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Alege școala pentru un viitor mai bun 
 

Grădinița estivală - 2019 

 

Preșcolarii celor trei unități de învățământ: Budești, Ciceu- Mihăiești și Reteag care 

beneficiază de activitățile specifice proiectului Alege școala pentru un viitor mai bun, în cele 

două luni de vacanță, sunt grupați în cinci grupe și zilnic, în baza unei planificări parcurg 

teme adecvate vârstei lor  și perioadei de vacanță:  

 Budești – 1grupă cu 32 copii 

 Ciceu- Mihăiești – 1 grupă cu 17 copii 

 Reteag – 1 grupă cu 22 copii 

 Bața – 1 grupă cu 20 copii 

 Reteag – Poieni – 1grupă cu 20 copii 

              O zi de vacanță la grădiniță debutează cu Întâlnirea de dimineață , un moment 

special pentru copii și educator, un timp dedicat atât dezvoltării grupului cât și celebrării 

individualității fiecăruia. Ca formă de organizare e un moment de dialog liber, aparent lejer 

dar consistent între copii și doamna educatoare aceștia  fiind așezați în cerc, un mic sfat la 

ceas de dimineață. Din punct de vedere didactic este momentul care pregătește activitățile de 

învățare formală prin promovarea comunicării și a respectului pentru fiecare copil. Toate 

exercițiile ( salut, numărătoare, jocuri de cuvinte, de mișcare, povestiri ) dezvoltă capacitatea 

de  a asculta, de autocunoaștere și de cunoaștere a altora , fără comparații sau rețineri. 

Învățarea este prezentată ca o modalitate de a trăi, de a te organiza, de a-ți dezvolta gândirea 

creativă, de a te simți bine cu tine însuți, acestea fiind premise ale învățării continue.  
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 Pentru a-și atinge obiectivele programului  specific din perioada Grădiniței estivale se 

folosește ca modalitate de lucru repetiția structurată procedeu foarte important deorece 

creează rutine zilnice naturale și facilitează autocunoașterea și autodiciplina /versus 

comportamentul robotic. Așezarea în cerc permite discuții interesante despre ieri, azi și mâine. 

Plasarea copiilor în trecut, prezent și mai ales viitor îi ajută pe de o parte să înțeleagă legătura 

între zile și pe de altă parte să distingă între cauză și efect, să anticipeze consecințele și să-și 

dezvolte competențele de auto-organizare.  

 Exersarea regulilor grupului și feed-back-ul pozitiv ( referitor la învățare) le permite 

copiilor să descopere și să se aventureze, având grijă de ei înșiși și de ceea ce îi înconjoară. 

Întâlnirea de grup este o abordare împletită din elemente conceptuale și mai ales experiențiale, 

iar succesul depinde de participare și de aderare la valorile grupului. 

 În organizarea spațiilor destinate grădiniței de vacanță educatoarele sunt preocupate de 

managementul spațiului astfel încât să existe cât mai mult spațiu pentru activități, să fie o sală 

aerisită și igienizată. Toate reușitele copiilor sunt expuse și decorează pereții sălilor de clasă 

pentru că: 

 Lucrările învăluie copiii cu frumusețea pe care ei înșiși au creat-o; aceste creații 

vorbesc despre interesele și nevoile copiilor, despre tipurile de inteligență specifice; 

 Modalitățile de exprimare, oricât ar fi de stângace sau naive, dacă sunt apreciate, 

influențează pozitiv încrederea în sine a copiilor; 

 Informațiile obținute prin proiece și explorări, sub forma desenelor de tot felul, 

colajelor, fotografiilor sau diferitelor obiecte realizate, îi ajută pe copii să învețe mai 

mult; 

 Prin expunerea lucrărilor, familia și ceilalți membri ai cumunității au o imagine clară 

asupra procesului de învățare; 

 Afișând rezultatele activității desfășurate, le oferim copiilor oportunitatea de a vorbi și 

gândi despre munca lor anterioară și de a face planuri pentru viitor. 
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