLOCIEăBă,,IEPURA訓II” 

prof. Rusu Diana-Maria 

            

Anotimpulă toamna,ăprină schimb<rileăvariateă şiă ritmiceăaleănaturii,ă câtă şiăprinăbog<ţiaădeă
elementeăspecificeăactivit<ţiiăumane,ăasigur<ăcadrulăpropiceădeăstimulareăaăcuriozit<ţiiăcopiilor,ădeă
incitareălaăexplorareăşiăexersare.ă 

Proiectul ,,Toamn<ăharnic<ă群iădeătoateădarnic<”ăîncearc<ăs<ăr<spund<ăinteresuluiădeosebită群iă
nevoiiădeăcuno群tereămanifestateădeăpre群colari,ăajutându-iă s<ă în郡eleag<ăschimb<rileădinănatur<ă înă
anotimpulătoamna,ăimportan郡aălegumeloră群iăfructelorăînăalimenta郡ie,ămodulăînăcareăseăconsum<ă群iă
seăp<streaz<ăacesteaă群iăcâtădeănecesarăeste,ăatâtăpentruăoameni,ăcâtă群iăpentruăvie郡uitoareăs<-群iăfac<ă
proviziiăpentruăiarn<. 

訓iăpentruăc<ătoamnaăesteăanotimpulăînăcareăgospodineleăconserv<ăfructeă群iălegumeăpentruăaă
fiăp<strateăpesteăiarn<,ă,,iepura群ii”ăgrupeiănoastreăauăsp<latălegumele,ăle-auăt<iată群iăle-auă,,înghesuit”ă
înăborcane,ăpentruăaăfiătransformateăînămur<turi. 
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訓iăpentruăc<ăesteătoamn<,ă群iăpentruăc<ăvremeaăesteăatâtădeăfrumoas<,ăundeăne-arăpl<ceaăcelămaiă
multă s<ă petrecemă timpul?ă Afar<,ă bineîn郡eles.ă Înă ultimiiă aniă s-a pus mare accent pe 
educaţia outdoor - form<ădeăeducaţieăcareăseăbazeaz<ăpeăînv<郡areaăînăaerăliber.ă 

Deoareceăcopiiiăsuntădorniciădeăaăpetreceătimpăînăaerăliber,ăîmpreun<ăamădecisăcaădeăcâteăoriăneă
permite vremea,ăs<ămergemăcuăto郡iiăafar<ăs<ăneăbucur<mădeăpeisajeleăminunateă群iăbeneficiileăpeă
careăniăleăofer<ănaturaăînăacestăanotimpăminunat.ă 

 Activit<ţileă outdooră peă careă le-amă realizată cuă preşcolariiă auă fostă organizateă subă form<ăde:ă
ateliereădeăcreaţie,ăactivit<ţiăsportive,ăjocuriădiverse,ăacţiuniăpractic-gospod<reştiăetc.ăCopiilorăle-
auă pl<cută acesteă activit<郡iă datorit<ă anturajuluiă pl<cut,ă atmosfereiă benefice,ă confortabile,ă
materialeloră autentice,ă comunic<riiă libere,ă bucurieiă descopeririiă noului,ă toateă acesteaă f<cândă caă
înv<郡areaăs<ăfieăoăpl<cere. 

Esteăcunoscută faptulăc<ă timpulăpetrecută înăaeră liberăajut<ă laădezvoltareaăpsihic<ăaăcopilului,ă
previneălabilitateaăemoţionalǎ,ămodeleazǎătemperamentulăşiăatitudinile. Înăplus,ăcopilulăvaăcâştigaă
încredereăînăforţeleăproprii, se va  orientaămaiăuşorăînăspaţiuăşi  vaăînv<ţaăs<ăseădescurceăsingur. 

Activit<ţileăoutdooră,,vizeaz< explorarea posibilit<ţilor de utilizare a aerului liber şi a cadrului 
natural ca spaţiu de înv<ţare şi formarea unor deprinderi  pentru a lucra tematic, folosind acest 
mediu într-un mod interdisciplinar”. 

A群adar,ăîndemnulănostruăesteă ,,Câtămaiămultătimpăînănatur<!”.ăÎncuraja郡iăcopiiiăs<ăseăbucureă
împreun<ădeăaerăcurat,ăs<ăseăjoace,ăs<ăexploreze,ăs<ăanalizeze,ăs<ăexperimenteze,ăpentruăaăcre群teă群iă
a se dezvoltaăfrumosă群iăs<n<tos. 
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Aspecte defiﾐitorii ale evaluării forﾏative îﾐ îﾐvăţăﾏâﾐtul preşcolar 

Prof. înv. pre群colar Carmen ZAHARIA 
 

Component<ăstructural<ăaăoric<ruiăsistemăeducaţional,ăcareăfuncţioneaz<ăeficient,ăevaluareaă
seăderuleaz<ăşiălaănivelulăînv<ţ<mântului,ăînăgeneral,ăalăînv<ţ<mântuluiăpreşcolarăînăparticular. 

