PROGRAM EDUCAŢIONAL

prof. Boeriu Diana/ prof. Petruse Nicoleta
GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1 ZALĂU

PROIECT EDUCAŢIONAL

1. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU: ,,SĂRBĂTORILE DE IARNĂ- PRILEJ
DE BUCURIE ŞI RECUNOŞTINŢĂ"

2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL:


Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile

3. TIPUL DE PROIECT: LOCAL

4. DURATA PROIECTULUI: 1 LUNĂ

5. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: DECEMBRIE

ECHIPA DE PROIECT : personalul unităţii de învăţământ

PARTENERI: GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1 ZALĂU, ASOCIAŢIA CULTURALEDUCATIVĂ ,,MĂRGĂRITARE" ZALĂU, COMITETUL REPREZENTATIV AL
PĂRINŢILOR GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1 ZALĂU.

I.

ARGUMENT
Omul, de-a lungul vieţii, trece prin experienţe fireşti, de care uneori nu ţine seama de ele,

lăsând timpul să curgă. Dar, vine vremea când amintirile îl fac să se gândească cum a fost, cum
va fi, ce va urma...
Copilul, aflat la începutul vieţii, îşi formează obişnuinţe specifice locului din care
provine, moşteneşte tradiţii pe care ulterior le va transmite generaţiilor viitoare.
Aflarea şi cunoaşterea aspectelor ce ţin de origini, de tradiţii, de obiceiuri, de specificul
locurilor, prin prisma ideilor pe care acestea le transmit, poate avea un puternic impact asupra
copiilor aflaţi la vârsta marilor întrebări. De aceea, considerăm că este de datoria noastră, a
cadrelor didactice, să facem cunoscute copiilor preşcolari tradiţiile şi obieceiurile specifice
poporului nostru, elementele ce ne înconjoară şi ne individualizează. Este extrem de important să
implicăm preşcolarii în acţiuni caritabile, care le formează comportamente prosociale ce vor
conta foarte mult în viitor.

II. SCOPUL PROIECTULUI
Generarea unei stări de bucurie şi recunoştinţă, prin promovarea şi cultivarea obiceiurilor
specifice poporului român/maghiar cu ocazia sărbătorilor de iarnă, precum şi prin exersarea unor
comportamente civice, specifice sărbătorilor de iarnă.

III. OBIECTIVELE PROIECTULUI
a) privind copiii:
-

cultivarea sentimentului de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile specifice
sărbătorilor de iarnă, prin implicarea activă în minim 70% dintre actele sau
acţiunile planificate în cadrul acestui proiect;

-

exersarea unor ritualuri specifice sărbătorilor de iarnă în cadrul activităţilor
proiectului.

b) privind cadrele didactice:
-

implicarea activă în 100% dintre actele sau acţiuni comune planificate;

-

mobilizarea în proporţie de minim 70% a părinţilor şi copiilor în acţiunile
propuse.

c) privind partenerii implicaţi:
-

participarea directă la minim 70% dintre actele sau acţiunile planificate;

-

sprijinirea derulării tuturor activităţilor popuse prin sponsorizări sau implicare
directă.

IV. RESURSELE PROIECTULUI

1. UMANE:
 260 preşcolari
 400 părinţi ai copiilor preşcolari
 21 cadre didactice
 2 personal didactic auxiliar
 10 îngrijitoare
 5 bucătărese
 1 spălătoreasă
 personalul unităţii

2. MATERIALE
 Sala de spectacol
 Holurile grădiniţei
 Materiale birotică
 Decoraţiuni specifice
 sala de grupă
 proiector, laptop.
V. GRUP ŢINTĂ
-

preşcolari din cadrul GRĂDINIŢEI CU P.P. NR.1 ZALĂU

-

cadre didactice din cadrul GRĂDINIŢEI CU P.P. NR.1 ZALĂU

-

copii din Centrele de îngrijire.

VI. FACTORII IMPLICAŢI
-

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

-

Părinţii preşcolarilor

-

Membrii comunităţii locale

-

Instituţiile locale

-

Agenţie de presă.

VII. BENEFICIARI
-

260 preşcolari

-

38 angajaţi ai instituţiei

-

100 copii din centrele de îngrijire

-

400 părinţi

-

100 preşcolari şi şcolari din instituţiile de protecţia socială a copiilor

-

600 cetăţeni ai Municipiului Zalău.

VIII. SURSE DE FINANŢARE
-

sponsorizări, donaţii, autofinanţare

IX. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
-

luna decembrie

I. REZULTATE AŞTEPTATE:
-

participarea în proporţie de 100% la acţiunile planificate în proiect;

-

creşterea cu 10% a numărului de beneficiari pe parcursul derulării proiectului;

-

participarea părinţilor în proporţie de minim 70% la activităţile planificate.

MODALITAȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE :
 expoziţii, afişe, fotografii, CD-uri;
 portofolii cu lucrările realizate de către copii;
 album în format electronic cu activităţile desfăşurate;

 articole în presa de specialitate, mass-media locală;
 postări pe site-urile de socializare a activităţilor din diferite faze ale proiectului.

