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RAPORT AL
PROIECTULUI EDUCAŢIONAL
,, SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE “

,,LUMEA DEPINDE DE NOI

În perioada 13-17 noiembrie 2017, în cadrul Grădiniţei cu program săptămânal
nr.49, Brăila, s-au derulat acţiunile din cadrul proiectului Educaţia globală ,,Lumea depinde
de noi”.
SCOPUL:
 Acţionarea în vederea asigurării condiţiilor instaurării unei lumi durabile şi sigure pe baza
analizării problemelor sociale şi economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de
instituire a păcii
OBIECTIVELE PROIECTULUI







Conștientizarea trăirii într-o lume globalizată și a rolului nostru ca cetățeni ai acestei lumi
Înţelegerea de către copii a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele la
nivel individual, de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a
acestora şi implicarea în eliminarea şi prevenirea lor;
Formare capacității de a lua măsuri pentru a transforma lumea într-un loc mai echitabil și
durabil;
Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea;
Oportunități de a concepe și a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și
durabil;
Responsabilizarea copiilor pentru propriile acţiuni;
RESURSE UMANE:





copiii preşcolari de la Grădiniţa cu program săptămânal nr. 49.
educatoarele;
părinţii copiilor;
comunitatea

COORDONATORUL PROIECTULUI:
Director . prof. Boboc Simona
Prof. înv. preșc. Burlacu Mariana
CADRE DIDACTICE IMPLICATE ÎN PROIECT:
Cadrele didactice de la Grădiniţa cu program săptămânal nr.49 Brăila
Prof. Burlacu Mariana
Prof. Goidescu Mihaela
Prof. Velea Oana
Prof. Bălăbăneanu Alina
Prof. Demir Laura
Prof. Condruţ Lilica
Prof. Dogărescu Marioara
Ed. Cocoş Jenica
Ed. Mihart Iustina
Prof. Milea Aurelia
Ed. Ţăranu Liliana