Înăcadrulăinstituţieiăpreşcolare,ăprofesorulăcareăpred<ăbineă
esteăimportantăs<ăseăasigureăc<ăştieăs<ăevaluezeăprofesionist.ăDeşiă
competenţaă înă predareă esteă oă premis<ă careă induceă competenţaă
evaluativ<ăaăcadruluiădidactic,ăprimaănuăoăgaranteaz<ăpeăaădoua.ă 

Evaluareaă nuă deţineă doară rolulă general de reglare-
eficientizare a procesului instructiv-educativ,ăciăseătransform<ăîntr-
oăpârghieăsemnificativ<ăaămodel<riiăeducatului,ăoăresurs<ăesenţial<ă
de formare a acestuia. Evaluarea pe care o va realiza cadrul 
didactic presupune caracteristici specifice, conturate de 
respectareaă unoră cerinţeă pedagogice,ă cumă ară fi:ă modelareaă
educaţilorăpentruăaă înv<ţaămaiăbineăşi,ăastfel,ăpentruăaăajungeă laă
performanţeădeănivelăînalt; alc<tuireaăunorăprobeă“cuăvaloareăegal<ă
pentruătoţiăelevii”;ăstabilirea nivelului minim al performananţeloră
înă înv<ţare;ă combinareaă metodeloră şiă tehnicilor de evaluare; 

verificareaă maiă frecventă aă copiiloră careă întâmpin<ă dificult<ţiă şiă aă celoră care prezint<ă lacune; 
dezvoltareaăcapacit<ţiiăşiăobişnuinţeiăcopiilorădeăaăseăautoevalua. 

Înăceeaăceăpriveşteăevaluareaăpreşcolarilor,ăoăatenţieădeosebit<ă
trebuieă acordat<ă realiz<riiă acestuiă procesă în mod adecvat. Astfel, 
cerinţelorăpedagogiceămenţionateămaiăsus, laăacestănivelăseăadaug<ăalteă
câtevaăaspecteăsemnificative,ăpeăcareăcadrulădidacticătrebuieăs<ăleăaib<ă
înăvedereăconstantăşiăanume: 

- Evitareaăsituaţiilorădeăcategorizare,ăetichetare,ăstigmatizare,ă
frustrare a copiilor 

- Oferirea de feed-backănuanţatăşiădiferenţiat 
- Identificarea zonelor de vulnerabilitate ale copilului sau a 

modalit<ţilorădeălucruăcuăacesta 
- Fundamentareaă evalu<riiă peă observareaă sistematic<ă aă

comportamentului copilului 
- Utilizareaă rezultateloră copiluluiă înă perspectiv<ă temporal<ă caă reperă ală progreselor 

acestuia 
- Conceperea de planuri personalizate de sprijin/recuperare/formare/dezvoltare etc, 

pentruăfiecareăcopilăşi,ămaiăcuăseam<,ăpentruăceiăaflaţiăînăsituaţiiădeărisc. 
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Dincoloădeăperspectivaăcreativit<ţii,ăpeăcareăcadrulădidactică
oă foloseşteă pentruă aă respectaă cerinţeleă pedagogiceă sauă
aspectele semnificative pe care le presupune evaluarea 
formativ<,ăevaluareaătrebuieăs<ăseăfac<ă“ăînăfolosulăcopiilor”,ă
trebuieăs<ăîiăajuteăs<ăîşiăconstruiasc<ăviitorul. 

 

Pentru a dobândi potenţială formativ-educativăautentică şi,ă
astfel,ă ă pentruă aă deveniă oă resurs<ă esenţial<ă aă model<riiă
educatului,ă cadrulă didactică trebuieă s<ă integrezeă practicaă
evalu<riiăpermanenteăşiăcorecteăînăcadrulăprocesuluiăinstructiv-
educativăpeăcareăîlăcoordoneaz<ăconstant. 
 

Un rol deosebit de important îl are evaluarea interna pe 
careăoărealizeaz<ăeducatoareaăasupraămoduluiăcumăaăproiectat,ă
organizat,ădesf<群urată群iăevaluatăprocesulădidactic,ădeăacestătipă
deă evaluareă depinzândă proiectareaă urm<toareiă secven郡eă aă
demersului didactic. Acest tip de evaluareăesteăimportantăs<ăfieă
corelată cuă oă evaluareă extern<,ă realizat<ă deă c<treă directorulă
unit<郡iiăsauăinspectorulădeăspecialitate,ăcareăvaăasiguraărezultateă
obiective,ărealeă群iăunăprogresăautenticăînăevolu郡iaăpre群colarilor. 
 