II. IMPACTUL PROIECTULUI:
Implicarea unui număr mare de părinţi, copii, personalul unităţii în activităţile planificate;
Reacţia de satisfacţie şi bucurie a preşcolarilor din grădiniţă/ Centrul de îngrijire, în
fiecare moment al proiectului;
Însuşirea unor comportamente civice.
III. MODALITĂȚI DE REALIZARE:
 Întălniri directe ( la sediul grădiniţei)
 Acţiuni caritabile (1 activitate)
 Schimburi de impresii pe reţelele de socializare, email etc.

IV. PRODUSE ALE PROIECTULUI:
-

Pliante, fotografii, albume, înregistrări audio-video, produse hand-made.

Nr. crt.
1.

2.

3.

Activităţi în program
Stabilirea unei întâlniri cu toţi partenerii
implicaţi în derularea programului. Semnarea
proiectului.
Trasarea obiectivelor şi activităţilor care se
vor desfăşura, identificarea resurselor umane
şi materiale şi întocmirea programului
,,Să-l întâmpinăm pe Moşu”

Termen
5 decembrie

Boeriu Diana
5 decembrie

5 decembrie

4.

Responsabili
Directorul unităţii

Expoziţie cu lucrări realizate de către copii

Responsabilul
activitatea cu
părinţii
Părinţii copiilor
Cadrele didactice
Cadrele didactice

10-21 decembrie
5.

Serbări de iarnă la nivelul grupelor

Cadrele didactice
10-21 decembrie

6.

Realizarea unei acţiuni caritabile
13-19 decembrie

Responsabilul
activitatea cu
părinţii

,,Să-l întâmpinăm pe Moşu”
Acţiunea se va derula în grădiniţă, împreună cu copiii şi părinţii acestora. Moşul va veni într-o
trăsură şi va împărţi daruri copiilor, iar aceştia îl vor răsplăti cu colinde, poezii şi cântece.
Darurile sunt procurate, exclusiv, din bugetul grădiniţei.
Expoziţie cu lucrări realizate de către copii
Copiii ajutaţi de către cadrele didactice vor confecţiona diferite podoabe, aranjamente şi
decoraţiuni de Crăciun şi vor amenaja standuri în incinta grădiniţei, care vor putea fi admirate de
către vizitatori, iar ulterior vor fi oferite cadou.
Serbări de iarnă la nivelul grupelor
Fiecare grupă va pregăti o serbare, pe care o va prezenta în sala festivă/ sala de sport. Moş
Crăciun va participa la serbarea fiecărei grupe. Darurile sunt procurate, exclusiv, din bugetul
grădiniţei .
Acţiune caritabilă
Fiecare copil, împreună cu familia sa, va aduce la grădiniţă produse cuprinse în lista anexă.
Darurile strânse vor fi distribuite copiilor din Centrul de îngrijire din Zalău.

DESFĂŞOARĂ

PROIECT EDUCAŢIONAL

,,SĂRBĂTORILE DE IARNĂ- PRILEJ
DE BUCURIE ŞI RECUNOŞTINŢĂ"
- ,,SĂ-L ÎNTÂMPINĂM PE MOŞU’"
10-21.12- SERBĂRI DE IARNĂ LA NIVELUL
GRUPELOR
13-18.12 - ACŢIUNE CARITABILĂ
SACUL MOŞULUI ESTE SPONSORIZAT
DE CĂTRE GRĂDINIŢA CU P.P. NR.1
ZALĂU.

ACŢIUNEA CARITABILĂ
Scopul programului
Colectarea de produse alimentare şi nealimentare pentru copiii proveniţi din
Centrul de îngrijire copii ZALĂU.

PRODUSE CE POT FI ADUSE:
- Alimente ( zahăr, ulei, făină, orez, paste, conserve, etc.)
- Produse panificaţie ambalate ( cozonaci, prăjituri, fursecuri, etc)
- Dulciuri
- Produse nealimentare ( ornamente Crăciun, jucării, cadouri diferite,
etc)

DERULAREA PROGRAMULUI
Părinţii dornici să ofere un sâmbure de speranţă copiilor instituţionalizaţi vor
aduce produsele în perioada 13.12-18.12.
Colectarea produselor se va face în unitate, la fiecare grupă, urmând a fi preluate
de către echipa de implementare în data de 18.12.
Vă rugăm ca toate produsele alimentare să respecte termenele de valabilitate.
În perioada 19.12 -20.12 , copiii din GRUPA MARE ,,ALBINUŢE", respectiv
GRUPA MARE ,,IEPURAŞI" , însoţiţi de părinţi, consilierul şcolar, cadrele
didactice vor duce pachetele copiilor din cele două centre situate pe raza
Municipiului Zalău.

Contăm pe sprijinul dumneavoastră, şi credem că fiecare copil
merită să se bucure de venirea Moşului şi de această sărbătoare.

VĂ MULŢIMUM!

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
 Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
 Ionescu, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de
instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001
 Adresa ISJ Sălaj din 09.10 2017