Prof. Ceauş Gica
Prof. Mocanu Silvia

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE
Pe 13 noiembrie 2017,22 preşcolari din grupa mare ,,Floricelele", împreună cu educatoarele
Mihart Iustina și Demir Laura au desfășurat activitate intitulată ,, E viața mea , a ta, a celorlalți
care a avut ca mijloc de realizare convorbire despre lumea ce ne înconjoară, cum pot copiii să
participe la menținerea unei vieți liniștite și curate pe pămâmt .Preşcolarii au vizualizat un
material ppt cu tematica,,Copiii vor o lume curată” apoi au explicat ceea ce au înţeles ei prin
cuvântul viață: libertate, copilărie, sănătate , linişte.
Pe 14 noiembrie 2017 preşcolarii grupei mari îndrumaţi de educatoarele Condruț Lilica,
Dogărescu Marioara au desfăşurat activitatea ,,Pădurea ne dă viață . Mesajul care s-a următit a
fi transmis a fost,,Iubiți natura. Îmbrățișați natura. Protejați natura. Ieșiti din zona de confort,
mergeți în natură, fiți curioși, explorați, aventurați-vă în natură, bucurați-vă de fiecare moment
petrecut în natură. Activitatea a avut ca modalitate de realizare vizionare de filme documentare,
ppt-uri ,organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor şi prezentarea unui program dedicat
acestui eveniment. În urma vizionării de filmulețe și a unei conversații pe baza celor vizionate
copiii au înțeles că pădurea mai poate fi denumită şi leagănul copilăriei umane, locul unde omul
a găsit adăpost, hrană, îmbrăcăminte, refugiu, etc. Este locul de unde omenirea a luat lemnul
necesar construcţiei de locuinţe, de pregătire a hranei, de încălzit, etc.Poporul român a considerat
pădurea: casă, adăpost, loc de refugiu, spaţiu de visare şi poezie, dar al naturii, frate de suflet,
etc. Expoziţia cu lucrări artistico plastice s-a aflat în holul grădiniţei și a putut fi văzută de copiii
și părinții acestora În încheierea activităţii copiii au primit diploma de participare ca
recompensă a muncii lor la activitate.La activitate au fost prezenți 20 preșcolari.
Pe 15 noiembrie 2017 în cadrul Grădiniţei 18 s-a derulat activitatea ,,Apa, sensul vieţii”
La activitate au fost prezenţi 18 preşcolari şi educatoarea grupei mijlocii Țăranu Liliana
Activitatea are ca personaj principal sticluţa de apă care-i însoţeşte în fiecare zi la grădiniţă . O
discuţie tematică urmată de câteva experimente cu apă scot în evidenţă importanţa vitală a apei.
Ascultând ,, Povestea celor trei picături de apă” copiii parcurg imaginar circuitul apei în natură şi
înţeleg mai bine formele de agregare ale acesteia şi implicit importanţa ei pe Pământ. Mesajul
pentru o ,,Lume care depinde de noi”este transmis copiilor prin cultivarea dorinţei şi obişnuinţei
de a proteja natura, în care apa reprezintă ,,sensul vieţii”.
Tot pe 15 noiembrie 2017 Grupa mijocie (gr. 19)condusă de prof. Mocanu Silvia a
desfășurat activitatea,,Ce poți face tu pentru natură Colecționare deșeuri La această activitate
educativă au participat alături de cadrul didactic un numar de 18 preşcolari şi părinţi.Obiectivele
urmărite au fost:
-să înţeleagă mesajul trimis- colecţionarea selectivă a deşeurilor;
-să conştientizeze valoarea păstrării naturii curate;
-să manifeste atitudini favorabile faţă de persoanele care au un comportament pozitiv asupra
naturii.
Preşcolarii au manifestat interes şi au participat activ la colecţionarea deşeurilor fiind ajutaţi
şi de părinţi. La final copiii au desenat, cântat pe această temă făcând promisiunea de a respecta
ceea ce au învăţat în această activitate.
Pe 16 noiembrie 2016 s-a derulat acţiunea ,,Verdele este mai mult decât o culoare, este un
mod de via ă .La activitate au fost prezenţi preşcolarii grupei mici(18) ,educatoarele Goidescu