Reu群itaăoric<ruiăprocesăevaluativ,ăpoateăfiăasigurat<ănumaiădup<ăceăaăfostărealizat<ăoăanaliz<ă
obiectiv<ăaădeficien郡elorădemersuluiădidacticăîncheiat,ădară群iăoăproiectareăadecvat<ăaăunorăm<suriă
deăameliorareăaăactivit<郡iiăinstructiv-educative. Dac<ăactivitateaăeduca郡ional< din gr<dini郡<ăvaăfiă
gândit<ă群iărealizat<ăconformăcoordonatelorăuneiăevalu<riăeficienteă群iăraportat<ăpermanentălaănevoileă
群iă progreseleă ob郡inuteă deă c<treă copil,ă întregulă procesă instructiv-educativ va avea o pârghie 
important<ădeăasigurareăaăcalit<郡iiă群iăaăunorăstandardeăimportanteădeăperforman郡<. 
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GRUPA MARE AȚBINUЛEȚE 
 

Prof.ăînv.ăpre群c.ăStoianăAlinaăMihaela 
Prof.ăînv.ăpre群c.ăGrecuăMihaela 

 
MAIăAPROAPEăDEăNATUR;ăPRINăACTIVIT;軍ILEăOUTDOOR 

 
”Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munții, rândunelele. 

Faceți tot posibilul ca și copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără 
dragostea față de natură și animale omul nu poate să simtă din plin ceea ce numim  – VIAXA.” 
(C. Mihăescu) 
 

Esteătimpulăs<ăcon群tientiz<măbeneficiileă群iăfacilit<郡ileăacestuiătipădeăeduca郡ie,ă„s<ăp<r<simă
prispa”ăinstitu郡iei/ăcl<diriiăpentruăaăneăaventuraăcuăpu郡in<ăcreativitateă群iăimagina郡ieăînănaturaăceăînc<ă
neă înconjoar<,ă „s<ă rupemă barierele”ă în<l郡ateă deă rutin<,ă indiferen郡<,ă comoditateă 群iă uneori de 
necunoa群tere,ă 群i,ă s<ă oferimă copiiloră no群triă oă alternativ<ă interesant<ă 群iă maiă atractiv<.ă Mediulă
pre群colarăofer<ăposibilitateaărealiz<riiăînăbuneăcondi郡iiăaăeduca郡ieiăoutdoor.ă軍inândăseamaădeăfaptulă
c<ăbucuriaădeăaăînv<郡aădetermin<ăoăstareădeăbineăaăcopilului,ăeducatoareleătrebuieăs<ăofereămultipleă
ocaziiăpentruăaătreziăînăpre群colarăpl<cereaădeăaăînv<郡aă群iădeăaăseăsim郡iăbineăînăclimatulăeduca郡ională
creat.ă Activit<郡ileă deă tipă outdooră reprezint<ă oportunit<郡iă atâtă pentruă producereaă uneiă st<riă
emo郡ionaleăce favorizeaz<ăînv<郡area,ăcâtă群iăoămodalitateădeăaăforma,ăconsolidaăsauăexersaădeprinderiă
群iăcuno群tin郡eăpeădomeniileădeăactivitateăcuprinseăînăCurriculumulăpentruăeduca郡ieătimpurie. 

Activit<郡ileă outdooră “vizeaz<ă explorareaă posibilit<郡iloră deă utilizareă aă aeruluiă liberă 群iă aă
cadruluiănaturalăcaăspa郡iuădeăînv<郡areă群iăformareaăunorădeprinderiăpentruăaălucraătematic,ăfolosindă
acestăspa郡iuăîntr-unămodăinterdisciplinar”.ăActivit<郡ileăoutdoorăcareăseădesf<群oar<ăcuăpre群colariiăpotă
fiăorganizateăsubăform<ăde:ăateliereădeăcrea郡ie,ăactivit<郡iăsportive,ăexcursii,ăjocuriădiverse,ăac郡iuniă
practic-gospod<re群tiă etc.ă Astfel,ă oă parteă dintreă activit<郡ileă enumerateă auă fostă derulateă deă c<treă
pre群colariiă grupeiă mareă
Albinu郡ele,ăînăcadrulăproiectuluiă
tematic Toamna, subtema 
Parfumul Toamnei.  

 
Activitate practic 

gospod<reasc<ă”Plantareăflori” 
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Educa郡iaăoutdoorăofer<ănenum<rateăbeneficiiă fizice,ă emo郡ionale,ămentaleăceăasigur<ăatâtă
copiilorăcâtă群iăcadrelorădidacticeăunăconfortăpsiho-emo郡ionalănecesarăparcurgeriiăcuăsucces a tuturor 
momentelorăzilei,ăoferindăărelaxareă群iălini群te. 

 
 

Joc de rol ”De-a 
florăresele”  
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Activitate practică ”Crizantema” (aplicație) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Crizanteme” din materiale din natură și materiale reciclabile 
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Cuătoateăbeneficiileăpeăcareăpetrecereaătimpuluiăînănatur<ăleăare,ănuăesteădeămirareăc<ăneă

faceăs<ăneăsim郡imămaiăpliniădeăvitalitate.ăCândăsuntemăînănatur<ăsim郡imăunăplusădeăenergie,ăneă

sim郡imămaiăferici郡iă群iămaiădeschi群iăc<treăcreativitateă群iăc<treăceilal郡iăoameni. 

