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POEZII ȘI GHICITORI
PRIMĂVARA
de prof. Elena Iamandi
Peste câmpul înverzit
Raze blânde cad uşor,
Iar în codru, liniştit
Mierla cântă-ncetişor.
Albinuţe zburând vesel
Vin şi-aduc la stup nectar,
Aşezat, întins pe-o floare
Râde-n soare un bondar.
Altu’ anunţă-n gura mare:
-ESTE PRIMĂVARĂ, IAR!!!

PRIMĂVARA- fragment
de Vasile Alecsandri
A trecut iarna geroasă,
Câmpul iar a înverzit
Rândunica cea voioasă
La noi iarăși a sosit.
Dintr-o creangă-n alta zboară
Sturzul galben, aurit
Salutare, primăvară,
Timp frumos, bine-ai venit!
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Cu rochiţa înfoiată,
Roşie, îmbulinată,
Stă pe-o frunză azi la soare
Ce insectă este oare?
(Gărgărița)

Aripi are,parcă-i floare,
Încotro a zburat oare?
(Fluturele)

Mititică şi drăguţă,
În stup cu regina stă.
Ea zboară din floare-n floare,
Mierea dulce s-o prepare.
(Albina)

Astǎzi, în grǎdina mea
Am vǎzut dupǎ perdea
Cum o zânǎ frumuşicǎ
Iar dǎ viaţǎ la grǎdinǎ …
Cine-i oare zâna aceea?
(Primăvara)
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PAGINA ISTEȚILOR
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English classes
I.We’ve learned some poetry with our kids from kindergarten
Spring isi here!

Spring song!

Spring is here.
Spring is here.
Goodbye, snow.
Flowers grow.

The sun is shining bright
The sun is shining bright,
Oh how I love the warmth,
The sun is shining bright.

Birds and bees.
Leaves on trees.
Hello, spring.
Hello, spring.

The rain is falling down,
The rain is falling down,
Oh how I love the sound,
The rain is falling down
The flowers start to bloom,
The flowers start to bloom,
Oh how I love the sight,
The flowers start to bloom.







Spring is here - Primăvara e aici
Leaves on trees - Frunzele în copaci
The sun is shining bright - Soarele strălucește puternic
The rain is falling down - Ploaia coboară ușor
The flowers start to bloom - Florile încep să înflorească

II.They also found out which one are our senses.
 My eyes can see the big bright sun.
 Ochii mei pot vedea marele soare strălucitor.
 My nose can smell hot cinnamon buns.
 Nasul meu poate mirosi chiflele cu scorțișoară.
 My ears can hear the big loud drum.
 Urechile mele pot auzi tobele zgomotoase.
 My tongue can taste good things, yum, yum!
 Limba mea poate gusta lucruri delicioase, yum, yum!
 My hands can feel the sand, what fun!
 Mâinile mele pot atinge nisipul, ce distracție!
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MÂINI DIBACE
Fluturașul Vesel
Pentru realizarea Fluturașului vesel vom avea nevoie de
următoarele:

