
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IALOMIŢA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2
SLOBOZIA
IALOMITA

  Activitate propusă pentru concurs în cadrul săptămânii ,,Şcoala altfel: Să 
ştii mai multe, să fii mai bun!”

                                                     FIŞA DE ACTIVITATE

1.   Titlul activităţii: ,,SĂ DĂRUIM COPIILOR BUCURIA ÎNVIERII!” 
– licitaţie de ouă decorate şi încondeiate

2.Domeniul în care se încadrează:   Cetăţenie democratică prin 
promovarea valorilor umanitare.

3. Scopul activităţii:  - strângerea de fonduri necesare pentru  un număr de 
30 de copii din familii aflate în dificultate

4. Coordonator/ Coordonatorii activităţii: 

Dir, Ed. Tudor Georgeta  , Protopop, Pr. Dumitru Drăghici  , Profesor, 
Petre Oana Simona

5. Data desfăţurării:  8 .04.2014.

6. Durata activităţii:  trei ore

7. Locul desfăşurării: Sala Amfiteatru a Centrului Cultural 
UNESCO,,Ionel Perlea”  - Slobozia

8. Grupul ţintă: părinţi, preşcolari, elevi, cadre didactice

9. Parteneri implicaţi:  Protopopiatul Sloboziei, Centrul Cultural 
UNESCO ,,Ionel Perlea”, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, 
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10.Obiectivele educaţionale: 

 educarea copiilor în spiritual solidarităţii , a dragostei faţă de 
aproape;

 consolidarea deprinderilor de a folosi tehnici de lucru diferite; 
 dezvoltarea simţului estetic şi a colaborării între partenerii de 

lucru;

11. Resurse :
a. Umane – nr. . copii   157
                   nr. cadre didactice  23
                   invitaţi   100 persoane

         .
          b.  Materiale    ouă, materiale din natură, coşuleţe, coli colorate, 
carton, plastilină, fundă, abdţibilduri, dantelă, cutii, crengi, culori,  hârtie 
creponată , glace,  etc.

 12.    Descrierea activităţii:
Licitaţia de ouă a fost anunţată cu cel puţin o săptămână înainte atât prin 
afişarea la panou a calendarului activităţilor din săptămâna 7. -11.04.2014 
cât şi prin afişele relizate de partenerii noştri . 
Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” ne-a pus la dispoziţie sala 
Amfiteatru care s-a dovedit a fi neîncăpătoare având în vedere numărul mare 
de participanţi.. La ora 14 .00 au sosit si invitaţii ( reprezentanţi ai 
Protopopiatului, ai I.P.J., directori de şcoli, cadre didactice, elevi ai 
Seminarului Teologic, ai Liceului de Artă ,,Ionel Perlea” şi  părinţi ai 
copiilor de la toate grupele din grădiniţă.
După cuvântul de deschidere adresat participanţilor de către Părintele 
protopop Drăghici Dumitru şi doamna director, Tudor Georgeta   micuţii 
preşcolari au încântat auditoriul cu un scurt program artistic cuprinzând 
poezii şi cântece dedicate Sărbătorilor Pascale. 
Fiecare grupă din grădiniţă( respectiv 11 la număr)  a avut amenajat câte un 
stand cât mai frumos decorat şi  aranjat cu multă migală şi simţ artistic. 
Exponatele prezentate( coşuleţe cu ouă, machete relizate din ouă, diferite 
figurine, lădiţe, farfurii toate pline cu ouă realizate  în tehnici diferite) au 
impresionat participanţii la licitaţie.
 S-a început licitaţia cu exponatele grupelor mici continuând până la grupa 
mare. Fiecare educatoare a licitat pentru exponatele prezentate încercând să 
scoată pe  ele o sumă cât mai mare. De exemplu, s-a pornit de la 10 lei şi s-a 
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achiziţionat cu suma de 40 lei. Micuţii preşcolari adunau banii în coşuleţ şi 
apoi erau depuşi în urna special amenajată. Spiritul de competiţie, dorinţa de 
a contribui la această acţiune  a dus la vânzarea tuturor exponatelor şi la 
colectarea unei sume importante de bani care a fost calculată de către 
Părintele protopop împreună cu reprezentanţi ai I.P.J., ai părinţilor şi 
anunţată oficial în sală. 
 La final s-au adresat mulţumiri tuturor participanţilor la acţiune iar cadrele 
didactice implicate au primit  din partea Protopopiatului diplome pentru 
recunoaşterea muncii lor.
Acţiunea  a fost  publicaţă  pe posturile locale de radio şi televiziune.

13.  Rezultatele obţinute:
A)Suma de 3500 lei
B)  hăinuţe  noi  pentru  30  de  copii  provenind  din  familii  aflate  în 
dificultate
C)Rezultate de natură educativă: sensibilizarea faţă de  familiile aflate 
în dificultate, spirit  de solidaritate, contribuţii  la dezvoltarea simţului 
estetic
D)Expoziţia şi licitaţia

14. Modalităţi de evaluare a activităţii: 
a)  chestionare orală, interviuri, impresiile participanţilor
b)reflectarea în mass-media a activităţii
15.Dovezi relevante ce vor fi ataşate:

  DVD
 Fotografii   C D
 Afiş acţiune

16. Sugestii/ recomandări/ motivaţia propunerii ca activitatea să fie 
reprezentativă pentru unitatea şcolară:

Considerăm că această activitate este reprezentativă pentru unitatea noastră 
din următoarele motive:

-  a fost a şasea ediţie şi am constatat că pe parcursul anilor sumele au 
crescut semnificativ; dacă la început am îmbrăcat un număr de 10 copii 
acum am ajuns la 30;

- Implicarea unui număr foarte mare de participanţi ; 
- Convingerea şi implicarea cât mai multor parteneri educativi, 

reprezentanţi ai comunităţii locale;
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- Bucuria şi plăcerea cu care au lucrat copiii  alături de părinţii lor pentru 
un scop caritabil; 

- Seriozitatea şi perseverenţa de care dau dovadă partenerii noştri 
contribuind an de an la succesul acestei acţiuni.

- Şi nu în ultimul rand, speranţa că pe viitor toţi cei care veţi lua cunoştinţă 
de această acţiune ne veţi fi alături în frumoasa misiune de a ,,Dărui 
copiilor  bucuria Învierii!”

AM ÎNVĂŢAT MAI MULTE ŞI SUNTEM MAI BUNI!
                           
                         Director, Ed. Tudor Georgeta

                          Consilier Proiecte, programe Ed. Ionescu Emilia Licinia
                          Coordonator proiect Prof. Petre Oana Simona

Adresă e-mail: 
gradpp2_1976@

yahoo.com 
Strada Vechea 

Matca, nr.3
Cod Poştal: 

920083 
Nr. Tel: 

0243/235949
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                                       ANEXĂ
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