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Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină,  
ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare. - Eugene Ionesco

Proiectul  vine  în  sprijinul  copiilor   pentru  integrarea  lor  în  sistemul  de 
învățământ,  pentru a  le  dezvolta  dragostea  de a  învața   într-un mediu  propice, 
încurajându-le creativitatea,  lucrul în echipă şi îndemânarea

SCOP: 
 Constă în determinarea particularităţilor specifice vîrstei preşcolare şi integrarea 

acestuia în mediul educaţional;dezvoltarea şi elaborarea unui sistem eficient de 
activităţi  care  va  facilita  acest  procesul  educativ-instructiv  în  parteneriat  cu 
familia şi şcoala;

OBIECTIV:

PROIECT TEMATIC
I. TOAMNA

PROIECT   EDUCAŢIONAL
I.1. TOAMNA BOBOCILOR 1-30 septembrie 2010

CURRICULUM CĂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ ?



• Sensibilizarea și transmiterea valorilor dezvoltării intelectuale prin intermediul educației 
timpurii, activități ce duc la dezvoltarea personalităţii preşcolarului.

           GRUP ŢINTĂ:

Proiectul se adresează preşcolarilor, părinţilor şi cadrelor didactice care îi îndrumă în 
realizarea şi desfăşurarea acţiunilor. 

 
         MODALITĂŢI DE REALIZARE:

• Festivitatea de deschidere a anului școlar               
• Încheierea de parteneriate 
• Stabilirea de proiecte tematice 
• Jocuri și concursuri pentru copii
• Activităţi de integrare şi de evaluare

      
         DURATA: 3 SĂPTĂMÂNI

TEMATICA: INTEGRAREA PREŞCOLARILOR ÎN MEDIUL GRĂDINIŢEI

Activitatea nr. 1 
Titlul activităţii : „UN ÎNCEPUT DE AN NOU ŞCOLAR”
Tipul activităţii :  ORGANIZARE
Perioada de desfăşurare : 1- 10 IX.2010                                   



Locul desfăşurării :  Grădiniţă
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate şi personalul auxiliar
Responsabil : directorul unităţii: educ.Roxana Nicoară
                       administratorul  unităţii: Valentina Vodă                 
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, 280 de preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace :curriculum, registrul de înscriere, materiale marunte din natura,foi  de 
bloc,poliester şi alte materiale alese de educatoare
Modalităţi de realizare: documentare, informare, clasificare, pavazare.
Modalităţi de evaluare :prezentarea regulamentului de ordine interioară, discuţii.
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor documenta asupra tematiii propuse,cu exemple concrete 
din activităţile curriculare din perioada 13.IX-30.IX.2010, în Stabilirea efectivelor 
de preşcolari pentru anul şcolar 2010-2011, vor pregăti pavazarea sălilor de grupă, 
materialele didactice pentru sectoarele de joc şi activitate,îşi vor completa 
documentele şcolare, se vor stabili responsabiltăţile fiecărui cadru didactic,vor 
stabili proiectele educaţionale şi parteneriatele ce urmează a fi realizate în acest an 
şcolar.
Finalitate: 
Constituirea grupelor de preşcolari.
 Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 
Ambient placut pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

Activitatea nr. 2 
Titlul activităţii : „TOAMNA BOBOCILOR”
Tipul activităţii :  FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN ŞCOLAR
Perioada de desfăşurare : 10-13. IX.2010                                   
Locul desfăşurării :  Grădiniţă
Numărul de participanţi :  cadrele didactice din unitate şi personalul auxiliar
Responsabil : educ.Ciobanu Rodica, Muica Raluca, Ajtai Reka, Adorjani Emoke
                      administratorul  unităţii: Valentina Vodă                 
Beneficiari : 

- direcţi : 25 cadre didactice, 280 de preşcolarii
- indirecţi :  părinţii copiilor 

Mijloace :baloane  colorate,  ecusoane,  fructe,  matreiale  didactice  şi  jucării, 
recompense, revista ,,Albinuţa,,.
Modalităţi de realizare:  pavazare.
Modalităţi de evaluare :prezentarea regulamentului de ordine interioară, discuţii.
Descrierea activităţii : 
Cadrele didactice se  vor pregăti materialele necesare pentru deschiderea festivă a 
anului şcolar într-un ambient de sărbătoare, vor amenaja sectoarele de joacă pentru 
primirea copiilor. Educatoarele responsabile pregătesc spiciul de deschidere, vor 



fixa locul fiecărei grupe pentru careu, vor stabili fondul muzical pentru fiecare 
grupă. Educatoarele vor distribui ecusoanele copiilor şi revista gradiniţei părinţilor.
După deschiderea anului şcolar fiecare grupă de copii însoţită de educatoare şi 
părinţi intră în sala de grupă unde copiii vor fi familiarizati cu noul spatiu de joacă 
şi activitate, iar cu părinţii se va stabili ora de şedinţă şi parteneriatele în care 
doresc să se implice.
Finalitate: 
Constituirea grupelor de preşcolari.
 Proiectelor educaţionale ce duc la promovarea imaginii unităţii noastre şcolare. 
Ambient placut pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.

GRUPELE PREGĂTITOARE             

GRUPELE MARI

GRUPELE MIJLOCII



GRUPELE MICI

MESAJ TRANSMIS DE DOAMNA DIRECTOR educ.ROXANA NICOARĂ



COPIII, PĂRINŢI ŞI CADRE DIDACTICE



BINE AŢI VENIT ÎN UNITATEA NOASTRĂ,STIMATI PĂRINŢI ŞI 
PREŞCOLARI!