- o coală de hârtie albastră
- foi colorate pentru decor
- jenilă colorată

- ochișori mobili
- carioci
- scotch
- foarfecă
- lipici
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INVITATUL REVISTEI
Nume și prenume: Hagiu Andreea
Funcția: Coordonator de voluntari
1. Ce v-a determinat să vă alăturați Organizației Salvați
Copiii?
M-am alăturat organizației în anul 2009, ca voluntar, pentru că
îmi doream să-mi petrec timpul liber sprijinind copiii. Știam puține
despre voluntariat și ce impact ar putea avea asupra mea și aveam să
descopăr în anii care au urmat că m-a ajutat să mă formez și să-mi
găsesc drumul profesional. În 2013 am avut oportunitatea să devin
coordonator de voluntari, iar timp de șapte ani am avut bucuria să ghidez
tineri în a se descoperi, exprima și a-i ajuta pe cei din jur punându-și în
valoare resursele.
2. Ne puteți detalia scopul acestei organizații?
De 29 de ani dezvoltăm programe educaționale, de protecție
socială și de promovare a drepturilor copiilor. În prezent derulăm
proiecte care vizează cele trei mari priorități ale organizației: reducerea
mortalității infantile, facilitarea accesului la educație de calitate pentru
copiii din comunități vulnerabile și protecția copiilor împotriva oricăror
forme de violență, neglijare sau abuz, inclusiv a acelor copii rămași
singuri acasă în urma migrației economice a părinților.
3. Care sunt nevoile copiilor pe care dumneavoastră îi ajutați?
Copiii incluși în programele noastre sunt bebelușii născuți
prematur, pentru care dotăm maternitățile cu echipamente medicale,
copii care fac parte din grupuri vulnerabile, se confruntă cu sărăcie și
lipsa accesului la educație, iar lor le oferim servicii de protecție socială,
juridice, de consiliere si educaționale și elevi în rândul cărora creștem
conștientizarea privind propriile drepturi și responsabilități.
4. Primiți sprijin din partea unor investitori sau companii?
Sunt oamenii dornici să se alăture acestei cauze?
Cultivăm colaborări inovatoare și parteneriate strategice cu
companii de top care împărtășesc viziunea noastră de a învesti în
copilăria celor mici, în viitorul pentru noi toți. Împreună cu partenerii
noștri, dezvoltăm programe complexe ce sunt menite să protejeze și să
promoveze drepturile copiilor precum și să intervină în situațiile cu care
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ei, familiile și comunitățile acestora se confruntă, creând în același timp
valoare pentru afacerile și brandurile partenerilor, precum și pentru
angajații lor.
5. Ce nevoi are organizația în momentul actual?
În această perioadă, Organizația Salvați Copiii a deschis un
fond de urgență pentru sprijinirea imediată a sistemului medical și
începe echiparea spitalelor cu aparatură medicală urgentă în lupta contra
pandemiei de COVID-19. În plus, Salvați Copiii și-a concentrat
intervențiile în perioada următoare pentru copiii din programele sale,
oferind de la distanță acces la forme alternative de educație și, direct,
suport material de urgență, prin echipe ce distribuie beneficiarilor noștri
tichete sociale destinate achiziționării de produse alimentare, precum și
produse igienico-sanitare de bază.
6. De curând, grădinița noastră a colaborat cu dumneavoastră
la organizarea unui târg, ne amintiți către cine s-au
îndreptat donațiile?
Donațiile strânse în urma târgului din decembrie 2019 au mers
către organizarea unei petreceri de Crăciun pentru 150 de copii
defavorizați, care s-au bucurat de o zi de joacă și au primit cadouri de la
Moș Crăciun. Mii de mulțumiri echipei grădiniței și părinților implicați
în această acțiune, noi am fost de-a dreptul impresionați de mobilizarea
voastră!
7. Cum ați interpretat propunerea noastră?
Ne-am bucurat să avem alături oameni dornici să ajute, iar
pentru noi, fiecare donație sau gest pentru copiii de care ne ocupăm
reprezintă motivația pentru a lupta în continuare ca viața lor să fie mai
bună.
8. Ce va aduce anul 2020? Ne dezvăluiți care sunt activitățile
din planul pentru susținerea și îmbunătățirea organizației?
În acest moment, toate resursele noastre sunt mobilizate pentru
susținerea spitalelor și a copiilor afectați de situația pandemiei. Rămâne
de văzut ce anume se va schimba în proiectele noastre recurente după ce
vom încheia această perioadă unică, din care cu siguranță avem lucruri
de învățat. În acest moment derulăm pe paginile noastre de facebook și
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instagram campania Salvez cu povești, prin care invităm cât mai mulți
oameni să devină ambasadorii copiilor afectați de sărăcie.
9. Unde vă pot găsi cititorii: un site sau o adresă de mail?
Pe site-ul nostru se găsesc toate informațiile legate de
programele Salvați Copiii și despre acțiunile din această perioadă www.salvaticopiii.ro. Pe rețelele de socializare facebook și instagram
actualizăm zilnic informații despre demersurile noastre și ale
partenerilor, precum și detalii despre cum oricine poate sprijini copiii
vulnerabili - @salvaticopiiiromania.