 

Naturaăareăcapacitateaădeăaăneăfaceăs<ăneăsim郡imărevigora郡i,ădeăaăneăcre群teăstareaădeăbineă群iă

neăajut<ăs<ăîmbun<t<郡imădiferiteăfunc郡iiăaleăcreierului.ăDeăaceea,ăesteărecomandatăs<ăpetrecemătimpă

înăcontactăcuănaturaăînăfiecareăzi.ăOăsimpl<ăplimbareăzilnic<ăînăcelămaiăapropiatăparcăpoateăfaceă

minuniăasupraăst<riiănoastreăgenerale! 
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GRUPA MARE B „CURIOȘII” 
Prof.ăînv<Y<mântăpreşcolar: Gâmb<ăValentina;ăXopaăRuxandra 

 
 " JURNAL   
       DE 
 TOAMN ;!                                                                                               
 
 
ASPECTEăDINăACTIVITATEAăNOASTR;  

    
Afla郡iălaăvârstaă„deăce”-urilor, pre群colariiădinăgrupaă„Curio群ilor”,ăprinăactivit<郡ileădesf<群urateăăînă

cadrulăproiectuluiă„ăJurnalădeătoamn<!”,ăşi-auăsatisf<cutăcuriozitateaătrezit<ădeăaspecteleăăşiăfenomeneleă
naturii manifestate în acest anotimp generos.  
 

         

 
          Fieăc<ăesteăvorbaădespre semnele caracteristice ale anotimpului, de paleta de culori pe care o 
îmbrac<ăfrunzeleăcopacilor,ădespreăfructeleă群iălegumele pline de vitamine, despre florile parfumate ale 
toamnei,ăcrizantemeleă群iătuf<nelele…ătoateăacesteaăauăfostădetaliateăăînăacestăproiectătematic. 
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CEăŞTIM?ă 
 Toamna este unul dintre cele patru anotimpuri ale anului.  

 Toamna cad frunzele.  

 Toamna aduce ploi multe.                                                  

 Toamnaăesteăbogat<.ă 
 Toamnaăg<simămulteăfructeăşiălegume.ă 

 Ştimăcumătrebuieăs< consum<măfructeleăşiălegumele.ă 
 EleăconYinăvitamineăşiăneăajut<ăs<ăfim mai puternici.  

 

 

 

BOG;軍IAăDEăFORMEă訓IăCULORIăAUăÎMBOG;軍IT EXPERIEN軍AăDEăVIA軍;ăAă
MICILORă„CURIO訓I”. 
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„INCLUSIONăTHROUGHăSENSORYăINTEGRATION” 
PARTENERIATăSTRATEGICăPENTRUăEDUCA軍IAăPRE訓COLAR; 

      În cadrul Proiectului Erasmus +, „Inclusionăthroughăsensoryă integration”, pre群colariiădină
grupa „Curio群ilor”- Mareă„B”,ăauădesf<群uratăactivit<郡iăspecificeăobiectivelorăcerute.ă 

„ROMÂNIAă訓Iă軍;RILEăPARTENEREăÎNăPROIECT” 

Laăînceputulăanuluiă群colară2021/2022,ăcopiiiăauărezolvatăunăchestionarăvizândăactivit<郡ileădină
cadrul Proiectului. 

OBIECTIVE: 

 S<ăcunoasc<ă群iăs<ărecunoasc<ăsteagurileă郡<rilorăparticipanteăînăproiectulăERASMUS, 
2020-2022.  

 S<ăidentificeă群iăs<ădenumeasc<ăactivit<郡ileădesf<群urateălaăgrup<,ăpropuseăprinăProiect. 

   
 

   
ACTIVIT;軍IăCAREăVIZEAZ;ăDEZVOLTAREAăSENSIBILIT;軍IIăAUDITIVEă訓IăAă
PROPRIOCEP軍IEI           

OBIECTIVE: 
 Utilizareaăsim郡uluiăauditivăînăinterac郡iuneaăcuămediulăapropiat. 

 Orientareaăînăspa郡iuăpeăbazaăsim郡urilor,ăexersareaăanalizatorului auditiv. 

 Cunoa群tereaădenumiriiădeăpropriocep郡ie,ăidentificareaămi群c<rilorăăcareăseăfacă群iăpozi郡iaă
corpuluiăînămi群careă群iărepaus. 
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„CITIMăDINăLITERATURAăGREAC;” 

OBIECTIVE: 
 Antrenareaă群iădezvoltareaăanalizatorilor:ăauditiv,ăvizual,ăvestibular,ăpropriocep郡ie,ăînătimpă

ceăseăascult<ăpoeziaă„Grecia”,ăpeăfondămuzical- Simfonia Dvorak. 
 Exprimareaăunorăgânduri,ăidei,ăsentimente,ăîntreb<riăpeăcareăcopiiiăleăîncearc<ăînătimpul 

citirii textului poeziei, pe fond muzical. 
 Identificareaăunorăconcordan郡eăîntreăimaginileăprezentateă群iătextulăpoezieiă„Grecia”ă. 
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GRUPA MARE C  „INIțOЙII” 
 

EDUCA軍IEăDIGITAL;-OăNECESITATEăÎNăSISTEMULăDEăÎNV;軍;MÂNTă
ACTUAL!? 

