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PROIECT DE PERTENERIAT EDUCAŢIONAL
“Prin ochi de copil – spre Dumnezeu”
Inițiator proiect: Prof. STÂNGA ADRIANA MARIA

ARGUMENT
Învaţă-l pe copil de mic să-L iubească pe Dumnezeu, pentru că ajuns mare va şti ce înseamnă să
fie OM. Arată-i ce înseamnă bunătatea, sinceritatea, iubirea, hărnicia şi va descoperi cum este
Dumnezeu.
Suntem creştini! Să le oferim şi celor mici posibilitatea de a exersa această datorie. Să-i ducem
la biserică, să le citim poveşti cu tâlc, să-i punem în situaţii în care să facă fapte bune, să-i învăţăm să
se roage, iar noi să-i însoţim pe parcurs şi să lucrăm cot la cot cu ei. Doar observând şi exersând vor
învăţa să fie buni, vor şti să-L iubească pe Dumnezeu şi vor deveni OAMENI. Să le oferim această
şansă, acum!
TITLUL PROIECTULUI: „Prin ochi de copil – spre Dumnezeu”
SCOPUL PROIECTULUI: Educarea preşcolarilor în spiritul valorilor moral – creştine, „iubirea de
aproape”, „împlinirea de fapte bune”, respectarea părinţilor şi a celor din jur
LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 1 – Structura „Piticot”
Biserica Ortodoxă Română – Parohia „Sf. Antonie cel Mare”
PERIOADA DE APLICARE: 2017 – 2018
OBIECTIVE:
 Cunoaşterea unor obiceiuri creştineşti specifice sărbătorilor religioase: Crăciunul, Paştele;
 Educarea atitudinilor de toleranţă între copiii care aparţin diferitelor culte;
 Formarea virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios;
COORDONATORI:
Director Prof. Țepeș Carmen, Prof. Stânga Adriana, Prof. Ioaneș Alina
Preot Paroh Petrovici Ionuț-Claudiu
PARTICIPANŢI: preşcolari, părinti, preot, cadre didactice
GRUP ŢINTĂ:
 preşcolarii Grădiniţei cu program prelungit nr. 1 – Structura „Piticot” Hunedoara
RESURSELE PROIECTULUI:
 Resurse umane: preşcolari, părinţi, preoţi.
 Resurse materiale: material ilustrativ (planşe, pliante, cărţi), icoane, obiecte bisericeşti
 Resurse procedurale: Întâlniri; Rugăciunea individuală şi colectivă; Vizite; Expoziţii
MONITORIZAREA/EVALUAREA PROIECTULUI
Portofoliul proiectului:structura proiectului; fotografii de la activităţi; procese verbale;
expoziţii; programe artistice.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
crt.
1.
2.

3.

Activitatea
„Crăciunul în sufletele noastre”
Program de colinde, donare de bunuri
pentru copiii nevoiași
„Preotul ne învață”
Întâlnire cu preotul
„Ne pregătim de Paşti”
Taina împartășaniei, expoziție cu lucrări cu
tematică pascală, donare de ouă și cozonaci
familiilor defavorizate

Locaţia

Termen

Parohia „Sf. Antonie cel Mare”

Decembrie

Grădinița P.P. 1 – Structura
„Piticot”

Februarie

Parohia „Sf. Antonie cel Mare”

Săptămâna
premergătoare
Paștelui