Vă mulțumim!
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PAGINA PENTRU PĂRINȚI
Cum creștem copii puternici?
Așa:
1. Fără a ne simți vinovați pentru că nu le oferim tot ccea ce ne cer.
Nu le vom cumpăra o jucărie sau o ciocolată doar pentru că plâng sau
că vor.
2. Fără a le distrage atenția sau a le nega sentimentele atunci când
simt un disconfort.
3. Păstrând ierarhia în familie. Părintele este adultul și liderul.
4. Impunând un set de reguli de bună conduită care trebuie
respectate de copil. A cere respectarea acestor reguli, nu înseamnă a
pedepsi copilul.
5. Fără a proteja copiii de a face greșeli. Așa învață cum să le
rectifice. Este ok să greșească. Nimeni nu este perfect. Nu le vom cere
perfecțiunea.
6. Fără a sări în ajutorul copilului atunci când are cea mai mică
dificultate de a rezolva o problemă. Trebuie să învețe perseverența.
7. Fără a face lucruri în locul lui pentru a îi ușura viața. Nu va
ajunge să știe niciodată că le poate face singur.
8. Fără a repara orice disconfort pe care îl simte copilul. El poate fi
supărat. Părintele nu este responsabil să îl facă fericit, ci să îi arate cum
să facă față sentimentelor, cum să le regleze și cum să treacă mai departe
când este pregătit.
9. Fără a îi proteja de responsabilități. Copiii sunt perfect capabili
de a duce la îndeplinire sarcini în gospodărie. Este responsabilitatea lor
să își facă temele sau să aibă grijă de lucrurile proprii. Consecințele
alegerii de a nu duce la îndeplinire o responsabilitate atribuită trebuie
suportate de copil. Nu îi vom duce la școală cartea pe care a uitat-o
acasă, nu îi vom face proiectul sau ghiozdanul, nici nu îi vom rezolva
teme de care s-a apucat prea târziu.
10. Fără a îi trata ca pe „buricul pământului”. Părintele are nevoi
proprii, plăceri și bucurii cărora le va da curs chiar dacă copilul nu este
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de accord. Nu vrem un copil egoist. Ci unul empatic. Eu părintele te
iubesc și te accept cu dorințele și nevoile tale. Tu vei face la fel.
11. Arătându-le cum să gândească pozitiv și să caute frumosul și
bunul din jurul lor. Atunci când ceva nu le place să acționeze pozitiv, nu
să rămânem o victima.
12. Fără a preveni și proteja copiii de orice în avans. Așa vor
ajunge temători. Vor ajunge ca frica să le dicteze acțiunile. Putem lăsă
copilului curajul de a explora stand prin preajmă pentru a interveni dacă
este în real pericol. Îi putem arăta cum să iasă din zona de confort, că
poate confrunta o temere. Să știe că singurul mod de a depași o frică este
de a acționa.
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DE LA NOI DIN GRĂDINIȚĂ

„PATRULA DE
RECICLARE ÎN
ACȚIUNE”

„CARNAVALUL TOAMNEI”
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PROIECT „ERASMUS”
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„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”
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PROIECT DE
VOLUNTARIAT
„DE CRĂCIUN, FII MAI
BUN!”

„LA MULȚI ANI, GRĂDINIȚA MEA!”

18

„HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ,
CEI CU INIMA ROMÂNĂ!”

„COLȚ DE RAI ȘTIE!”CONCURS DE CULTURĂ
GENERALĂ
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SECȚIUNEA PENTRU CADRE DIDACTICE

NOUL CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIA
TIMPURIE
- Ministerul Educației Naționale, 2019 –