 
Prof. Nistor Alice/ Prof. Stika Beatrice 

         Situa郡iaăactual<ăglobal<ăaăadusăschimb<riăsemnificativeăînăvia郡aăpersonal<ă群iăprofesional<ăaă

cadrelor didactice, aăpre群colarilor,ădară群iăînădesf<群urareaăactivit<郡ilor didactice.  

          Astfel,ăactulăînv<郡<riiăimplic<ăinterac郡iuneaăatâtăaăcopilului câtă群iăaăprofesoruluiăcuămijloaceă

digitale, electroniceăconectateălaăinternet,ăprecumă群iănumeroaseăplatformeă群iăaplica郡iiăceăcontribuieă

laă creareaă 群iă desf<群urareaă activit<郡iloră educa郡ionale. ”Mediul eficient oferă copiilor ocazii de 

experimentare a noi soluții de activitate”.(ăE.Vr<sma群,ăEduca郡iaătimpurie,ă2014,ăp.205). 

        A群adar,ădesf<群urareaăactivit<郡ilorăfa郡<ăînăfa郡< cuăajutorulănoilorătehnologiiă群iăactivit<郡ileăonline 

au unărolăesen郡ialăînădezvoltareaăunorăcompeten郡e,ăcapacit<郡iă群iăabilit<郡iădigitaleă群iălingvisticeăatâtă

înărândulăprofesorilor,ăcâtă群iăîn via郡aăăeducabililor.       

       De asemenea, digitalizareaă群iămediul online provoac<ă群iăstimuleaz<ăprofesorulăăs<ăcerceteze 

metode noi de predare –evaluareă 群iă deă adaptareă aă con郡inuturilor,ă deă derulareă aă activit<郡ilor în 

maniere diverse prin utilizareaămijloacelorăvariateă群iădeă men郡inerea interesul, stimulareaăcuriozit<郡i 

群i implicarea activ<ă群iăcâtămaiăprezent<ăaăcopilului în cadrul activit<郡ilor.  

       Pentruăaăsus郡ineăargumenteleămen郡ionateăata群<măexempleădeăactivit<郡iădin cadrul grupei Mare 

C-Inimo群ii, coordonate de prof. Nistor Alice/ Stika Beatrice,  sus郡inuteă cuă ajutorulă utiliz<riiă

tehnologiei 群iăaăaplica郡iilor 
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 Activitate matematic<: ”ăCeasul”  
      ConМinut matematic: m<surareaătimpuluiă-  însu群ireădeănoiăcuno群tin郡e 

•   accesare link;  

•  audiereaăcon郡inutuluiă群iărezolvareaăăsarcinilorădidactice 

 
 

 ALA  – Zigaloo- jocădeămi群care 
      Executarea miКcărilor sugerate de text 

•   accesare link;  

  audiereaăcon郡inutuluiă群iărezolvareaăăsarcinilorădidactice 

 
 Puzzle: Ma群inaăpompierului,ăaplica郡iaăJIGSAWPLANET 

                         https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f29ae11bc58 

 Puzzle:ăăZânaăToamna,ăZânaăIarna,ăaplica郡iaăJIGSAWPLANET 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2396efb8d7df 
 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f29ae11bc58
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2396efb8d7df
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 Puzzle:ăCo群ulătoamnei,ăaplica郡iaăJIGSAWPLANET 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1178372abf5d 
 

 Puzzle:ăCulorileătoamnei,ăaplica郡iaăJIGSAWPLANET 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=311c9e551900 
 

 Steagul nostru-memorizare-aplica郡iaă:ăăCHATTERăPIX 
 
 

 
 
 

Dincoloădeăacumulareaădeăcuno群tin郡eă群iădezvoltareaăcompeten郡elor,ăinstitu郡iaădeăînv<郡<mântă

群iă cadreleă didacticeă trebuieă s<ă fieă preg<titeă s<ă seă adaptezeă laă diverseă contexteă aleă realit<郡ii,ă s<ă

trezeasc<ăemo郡iiă群iăatitudini,ăs<ămodelezeăcaractere,ăîntr-un context valoric. 

        Înăacestăsens,ăimplicareaăînăprimulărândăaăp<rin郡ilor,ădară群iăaămembrilorăcomunit<郡ii,ăînăcalitateă

deăparteneriăactiviăaiăcadrelorădidactice,ăesteăevident<. 

       A群adar,ărela郡iileăcareăseăstabilescăîntreăoameniăînămediulăonline,ăcomunicareaăeficient<ă群iăgrijaă

fa郡<ă deă persoaneleă apropiate,ă adic<ă atitudinileă 群iă valorile,ă careă constituieă fundamentulă noiiă

paradigmeăaăeduca郡ieiădeăcalitateă,asigur<ăcondi郡iileăoptimeădeădezvoltareăaăpersonalit<郡iiăelevilor 

群i de integrare în societate.  

       Mai mult, reorganizareaăsistemuluiăeduca郡ionalăarătrebuiăs<ăaib<ălocăpornindădeălaănecesit<郡ileă

pie郡eiămunciiă群iăaăcerin郡elorăcopilului,ăfamilieiă群iăaleăcomunit<郡ii,ăînc<ădinăgr<dini郡<. 

