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În ultimele două decenii învățământul românesc a suportat transformări datorită
schimbărilor sociale și a rapiditatii informaţiilor ce trebuiesc implementate în sistemul
educațional. Aceste realități ne-au determinat pe noi, cadrele didactice, să căutăm și să
implementăm noi modalităţi de realizare a actului didactic, printre care și proiectele
educaționale, menite să asigure o mai mare adaptare la noile cerințe. Aceastea au ca scop
obişnuirea copiilor să trăiască în relaţie cu cei din jur, să dezvolte stări afective pozitive, să
manifeste interes, să formeze atitudini, deprinderi, obişnuințe și să completeze aria de
preocupare. Astfel, la nivel de unitate, ne-am propus să lărgim sfera noastră de activităţi atăt
prin participarea la programe şi proiecte educaționale județene, interjudețene, naţionale şi
internaționale, cât și prin realizarea propriului proiect județean, din domeniul ecologie și
protecția mediului, pe care vi-l prezint în cele ce urmează:
Titlu: TERRA, TE IUBESC!
Argument:
Este momentul să-i învăţăm pe copiii preşcolari să devină sensibili la problemele
mediului, să adopte un comportament corect faţă de natură pentru a o putea proteja permanent
deoarece societatea modernă a dus la o reală secătuire a resurselor, dar şi la degradarea
mediului înconjurător. Planeta noastră suferă. Alături de TERRA noi toţii suferim sau vom
suferi. Din acest motiv trebuie să ne mobilizăm să facem o schimbare benefică atât pentru
prezent cât şi pentru generaţiile viitoare.
Pornind de la aceste considerente am elaborat proiectul ,,TERRA, TE IUBESC!”. Ne dorim
ca el să se desfăşoare pentru a forma preşcolarilor comportamente pozitive faţă de mediu,
pentru a le dezvolta spiritul critic şi capacitatea de a lua decizii de interes local şi global, de
natură ecologică, pe care să le poată transpune în lucrări atistico-plastice originale care vor
constitui subiectul unui concurs.
Datoriă vocaţiei cadrelor didactice şi potenţialul creator al copiilor, al dorinţei comune de
a arăta că împreună pot fi de folos naturii în reuşita menţinerii unei planete curate, sperăm să
obţinem rezultatele scontate.
Scopul proiectului:
Identificarea, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea
unor lucrări plastice originale pe o temă ce vizează formarea și dezvoltatea conștiinței
ecologice.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- Stimularea curiozității preşcolarilor privind cunoașterea, explicarea și înțelegerea mediului
înconjurător în contextul crizei ecologice contemporane cu implicațiile ei asupra planetei
noastre.
- Dezvoltarea capacității de înșușire a unor norme de comportare specifice asigurării sănătății
și protecției omului și naturii.
- Manifestarea abilității preșcolarilor de a reprezenta mesajele ecologice prin desen, pictură
sau colaj.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:
- preşcolari; ‐ cadre didactice implicate; - instituții/parteneri implicați.
Beneficiarii direcţi şi indirecţi:
- Direcţi: 200 preşcolari din Grădiniţa Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Ploieşti, 13 cadre
didactice şi părinţi ai copiilor din unitate;
- Indirecți: preşcolari prahoveni, cadre didactice îndrumătoare, părinţi, membrii ai
comunităţii.
Durata proiectului: ianuarie 2016 - iunie 2016
Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului
Privind copiii:
- îmbunătăţirea performanţelor artistico - plastice prin însuşirea unor tehniciclasice şi moderne
variate;
- utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse;
- dezvoltarea spiritul critic, autocritic;
- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între preşcolari.
Privind cadrele didactice
- familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului preşcolarilor
pentru arta plastică, educaţia tehnologică şi muzială;
- abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să
motiveze copilul în cadrul procesului instructiv – educativ, domeniul estetic – creativ..
Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate
- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile grădiniţei.
Privind produsul finit al proiectului
- realizarea unui DVD cu aspecte semnificative din activitățile proiectului și cu materialele
din concurs.
Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului:
- expoziţii, portofolii, fotografii, diplome.
- realizarea produsului finit al proiectului: un DVD cu ISSN cu toate lucrările participante la
concurs, premiate;
- realizarea unui album on-line ,,Albumul premianţilor ecologisti” cuprinzând imagini ale
lucrărilor premiate la concurs şi aspecte semnificative din desfăşurarea concursului.
- diplomele si DVD-ul vor fi expediate prin poştă în luna iunie 2015.
Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului:
Proiectul ,,TERRA, TE IUBESC!” recunoaşte rolul strategic al adaptabilităţii şi
flexibilităţii în cadrul domeniului ecologie şi protecţie a mediului.
El are ca obiectiv sprijinirea tuturor factorilor implicați şi convinși că sustenabilitatea
merge mână în mână cu competitivitatea, astfel încât să se dezvolte un sistem integrat de
management al securităţii şi sănătăţii mediului înconjurător la nivel preșcolar.
Prin intermediul metodologiei şi activităţilor implementate de către acest proiect se
pretinde oferirea posibilităţii beneficiarilor:
- să evolueze pe viitor, atât la nivel de grup cât şi personal;
- să dispună de o pregătire ce le va permite o optimă aplicare în activitatea zilnică şi
posibilitatea de a se integra într-o societate a cunoaşterii, după cum prevede Strategia de la
Lisabona din martie 2000;
- să ridice nivelului de informaţii în materie de ecologie și protecție a mediului;
- să sublinieze importanţa transferului de cunoştinţe la diferite nivele ale invăţământului
preșcolar.

- să dispună de materiale de genul: informări, prezentări, fotografii, filmări ale
activităților, articole în publicaţii locale, difuzare de imagini la posturile radio şi TV locale,
prezentăre on-line, diplome, premii, DVD-uri cu ISBN, un colţ sau un panou dedicat
proiectului, amenajat în unitate.
Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în
timpul implementării proiectului
- postarea concursului pe www.didactic.ro;
- mediatizarea la posturile TV locale;
- difuzarea unor articole şi imagini în presa scrisă locală;
- realizarea unor comunicări în cadrul:- comisiei metodice;- cercurilor pedagogice.
Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului
1. ORGANIZATORI: GRĂDINIŢA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL, PLOIESTI
2.PARTENERI LOCALI:- Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova; - Liceul de Artă ,,Carmen
Silva”, Ploiești; - Palatul Copiilor, Ploieşti; - Editura Explorator, Ploieşti
Proiectul educațional TERRA, TE IUBESC! s-a desfășurat cu succes în grădinița noastră.
La el au participat, din 25 de județe, 170 de cadre didactice din 59 de unități școlare. Acest
proiecti va continua și în următorii ani școlari.
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