Cu ocazia începerii noului an şcolar vă mulţumim pentru încrederea acordată 
de a ne încredinţa spre educare şi îngrijire copiii dumneavoastră.

Vă  asigurăm stimaţi  părinţi  că  ne  vom strădui  să  desfăşurăm în  aşa  fel 
programul instructiv-educativ, încât să oferim copiilor dumneavoastră activităţi cu 
o înzestrare aparte, cu o vibraţie interioară, prin care să le dăruim bucurie, dragoste 
şi delicateţe pentru a-i ajuta să se deschidă ca o floare, spre tărâmul inepuizabil al 
cunoaşterii.  Îi  vom sprijini zi  de zi pentru a-i  pregăti  temeinic  pentru şcoală şi 
viaţă.

Stimaţi  părinţi  aici  e  lăcaşul  în  sensul  cel  mai  bogat  al  cuvântului  unde 
dragostea se revarsă din belşug de fiecare în parte  unde ne străduim să fim în 
armonie deplină cu menirea timpului pe care îl trăim şi ne ferim să întunecăm cu 
cărbune şi cretă visele minunate ale copiilor dumneavoastră.

Grădiniţa  “Albinuţa”  este  precum  un  stup  de  albine,  în  interior  plin  de 
zumzet şi hărnicie. Întregul coletiv de educatoare al acestei unităţi, se străduieşte să 
fie precum albinele, harnice şi foarte muncitoare, să ofere copiilor informaţiile de 
care au nevoie, atat de necesare pentru a se descurca în viaţa.

Acest stup de albine este format din 12 grupe de copii, dintre care 6 secţia 
română şi 6 secţia maghiară.

Haideţi acum să primim cu aplauze grupa pregătitoare “Grupa Fluturaţilor”, 
condusă de  educatoarele-albine  Micu  Corina,  Suciu  Alina  şi  Feier  Nicoleta 
împreună cu personalul de deservire doamna Romela Oprea 
, urmează să îi aplaudăm  acum pe copilaşi din grupa mare, “Grupa Albinuţelor”, 
condusă  de educatoarele-albine Cioban Rodica  şi  Borzas Andreea împreună cu 
personalul  de  deservire  doamna  Cucerdean  Viorica-  .Aplaudăm  acum  grupa 
mijlocie, “Grupa Buburuzelor”, condusă de educatoarele-albine Muntean Angela, 
Roşca Persida şi Anton Alina, împreună cu personalul de deservire Pop Maria. Iar 
acum au  nevoie de un ropot  mare de aplauze cei  mai  mici  dintre  boboceii  ai 
acestui stup şi anume grupa mică “Grupa Greieraşilor”, condusă de educatoarele-
albine Dascălu Adriana, Dan Natalia şi  Muica Raluca, împreună cu personalul de 
deservire  Bălos  Emanuela.  În  afara  de  programul  educaţional  pe  care  îl  oferă 
unitatea,  grădiniţa  noastră   sprijină  suplimentar  dezvoltarea  psiho-motrică  a 
copiilor  cu  ajutorul  a  două cadre  didactice  doamna  Ferenti  Angela  şi  Schaffer 
Elizabeta, care se ocupă individual de fiecare copil pentru dezvoltarea personală.

Educatoarelor albine li se alătură albinele: doamna psiholog   Iuşan Călina 
doamna  asistentă  Horvath  Adriana,  doamna  administratoare  Vodă  Valentina,  , 
personalul de întreţinere domnul Moldovan Ioan  şi Serghei, dar şi albinele de la 
bucătărie  care  au  grijă  tot  mereu  de  hrana  copiilor  doamna  Hurdugaci  Maria, 
doamna Grama Gizella, doamna Varga Lenche, doamna Cocimirca Elena.



Coletivul nostru este condus de către regina albina doamna director Nicoară 
Roxana.

Vă  urăm  să  aveţi  un  an  bun,  un  drum  cât  mai  uşor  în  această  etapă 
importantă din viaţa copiilor , mult curaj şi încredere în reuşite! Atât colectivului 
din unitatea noastră cât sş copiilor şi dumneavoastră părinţi, vă urăm un an uşor, 
plin de împliniri şi reuşite şi multă sănătate! 

EDUC. RALUCA MUICA

                      (MATERIAL DIN PROIECTUL EDUCAŢIONAL TOAMNA BOBOCILOR)

Rezultate aşteptate 
1. calitative : 

• consolidarea relaţiei grădiniţă- familie;
• consolidarea relaţiilor de comunicare şi cooperare între cadrele şi preşcolarii de la 

cele două secţii;
• iniţierea unei prietenii între preşcolarii  de la secţia română cu preşcolarii de la 

secţia maghiară;
• îmbunîtăţirea tematicii la nivelul procesului instructiv-educativ din grădiniţă;
• îmbunătăţirea relaţiilor între grădiniţă şi comunitatea locală.

2. cantitative :
• formarea  unui  grup de  15-18 cadre  didactice  capabile  de  iniţiative,  acţiuni  în 

domeniul educaţiei prin parteneriat
• editarea unui album care să cuprindă imagini din activităţi, precum şi impresii ale 

părinţilor, inspectorilor şcolari şi membrilor comunităţii locale despre activităţile 
din proiect.

  Rezultatele obţinute :
  promovarea imaginii grădiniţei
 unitate şi diversitate culturală între preşcolarii din 

unitate.
 bucuria şi satisfacţia preşcolarilor şi a părinţilor sunt 

vizibile în pozele realizate.