         Este nevoie,ăa群adar, deăoăschimbareăradical<ăaăînv<郡<mântuluiătradi郡ional,ăpentruăoălumeămaiă

con群tient<,ămaiăflexibil<ă群iămaiăresponsabil<ăpentruăvia郡<. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1178372abf5d
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=311c9e551900
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”PROIECTELEăERASMUSă+,ăOPORTUNITATEăDEăÎNV;軍AREăPENTRUă
PROFESORIIăDEăLAăGR;DINI軍AăCUăPPăNR.1ăTÂRGOVI訓TE” 

Diseminare Proiect deăparteneriatăstrategicăpentruăsus郡inereaăschimbuluiădeăbuneăpracticiă
înădomeniulă群colar,ăproiectădoarăîntreă群coli 

”Inclusionăthroughăsensoryăintegration” 
2020-1-IS01-KA229-065808_3 

 
 

                                                           Autori:ăprof.ăÎmp<r<郡elăM<d<linaă群iăprofăRusuăDianaă 

 
Gr<dini郡aăcuăP.P.ănr.1ăTârgovi群teăimplementeaz<ăînăperioadaă2020ă- 2022  proiectul cu titlul 

,,INCLUSION THROUGH SENSORY INTEGRATION ’’ cuă num<rulă deă referin郡<ă 2020-1-
IS01-KA229-065808_3, proiectă finan郡ată deă ComisiaăEuropean<,ă prină programulăERASMUS+,ă
Ac郡iunea KA2, parteneriate strategice pentruă sus郡inereaă schimbuluiă deă buneă practiciă înă
domeniulă群colar doarăintreă群coli.ăParteneriiăacestuiăproiectăsunt:ă 

1. Leikskólinn Gefnarborg-Icelanda-COORDONATOR,  
2. Nipiagogeio Karterou, Heraklion Grecia,  
3.ăDječjiăvrtićăVrbovec, Vrbovec-Croa郡ia,ă 
4. Katarina Barnstugeförening, Stockholm-Suedia,  
5.ăGr<dini郡aăcuăPPănr.1ăTârgovi群te,ăRomânia 

Obiectivulă proiectuluiă esteă acelaă deă aă sprijiniă incluziuneaă prină integrareaă senzorial<ă aă tuturoră
copiilorăprinăsesiuniăeduca郡ionale,ăinclusivăalfabetizare,ăeduca郡ieăînăaerăliber,ăluândăînăconsiderareă
capacitateaădeăcreativitateă群iăunămediuădeăînv<郡areăbineăorganizat. 

Acestăproiectă î群iăpropuneă implicareaăprofesorilor,ă copiilorădinăgrupulă 郡int<,ăp<rin郡iloră înă
creareaă unuiă mediuă 群iă aă unoră metodeă deă predareă careă s<ă sus郡in<ă integrareaă senzorial<ă peă totă
parcursulăvie郡iiădeăziăcuăziăînăinstitu郡iileăparticipante. 

Scopulăproiectuluiăesteăacelaădeăaăîn郡elegeă群iădezvoltaămetodeădeălucruăcuăprivireălaămodulă
deăexplorareă群iădezvoltareăaădiferitelor sim郡uri.ăDeoareceălucrulăcuăsim郡urileăesteăatâtădeăimportantă
pentruăîntreagaădezvoltareăaăcopilului,ăacestăproiectăleăofer<ăprofesorilorădinăînv<郡<mântulăpre群colară
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sarcinaăunic<ădeăaăorganizaăeduca郡iaă群iămediul,ăastfelăîncâtăcopilulăs<ăpoat<ăexperimentaădiverse 
sim郡uriăpeăparcursulăzilei.ă 

Înă joc,ă indiferentă dac<ă copilulă lucreaz<ă individuală sauă într-un grup de copii, în timpul 
activit<郡iloră înă interioră sauă înă aeră liberă - fiecareă situa郡ieăcreat<ă areăpoten郡ialulăunorăoportunit<郡iă
importanteădeăînv<郡are. 
Principaleleăactivit<郡iăprev<zuteăaăfiădesf<群urateăînăperioadaăceloră2ăaniădeăproiect:ăăPentru cei doi 
aniădeăproiect,ăînăFormularulădeăaplica郡ieăauăfostăstabiliteăurm<toareleăactivit<郡i:ă  Stabilireaăechipeiădeălucruălaănivelăinstitu郡ional  Stabilirea sarcinilor,ăroluriloră群iăresponsabilit<郡ilorăfiec<ruiămmebruăalăechipeiădeăproiectă群iă