 Definiții ale conceptului de „curriculum”
Termenul de „curriculum” este de origine latină și
însemnă în sens propriu: teren, câmp de curse sau cursă propriuzisă (Vivienne de Landsheere, Pedagogie, PUF, Paris, 1992, pag.
89).
Conform autorului Sorin Cristea, etimologia cuvântului
sugerează intensitatea semnificaţiilor, care concentrează, în
ultima instanţă, „programul activităţii educaţionale/şcolare în
integralitatea şi funcţionalitatea sa, care se concretizează în plan
de învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare, ghiduri
metodice (...) ce conduc la realizarea obiectivelor”, respectiv la
formarea personalităţii umane, în general, a elevului, în mod
special, „corespunzător scopurilor educaţionale” (Dicţionar de
pedagogie, 1979, p. 111 apud. Cristea, 1998, p.87).
În pedagogia secolului XX, se observă apariția unei
semnificații moderne a „curriculum-ului” oferită de John Dewey.
Acesta vizează pe lângă conținuturile din programele școalre și
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evoluția experiențelelor de învățare de la cele directe, realizate în
școală, la cele indirecte, cuprinse de educația nonformală.
Conceptul poate fi privit atât în sens tradițional, cât și în
sens modern.
În accepțiune tradițională, curriculum este un set de
documente școlare ce planifică conținuturile învățării, obiectivate
în planuri de învățământ, programe și manuale.
În accepțiune modernă, acesta cuprinde sistemul
experiențelor de învățare acumulat în contexte formale,
nonformale și informale.
Potrivit Curriculum-ului pentru educația timpurie, aprobat
în anul 2019 de MEN, conceptul „reprezintă un instrument de
optimizare a experienței educaționale a copiilor. Acest document
stabilește cadrul pedagogic pentru sprijinirea dezvoltării copiilor
într-un mod holistic, prin practici educaționale și de îngrijire care
permit copiilor să-și atingă întregul potențial, permițând totodată
educatorilor să-și personalizeze abordarea în funcție de interesele,
necesitățile și potențialul fiecărui copil. În acest sens, o serie de
documente europene accentuează că există un impact important
al curriculum-ului predat asupra dezvoltării copiilor (Comisia
Europeană, EACEA și Eurydice, 2014).”
 Argument pentru schimbare
Analizând un extras din document, la baza transformării
curriculumului național pentru educația timpurie s-au aflat
următoarele argumente:
 necesitatea corelării cu prevederi și recomandări din
documente promovate la nivel European, cu impact și cu
implicaţii semnificative;
 corelarea cu schimbările inițiate la niveluri învățământului
preuniversitar, pentru construirea unei concepţii curriculare
unitare şi coerente, având ca referinţă competenţele cheie care
determină profilul de formare al elevului, definite la nivel
european şi statuate de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 corelarea permanentă cu legislaţia în vigoare, îndeosebi cu
prevederile care vizează domeniul educaţiei timpurii;
 atingerea ţintelor și/sau implementarea unor măsuri din
strategiile europene și naţionale de referinţă pentru domeniul
educaţiei;
 necesitatea unei abordări sistemice a educaţiei timpurii,
care înglobează, deopotrivă, educaţia antepreşcolară şi educaţia
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preşcolară, corectânduse abordarea lor fragmentată din practica
de până acum;
 iniţierea şi adoptarea unor schimbări relevante, cu valoare
constructivă, având la bază reuşitele şi progresele realizate până
acum.
În „Repere pentru proiectarea și actualizarea
Curriculumului național” (ISE, 2016), document de politici
educaționale, se menționează că „finalităţile educaţiei timpurii au
în vedere o abordare holistică, vizând cele cinci domenii ale
dezvoltării copilului:
 dezvoltarea fizică, sănătate și igienă personală;
 dezvoltarea socio-emoţională;
 dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii;
 dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii
și scrierii;
 capacităţi și atitudini în învăţare.”
Așadar, privim un document ce se dorește a fi o viziune
modernă și adaptată contextului social actual, ce asigură o
integrare a educației și a îngrijirii în concordanță cu nivelurile
de dezvoltare ale copiilor în perioada timpurie. De asemenea,
proiectarea pe axa: domenii de dezvoltare - dimensiuni ale
