GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 4 ,,PINOCCHIO” FĂLTICENI
JUDEŢUL SUCEAVA
TEL – FAX : 0230541440
E-mail gpp4pinocchiofălticeni@yahoo.com

PROGRAM SOCIO - UMANITAR

,,DARURI PENTRU BĂTRÂNI”

MOTO :
“ÎNVAŢĂ PE COPIL CALEA PE CARE TREBUIE S-O URMEZE, ŞI CÂND VA
ÎMBĂTRÂNI NU SE VA ABATE DE LA EA” (proverbe 22:6)

,,DE LA COPII PENTRU BĂTRÂNI”
PROIECT EDUCATIONAL DIN CADRUL ,,STRATEGIEI NAŢIONALE DE
ACŢIUNE COMUNITARĂ”
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GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR. 4 ,,PINOCCHIO” FĂLTICENI
JUDEŢUL SUCEAVA
TEL – FAX : 0230541440
E-mail gpp4pinocchiofălticeni@yahoo.com

EXPERIENŢA ÎN DOMENIUL PROIECTELOR DIN
CADRUL ,,STRATEGIEI NAŢIONALE DE
ACŢIUNE COMUNITARĂ”
În unitatea noastră sa derulat în anii anteriori programul socio – educaţional
judeţean ,,O LUME A PRIETENIEI”. În derularea acestuia au fost implicate toate
cadrele din unitate, copii, părinţii acestora, s-au încheiat parteneriate cu scolile in
care sa finalizat aceste acţiuni, Clubul copiilor, alte grădiniţe, Muzeul ,,Ion
Irimescu”, ,,Galeria oamenilor de seamă”, Casa memorială ,,Mihail Sadoveanu”,
biblioteca orăşenească, librării etc.
Pe tot parcursul derulării proiectului am căutat să proiectăm cât mai eficient
activităţile desfăşurate, valorificând la maximum valenţele biopsihice ale copiilor,
am asigurat o formă plăcută, antrenantă, stimulantă în organizarea conţinuturilor
de învăţat.

Coordonator proiect,
Prof. Alexandrescu Violeta
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INSTITUTIILE IMPLICATE IN PROIECT:
 Grădiniţa cu Program Prelungit NR. 4 ,,PINOCCHIO” Fălticeni
 Aşezământul de Asistenţă Socială ,,Sfântul Apostol Andrei’ din Fălticeni
 Clubul Sportiv Şcolar ,,Nicu Gane” Fălticeni

ECHIPA DE REALIZARE:
- Alexandrescu Violeta – profesor - coordonator proiect
- Samson Adriana - profesor - realizator proiect
- Vasiliu Doina – educatoare - realizator proiect
- Stirbu Aurora – educatoare - realizator proiect
- Tarnauceanu Nicolette – profesor - realizator proiect
- Marzan Manuela - educatoare - realizator proiect
- Popa Carmen – educatoare - realizator proiect
- Sandu Irina – educatoare - realizator proiect
- Macovei Cristina – educatoare - realizator proiect
- Ion Maria – educatoare - realizator proiect