alăfiec<reiă郡<riăpartenere  Elaborarea unui plan detaliat de implementare   Promovareaăpermanent<ăaăproiectuluiă  Comunicareaă permanent<ă cuă parteneriiă europeniă peă eTwinning,ă Facebook, email, la 
reuniunile de proiect   Asigurareaă vizibilit<郡iiă proiectuluiă înă institu郡iaă deă înv<郡<mântă prină panourileă Erasmus+,ă
banner, în mass-media, în comunitate  Organizareaăăreuniunilorătransna郡ionale  Stabilireaălogisticiiă群iăcoordonareaăactivit<郡ilorăderulate în parteneriat  Organizareaă 群edin郡eloră transna郡ionaleă deă proiectă cuă urm<toareleă subiecteă deă discu郡ieă înă
concordan郡<ăcuăcon郡inuturileăsiăcuăobiectiveleăproiectului: 

a)ă managementulă 群iă implementareaă proiectului,ă analizaă 群iă evaluareaă demersuluiă 群iă calit<郡iiă
activit<郡ilorădinăproiect,ăimportan郡aămonitoriz<riiăsiădisemin<riiăinăscopulăatingeriiăobiectivelorăsiă
produceriiădeărezultate,ăimplementareaăactivit<郡ilorăplanificate;ă 
b)ăstrategiiădeăevaluareă群iăautoevaluareălaănivelulăparteneriatului;ă 
c) metodeă群iăinstrumenteădeămonitorizareăaăprogresuluiăproiectului; 
d) raport intermediar, chestionare;  
e)ăimpactulăproiectuluiăasupraăgrupuluiă郡int<,ăsuccesul,ăprogresulăsauăeventualeăprobleme;ă  Organizareaă群iăcoordonareaăunorăactivit<郡iăpentruădiseminare:ăreuniuni,ăactivit<郡i,ămaterialeă

elaborate,ăcomunicareăinforma郡iiă群iăprezentareădeărezultateăpentruăcadreădidactice; 
   Proiectulăesteăîmp<r郡ităînătreiăperioadeădeătimp,ătreiăsubtemeăă群iăseăconcentreaz<ăpeăurm<toareleă
aspecte:   Înăprimaăperioad<ădeătimp,ăaccentulăvaăfiăpusăpeăintegrareaăsenzorial<ă群iăalfabetizare.ă  În cea de-aădouaăperioad<ădeătimp,ăaccentulăvaăfiăpusăpeăintegrareaăsenzorial<,ăprinăeduca郡ieă

outdoor.   În cea de-aă treiaă perioad<ă deă timp,ă accentulă vaă fiă pusă peă integrareaă senzorial<ă prină
creativitateă群iăunămediuăbineăorganizat.ă 

ăăăăăăăPrimaă mobilitateă s-aă desf<群urată înă localitateaă Gefnarborg,ă Islanda,ă înă perioadaă 06-10ă
septembrieă2021.ăAuăparticipată16ăcadreădidacticeădinăceleă5ă郡<riăpartenereădinăcadrulăproiectului,ă
iarăgr<dini郡aănoastr<ăaăfostăreprezentat<ădeăprof.ăPopescuăFlorina,ăprof.ăRusuăDianaăMariaă群iăprof.ă
D<sc<lescuă Tinica. 
Activit<郡ileărealizateăauăurm<rităincluziuneaăprinăintegrareaăsenzorial<,ăcuăaccentăpeăalfabetizare. 
ăăăăăăăÎnă primaă ziă s-aă vizitată gr<dini郡aă Leiksolinnă dină Gefnarborg,ă observându-seă integrareaă
senzorial<ă înă cadrulă activit<郡ilorădesf<群urateăcuăpre群colarii,ă atâtă înă interiorulăcâtă 群iă înă exteriorulă
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spa郡iuluiă educa郡ional.ă S-aă realizată oă sesiuneă deă discu郡iiă referitoareă laă importan郡aă integr<riiă
senzorialeăînăeduca郡iaătimpurie.ăLaăfinalulăzilei,ăaăfostărealizat<ăoăactivitateăoutdoor,ăînăcadrulăc<reiaă
profesorilorăliăs-aăoferităocaziaădeăaăluaăcontactădirectăcuănaturaă群iădeăaădescoperiăposibileăexperien郡eă
deăînv<郡areăaplicabileăînăcadrulăprocesuluiăinstructiv-educativ. 

 
 
 
 
 
 
 

Înăceaăde-aădouaăziăs-aărealizatăoăsesiuneădeăjob-shadowing,ăînăcadrulăc<reiaăparticipan郡iiă
auăobservatămodalit<郡iădeăintegrareăsenzorial<ă群iăalfabetizare,ăatâtăînăinteriorăcâtă群iăînăaerăliber. 
 Înăaădouaăparteăaăzileiăs-auărealizatădiscu郡iiăpeăbazaăcelorăobservate. 

 
  
 
 
 
 
 
 
ăăăăăăăăăăăăÎnăziuaăurm<toareăaăfostăvizitat<ăcurteaădeăjocăaăgr<din郡eiăTjarnarsel,ăacestaăreprezentândăună
locădeăjoac<ăspecialăamenajatăpentruăexperien郡eădeăînv<郡areăoutdoor. 
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 Dup<ăamiaz<,ăparticipan郡iiăauărealizatăoăc<l<torieăde-aălungulăcoasteiădeăsudăaăIslandeiăcuă
scopulă deăaă experimentaă integrareaă senzorial<ă înă contexteă diferite.ă Participan郡iiă auă fostă pu群iă înă
situa郡iaădeăaăr<spundeălaăîntreb<riăprecum:ăExistă miros? Ce fel de miros? Ce vezi? Ce auzi? Ce 
simți? Ce fel de mișcări produc? 