dezvoltării -comportamente – reprezintă premise ale
competențelor cheie urmărite în învățământul ulterior.
 Ce înseamnă abordare holistică a dezvoltării copilului?
Educația presupune transformarea unui obiect într-o
personalitate activă și creatoare, capabilă să facă față condițiilor
sociale prezente și de perspectivă. Pentru dezvoltarea maximă a
potențialului bio-psiho-social al copilului este necesară
cunoașterea individualității acestuia și adaptarea procesului de
instruire la profilul lui.
Pornind de la premisa unicității copilului, dezvoltarea
acestuia trebuie privită ca un întreg. În formarea personalității
se influențează și se dezvoltă simultan cunoștințe, deprinderi și
atitudini din arii diferite: fizică, socială, emoțională, cognitivă,
spirituală. Fiecare dintre aceste arii este importantă în egală
măsură și trebuie să constituie parte a intervenției educaționale.
Abordarea holistică a dezvoltării copilului reprezintă
adoptarea unei viziuni globale a procesului de instruire din
punct de vedere al celor cinci domenii de dezvoltare, pe baza
intereselor și nevoilor individuale ale preșcolarului, pentru a
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asigura un echilibru intre starea de bine și dezvoltarea
armonioasă a personalității.
 Elemente de stabilitate preluate din vechiul curriculum
Actualul curriculum păstrează elemente principale ale
programei anterioare precum:
 cele șase teme anuale de studiu și descrierea
acestora, utilizate în proiectarea planificării tematice anuale:
CINE SUNT/SUNTEM?, CÂND/CUM ȘI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?, CUM ESTE/ A FOST ȘI VA FI AICI PE
PĂMÂNT?, CINE ȘI CUM PLANIFICĂ/ ORGANIZEAZĂ O
ACTIVITATE?, CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?, CE ȘI
CUM VREAU SĂ FIU?;
 tipurile de activități pentru nivelul preșcolar:
Activități liber-alese, Activități pe domenii experiențiale,
Activități pentru dezvoltare personală;
 cele cinci domenii experiențiale: Limbă și
comunicare; Științe; Estetic și Creativ; Om și Societate; Psihomotric;
 abordarea integrată a învățării.
 Elementele de noutate semnificative din actualul
curriculum
Înțelegând elementele ce rămân piloni de susținere ai
noului curriculum, se pot observa acum și principalele
modificări:
 revizuirea Fișei de apreciere a progresului
copilului, dar și a programului zilnic de activitate și a machetei
privind planificarea activităților (inclusiv pentru grupa de vârstă
0-3 ani)
 reorganizarea activităților opționale din punct de
vedere al modului de desfășurare și finanțare
 evidențierea importanței jocului liber în viața
copilului antepreșcolar și preșcolar prin alocarea unei/unor
intervale de timp distincte în programul zilnic de activitate
 modificarea planului de învațământ, fiind adăugate
activități corespunzătoare nivelului antepreșcolar și fiind
eliminată impunerea unui număr de activități din fiecare
categorie. Trebuie subliniat că durata activtăților nu este
impusă, ci recomandată. Timpul alocat acestora se stabilește în
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funcție de particularitățile de vârstă și de cele individuale ale
preșcolarilor, în document fiind precizat
„În cazul în care, în funcție de particularitățile de vârstă
și de dezvoltare ale copiilor din grupă, se optează
pentru o durată mai mică a activităților pe domenii
experiențiale (< 1 h, < 1½ h ) diferența de timp poate fi
alocată celorlalte tipuri de activități de învățare.”
 elaborarea curriculumului pe domenii de dezvoltare,
potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare
 eliminarea obiectivelor cadru și de referință
constituie schimbarea majoră remarcată. Acestea au fost
înlocuite cu dimensiui ale domeniilor dezvoltării și
comportamente, respectiv abilități preluate din Repere
Fundamentale în Învățarea și Dezvoltarea Timpurie a copilului
de la naștere la 7 ani.
Se observă nevoia de schimbare a perspectivei: de la
accentul pe achizițiile de tip școlar, din Curriculum anterior, la
urmărirea dezvoltării optime a fiecărui preșcolar pe planul
tuturor celor cinci domenii, având în vedere comportamentele
menționate.
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SITE:

http://www.gradinitacoltderai.ro
FACEBOOK:

https://www.facebook.com/GradinitaColtdeRai
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