Mihaela și Velea Oana , părinţi. Activitatea practic-gospodărească a constat în pregătirea
legumelor de toamnă castraveţi) şi conservarea acestora pe perioada iernii.
Mai întâi s-a discutat despre importanţa consumării legumelor. În fiecare zi, pentru echilibrul
organismului nostru, avem nevoie de legume, deoarece ele, ne ajută să creştem sănatos şi să ne
ferim de boli. Există o paletă vastă de legume verzi extrem de benefice pentru corpul nostru:
varză castraveţi, salată verde, ceapă verde, ardei verzi, broccoli, spanac, fasole verde, mazăre,
dovlecei. Toate acestea ne ajută foarte mult pentru sănătatea vederii.În plus, consumul de legume
verzi menţine sănătatea oaselor şi a dinţilor. Legumele verzi sunt bogate în vitamina K, care ne
ajută să fim sănatoşi şi să ne ferim de răceli. Copii s-au costumat în bucătari, iar mai apoi au
spălat şi tăiat castraveţii pentru a-i aşeza mai apoi în borcane. După aşezarea legumelor în
borcane s-a adăugat apă, sare şi foi de dafin.Activitatea a fost interactivă şi i-a ajutat pe copii să
înţeleagă importanţa consumării legumelor.
În aceeaşi zi preşcolarii grupei mari de la Gr. nr. 18 conduși de d-na prof. Milea Aurelia a
desfășurat activitatea ,,Pretutindeni trăiesc copii mijloc de realizare Lectură după imagini.
Copiii au vizionat imagini cu copii în diferite ipostaze şi situaţii de joc pentru a fixa tema
activităţii: ,,Pretutindeni trăiesc copii”. Sunt subliniate unele aspecte: conţinutul jocurilor, jocul
colectiv, culoarea pielii,atitudinea prin faţa fericită, jocul în diferite anotimpuri, cu
particularităţile lui.
Elementul surpriză este reprezentat de Globul pământesc prin care sunt introduse materiale
necesare activităţii: siluete de copii ,,prieteni din alte ţări”, creioane colorate, beţişoare, scoci,
lipici, hârtie colorată, conturul globului cu marcajele specifice zonelor de uscat şi de apă. Copiii
realizează o machetă prin care demonstrează că înţeleg tema activităţii şi mesajul ei
,,Pretutindeni trăiesc copii, viitorii oameni mari şi depinde de noi să apărăm şi să protejăm
Pământul pentru a avea viaţă mai frumoasă şi mai bună.”
În 17 noiembrie 2016 a avut loc acţiunea ,,Suntem copiii acestei planete”. La activitate
au fost prezenţi 17 preşcolari şi educatoarele grupei mici ,,Buburuzele". D-nele educatoare au
purtat discuții cu copiii despre rolul pe care îl au și ei, copiii, în menținerea unei lumi curate, cu
oameni liberi, o lume în care fiecare individ trebuie să își asume responsabilitatea pentru
acțiunile pe care le face . Fiecare copil și-a ales o imagine sugestivă pentru tema propusă și
folosind diferite tehnici de lucru au realizat lucrări frumoase ce au fost expuse într-o expoziție.
De asemenea 17 noiembrie 2016 grupa mare de la Grădinița nr. 19 având ca ed pe d-na prof.
Ceauș Gica a organizat carnavalul ,,Copiii lumii La această activitate au participat 20
preşcolarii înscrişi la grupă şi părinţii lor. Copiii au fost costumaţi în diferite costume tradiţionale
ale popoarelor şi au dansat dansuri populare specifice lor. Obiectivul principal a fost
conştientizarea existenţei a mai multor popoare şi manifestarea de toleranţă, dragoste, respect
între ele.Preşcolarii au defilat în costume diferite fiind aplaudaţi de cei din jur. Dansul i-a
captivat şi atras în magia lui. În final toţi participanţii la această activitate au hotărât să mai
organizeze şi altă dată o activitate de acest tip
REZULTATELE PROIECTULUI:
- să se protejeze şi unde este necesar să se refacă structura şi funcţionalitatea sistemelor naturale;
- să se oprească pierderea biodiversităţii;
- să se protejeze solul împotriva eroziunii şi a poluării, etc
- protejarea cele mai preţioase habitate;
- punerea în practică a diferite planuri pentru a proteja biodiversitatea;
-preşcolarii vor învăţa că toţi copiii, indiferent de ţara în care locuiesc, de naţionalitate sau de
religie, trebuie să iubească lumea înconjurătoare, să iubească viața ;

.părinţii copiilor vor înţelege că împreună pot construi o lume bună , mai curată în care copiii
se pot bucura de copilărie în pace şi prietenie.
Prin acest proiect am dorit să arătăm copiilor, că ei toţi, indiferent de naţionalitate, doresc
acelaşi lucru: să se joace, să înveţe, să se bucure de tot ce-i înconjoară, că pot contribui de mici la
menținerea unei vieți liniștite pe acest pământ.
Într-o Europă unită deosebirea cuvintelor nu este o piedică în calea comunicării, căci
există un limbaj comun: muzica, dansul, pictura, respectul, iubirea, toleranţa.
Director,
Prof. Boboc Simona

Consilier educativ:
Prof. Burlacu Mariana

Grupa mică ,,Buburuzele”-activitatea artistico-plastică ,,Suntem copiii acestei planetei ”

Grupa mijlocie Gr nr. 19-

Grupa mare ,,Fluturașii - ,, ădurea ne dă via ă expozi ie

Grupa mare ,,Floricelele convorbire cu suport intuitiv,,

Grupa mare(GR.18) ,, retutindeni trăiesc copii

via a mea , a ta, a celorlal i

mi loc de realizare ectură după ima ini

Grupa mijlocie( GR.18 )-,,Apa, sensul vieţii”

Grupa mică -acţiunea ,, erdele este mai mult dec t o culoare, este un mod de via ă .