 Înă ceaă de-aă patraă ziă s-auă purtată discu郡iiă referitoareă laă modalitateaă deă desf<群urareă aă
activit<郡ilorăviitoare,ăderulateăpeăplatformaăeTwinning.ăParticipan郡iiădinăfiecareă郡ar<ăauăprezentată
câteăoăpoveste,ăoăpoezieă sauăunăcântecăpeăbazaăc<roraăauă fostă selectateămodalit<郡iădeă integrareă
senzorial<,ăluândăînăcalculăposibilit<郡iădeădesf<群urareăaăactivit<郡ilorăînăaerăliber.ăUlteriorăs-aădecisă
calendarulăactivit<郡ilorăpentruăperioadaăurm<toare. 

 Dup<ăamiaz<ăaăfostăvizitatăDepartamentulădeăEduca郡ieădinălocalitateăundeăauăfostăprezentateă
aspecteăreferitoareălaăsistemulădeăînv<郡<mântăislandez. 

Proiectulă seă vaă încheiaă avândă caă rezultată ună filmă ceă vaă fiă utilizată pentruă diseminareă înă
gr<dini郡eă群iăînăafaraăacestora.ăSeăvorăfolosiădiferiteăplatformeăpentruăaăajungeălaăunăpublicămaiălarg,ă
siteuriă web,ă seă voră scrieă articoleă înă ziareă localeă 群iă educa郡ionale,ă seă vaă r<spundeă laă solicit<rileă
cadrelorădidacticeăpentruăviziteădeăstudiu,ăseăvorăprezentaăproiectulăoriădeăcâteăoriăniăseăvaăsolicitaă
acestălucru,ăprinăintermediulăplatformeiăeTwinning,ăundeăputemăcreaăevenimenteăonline,ăpentruăaă
împ<rt<群iăconcluziileă群iărezultateleăfinale. 
IMPACTUL PROIECTULUI 
  
Impactăasupraăpre群colarilor:ă 

Sprijin<ăcopilulăînăprocesulădeăsocializare;ăă 

Dezvolt<ăinteligen郡aă群iăimagina郡ia;ăă 

Sprijin<ăcopilulăînăconstruirea unui respect de sine ridicat;  

Ajut<ăcopilulăînădezvoltareaădeprinderilorăsenzorio-motorii;   

Stimuleaz<ăcuriozitateaăpermanent<ălaăcopil;ăă 

Dezvolt<ălaăcopilăoăatitudineăpozitiv<ăfa郡<ădeăînv<郡are;ăă 

Puneăbazeleăsiguran郡eiădeăsine,ăautodisciplineiă群iăsim郡uluiădeăordine. 
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Impactăasupraăp<rin郡ilor: 

P<rin郡iiă群iătutoriiăcopiilorăvorădeveniămaiăimplicatiăînăvia郡aăgr<dini郡eiă群iăvorămanifestaămaiămultă

interes pentru dezvoltarea propiilor copii; 

Impact asupra profesorilor:  

Contribu郡ieămaiămareă laă dezvoltareaăprofesional<,ăvoră fiă capabiliă s<ă implementezeănoiăproiecteă

europene  

 
Impactăasupraăcomunit<郡ii:ă 

Imagineăpozitiv<ăaăinstitu郡ieiădeăînv<郡<mântăînăcomunitate;ă 

Participan郡iiălaăproiectăvorăînv<郡aăs<ălucrezeăînăechip<,ăî群iăvorădezvoltaăabilit<郡ile de comunicare în 

limbaăenglez<,ăabilit<郡iăTIC,ăseăvorăproduceăschimburiăinterculturale.ă 

 
Impactăasupraă群colii:ă 

Diversificareaăactivit<郡ilorăextra群colare;ă 

Cre群tereaăoportunit<郡ilorădeăaăîmp<rt<群iăexperien郡e;ă 

 

Impact european:  

Colaborare, comunicare eficient<ăîntreăinstitu郡iiădeăînv<郡<mântădinăEuropa;ăCre群tereaădimensiuniiă

europene;  

Înv<郡areaădeănoiămetodeă群iătehnici careăs<ăsus郡in<ăintegrareaăsenzorial<ăpeătotăparcursulăvie郡iiădeăziă

cuăziăînăinstitu郡iileăpartenere; 

“Materială realizată cuă sprijinulă financiară ală Comisieiă Europene.ă Conţinutulă prezentuluiă

materială reprezint<ă responsabilitateaă exclusiv<ă aă autorilor,ă iară Agenţiaă Naţional<ă şiă Comisiaă

European<ănuăsuntăresponsabileăpentruămodulăînăcareăconţinutulăinformaţieiăvaăfiăfolosit.” 

 

 