ARGUMENT
Scriitorul şi profesorul universitar Leon Buscaglia a vorbit odată despre un
concurs pe care a trebuit să-l arbitreze. Scopul concursului era găsirea copilului
care să dea dovadă de cea mai mare afecţiune. Câştigătorul a fost un copil în
vârstă de 4 ani, care avea un vecin bătrân. Acesta îşi pierduse de curând soţia. În
momentul în care l-a văzut pe bătrân plângând, băieţelul a intrat în curtea
acestuia, s-a aşezat în braţele lui şi a stat acolo nemişcat. Când mama sa l-a
întrebat ce i-a spus el vecinului, băieţelul a răspuns:
- Nimic, doar l-am ajutat să plângă.
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Intr-o lume tot mai bulversata de problemele mari si de cele marunte, o
lume in care cu usurinta putem sa ne îndepartam de adevaratele valori umane,
acest proiect vine sa ne demonstreze noua insine ca inca ne mai pasa de
oamenii de langa noi.
Generozitatea, responsabilitatea, implicarea, respectul, daruirea, bucuria
de a face bine sunt atribute ale omului educat si care isi vor pune amprenta pe
devenirea copiilor ca viitori cetateni ai comunitatii locale, de aceea invatam de la
varste fragede sa fim responsabili, sa ne implicam la nivelul comunitatii locale,
sa sprijinim umanitar persoanele defavorizate sau aflate in suferinta.
Cu totii putem invata ca a darui inseamna de fapt a te bucura in pragul
sarbatorilor, sau a zambi alaturi de semenii tai zi de zi.
Speram ca proiectul nostru sa aduca zambete pe chipurile tuturor celor
implicati, fie ca unii daruiesc, iar altii se bucura de daruri.
Activităţile din cadrul proiectului educativ se realizează în colaborare cu
părinţii copiilor din grădiniţă, în incinta grădiniţei si in cea a Bisericii ,,Sfântul
Apostol Andrei” din Fălticeni.
Consideram realizarea acestui proiect o provocare pentru comunitatea
gradinitei: prescolari, parinti, bunici, sponsori, educatoare cât şi pentru partenerii
nostri

- bătrânii de la Asezamantul

de Asistenta Sociala ,,Sfantul

Andrei’ din Falticeni.
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Apostol

SCOPUL
Crearea unor obişnuinţe de comportament adecvate cerinţelor morale şi
sociale

OBIECTIVE
 Educarea preşcolarilor in spiritual înţelegerii, cooperării si intrajutorării celor
vârstnici, care temporar se afla intr-o situaţie socio-economica precara;
 Încurajarea copiilor şi părinţilor, în sensul însuşirii şi îmbunătăţirii abilităţilor
privind iniţiativa şi devotamentul, prin participarea lor la proiecte de Acţiune
Comunitară;
 Promovarea unor obiceiuri şi tradiţii locale specifice sarbatorilor religioase
de iarnă;
 Organizarea, de către cadrele didactice, de activităţi incitante şi interesante
pentru persoanele aflate în dificultate;
 Largirea conlucrării dintre cadrele didactice din unitati preşcolare şi angajaţi
ai centrelor de asistenţă socială;
 Dezvoltarea unui parteneriat cu valente socio-educationale;
 Colectarea de alimente şi obiecte de îmbrăcăminte şi distribuirea acestora
persoanelor din căminul de bătrâni.

GRUP ŢINTĂ
- preşcolari de la GPP 4 ,,PINOCCHIO” si părinţii acestora;
- cadre didactice de la GPP 4 ,,PINOCCHIO”;
- batranii de la Asezamantul de Asistenta Sociala ,,Sfantul Apostol Andrei’
din Fălticeni;
- colaboratori ai G.P.P.Nr. 4 “Pinocchio”;
- rerezentanţi ai comunităţii locale.
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BENEFICIARI:
- direcţi: persoanele vârstnice, bolnave aflate, temporar sau definitiv, în
centrul de asistenţă socială.
- indirecţi: copii, părinţii, educatoarele, familiile persoanelor aflate în
dificultate, comunitatea, societatea.

DURATA

decembrie 2011 – aprilie 2012

CONDIŢII METODOLOGICE:
1. Programul activităţilor va fi stabilit în comun.
2. Programul poate suferi modificări pe parcursul derulării dacă este în
interesul unei mai bune realizări.
3. În organizarea şi desfăşurarea activităţilor va fi acceptată prezenţa
părinţilor care doresc să participe sau să se implice.

REGULAMENTUL PROIECTULUI:
Proiectul se va desfasura în perioada decembrie 2011 – aprilie 2012,
conform Programului Activitatilor.
Coordonatorul proiectului se va asigura de buna desfasurare a proiectului
si va fi responsabil de activitatea desfasurata in cadrul institutiei din care face
parte.
Activitatile proiectului se vor desfasura in zile lucratoare, stabilite de comun
acord de catre coordonator si parteneri, cadrele didactice fiind responsabile de
recuperarea orelor de curs din ziua respectiva.
Fiecare activitate va cuprinde un program elaborat cu cel putin o
saptamana inainte, care va fi cunoscut de toate partile implicate in proiect.
Programele activitatilor vor fi atasate prezentului proiect.
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Coordonatorul proiectului se va ocupa de atragerea de sponsori din randul
comunitatii locale, care sa ajute financiar sau material la derularea acestui
program.
Daca o activitate nu va putea fi desfasurata la data stabilita, din motive
obiective, se va desfasura in cursul saptamanii urmatoare, cu conditia anuntarii
din timp a tuturor persoanelor implicate in proiect.

