
  

                                    Atelier de lucru
                                      13.12.2016
 Competenţe generale vizate:

- cooperarea, comunicarea şi relaţionarea între copiii din grupă cu 
părinţii care să contribuie la dezvoltarea personalităţii preşcolarilor; 
- dezvoltarea capacităţii preşcolarilor de a-şi manifesta 
sentimentele şi trăirile personale;
- exersarea capacităţilor de interrelaţionare şi de comportare în 
societate;
- formarea deprinderilor de a munci în echipă alături de persoane 
adulte.



  

                       Competenţe specifice:
●  Promovarea unui comportament civilizat şi tolerant 

cu şi faţă de adulţi;
●  Conştientizarea activităţii de grup ca suport al 

prieteniei;
●  Dezvoltarea atitudinii deschise pentru înţelegerea 

valorilor altora şi promovarea propriilor valori;
●  Observarea modului de lucru cu persoane adulte şi 

a afla ce se întâmplă şi care sunt rezultatele când 
este o bună colaborare;

●  Rolul părinţilor în viaţa copilului;
●  Diferenţe şi asemănări între ei;



  

 

Valori şi atitudini:
În cadrul activităţii, copiii vor promova şi dezvolta adevăratele valori şi atitudini 
ca mod de viaţă:

  dragoste – dăruire, pasiune pentru copii, pentru cei din jur, instituţii şi mediul
înconjurătoe – comunicare cu părinţii, doamnele educatoare şi între ei când au 
părinţii aproape;

  disciplină – copiii să fie disciplinaţi pe tot parcursul activităţii.
  responsabilitate – să îşi asume răspunderea pentru faptele, acţiunile 

întreprinse, să se simtă valoroşi, de ajutor, utili.

     Rezultate anticipate:
   În cadrul acestei activităţi se vor cunoaşte mai bine copiii între ei, vor comunica 
mai uşor, copiii şi părinţii vor stabili o mai bună relaţie de comunicare şi prietenie 
între ei, dar vor aprecia şi rolul şi importanţa colaborării şi desfăşurării de activităţi 
şi jocuri permanente între ei.



  



  



  



  



  

Cel mai frumos brad!



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Şi-am plecat la colindat...
19.12.2016



  



  



  

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de influenţele educative ce
se exercită asupra copilului din partea familiei. Educaţia trebuie să se manifeste permanent ca
o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi a familiei.
Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte şi
această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini această sarcină doar
printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa.
Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv,
este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii
interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare,
socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii
şi conturarea individualităţii fiecărui copil.

                                                                                   Director: prof. Aurelia Voicu
                                                                                   Intocmit: C.P.P. prof. Mariana Păpurică
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