CALENDARUL ACTIVITATILOR

Nr
crt

Tema activitatii
si mijlocul de
organizare

Locul de
desfasurare

Data

Participanti

Responsabil

1.

“Avem daruri
pentru fiecare”actiune de
donatie din
partea copiilor voluntari catre
batrânii
instituţionalizaţi

Asez.deAsist.Sociala

decembrie
2011

Copii,
educatoare,
parinti,
colaboratori

Samson Adriana
Alexandrescu
Violeta

“ Vrei ca eu sa-ti
fiu prieten?”,
vizita copiilor la
caminul de
bătrani pentru ai
cunoaşte mai
bine

Asez.deAsist.Sociala

martie
2011

Copii,
educatoare,
parinti,
colaboratori

Vasiliu Doina,
Sandu Irina,
Stirbu Aurora,
Tărnăuceanu
Nicolette

“ Hristos a înviat”actiune de
decorare a
holurilor institutiei
cu ocazia
sărbătorilor
pascale

Asez.deAsist.Sociala

aprilie
2011

Copii,
educatoare,
parinti,
colaboratori

MacoveiCristina,
Popa Carmen,
Ion Maria,
Mîrzan
Manuela.

2.

3.

,,Sf.Apostol
Andrei”din
Fălticeni;

,,Sf.Apostol
Andrei”din
Fălticeni;

,,Sf.Apostol
Andrei”din
Fălticeni;
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RESURSE UMANE
-

copii preşcolari
părinţi
educatoare
colaboratori
autorităţi locale
sponsori

PARTENERI:
 Aşezământul de Asistenţă Socială ,,Sfântul Apostol Andrei’ din Fălticeni
 Clubul Sportiv Şcolar ,,Nicu Gane” Fălticeni

Acord de colaborare s-a încheiat cu Aşezământul

de Asistenţă Socială

,,Sfântul Apostol Andrei” din Fălticeni reprezentata de preot slujitor Lungu
Gheorghe în calitate de partener, Clubul Sportiv Şcolar ,,Nicu Gane” Fălticeni
reprezentata prin director Coman Cătălin, in calitate de colaborator.

Obligatiile partenerilor:

.

Coordonatorul proiectului se obliga:
- sa informeze partenerul despre actiunile organizate,
- sa organizeze actiunile,
- sa respecte programul convenit de cele doua parti,
- sa organizeze grupul de copii pentru derularea activitatilor,
- sa finalizeze programul.
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Partenerul se obliga sa respecte urmatoarele conditii:
- sa asigure spatii pentru desfasurarea actiunilor planificate,
- sa desfasoare activitatile planificate.

EVALUAREA PROIECTULUI
 Prin numărul de participanți (Preşcolari, educatoare, colaboratori);
 Impactul avut în rândul copiilor şi al părinţilor;
 Mediatizarea în ziarul local, judetean și site-ul grădiniţei;
 Diseminarea activităților realizate.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
In urma dezbaterilor privind impactul pozitiv asupra partenerilor şi
beneficiarilor se va hotărî continuarea proiectului şi în anul şcolar următor ;

BIBLIOGRAFIE:
1.Creţu, Carmen, Orientări actuale în problematica curriculumului, Editura
Spiru Haret, Iaşi.1994;
2. D. Petrtti, Andre, Educaţia în schimbare, Editura Spiru Haret, laşi, 1996;
3. Teodorescu, Dan, Curs de legislaţie rutieră 2005, Edltura Shik,
Bucureşti. 2005
4. MECT, Legea nr. 84/1995, Ordinul privind dezvoltarea strategiei
naţionale de ,,Acţiune Comunitară”
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