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RAPORT EDUCAȚIONAL
LUNA IUNIE 2020

Dragi părinți,

Timpurile noi necesită soluții noi, iar educația are mare nevoie de un refresh. Ne dorim să vedem schimbări în 
jurul nostru și avem nevoie de oameni “open minded”. Această deschidere vine prin comunicare și acceptare. Noi 
suntem modele de comunicare și de toleranță pentru copiii noștri. Ei nutresc ceea ce noi plantăm, iar toleranța este 
unul dintre aspectele cele mai importante din procesul de educare.  Cu cât copiii ajung să cunoască mai multe 
despre un subiect anume, cu atât ei devin mai toleranți, mai flexibili, manifestă curiozitate și dorință de cunoaștere. 
Altfel spus, cu cât expunerea lor la medii variate, la informații culturale despre diverse țări, este mai mare, cu 
atât mai mare este și impactul asupra dezvoltării unor capacități care le vor fi de ajutor pe parcursul întregii vieți 
(lejeritate în comunicare, introspecție, respect față de diversitate, adaptabilitate, “thinking outside the box”).

Ce ne rămâne de făcut?
La modul general: Introducerea acestor concepte, atât acasă cât și la școală/ grădiniță, și găsirea activităților 
menite să îi familiarizeze pe copii cu diversitatea culturală. 

Pasul 1 - Cumpărați o hartă a lumii și aratați copiilor unde se află România. Desenați împreună steagul sau faceți o 
plăcintă tradițională. Vorbiți despre tradiții, artă, cultură. Aici începe totul.

Pasul 2 - Alegeți un vecin al țării și explorați puțin tradițiile lor. Mergeți pe regula celor trei lucruri speciale- alegeți 
doar trei lucruri care descriu țara respectivă mai bine (un pictor, un muzician, un fel de mâncare). 

Pasul 3 - Faceți un fel de jurnal al lucrurilor deja discutate, în care să lipiți poze alese împreună. Copiii vor fi 
încântați de primul lor jurnal de cunoaștere, construit alături de părinți. 

Pasul 4 - Continuați, oferindu-i ocazia copilului să aleagă el o țară din Europa. Mergeți din aproape în aproape, 
în funcție de vârsta copilului. Faceți ca fiecare activitate să fie construită după interesele copilului (Am văzut că 
iubește pastele, știi cine mai iubește pastele? Unde au fost ele făcute?)

Pasul 5 - Povestiți lucruri bune/ întâmplări din excursii în diferite zone, arătați imagini cu oameni din culturi diferite 
(ce vezi diferit?), povestiți și celor cunoscuți despre munca depusă alături de copil- se va simți important, încrezător 
în sine, iar acest lucru îi va susține curiozitatea pentru mai mult timp. 

Copiii au nevoie de cunoștințe livrate interdisciplinar și însoțite de imagini/ de frumos. 

Mult spor!
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EVENIMENTELE LUNII
Întâlnirile online :)
Luna Iunie a venit evenimente naționale și internaționale pe care copiii le-au explorat și sărbătorit, dar și cu 

reînceperea grădiniței, reîntâlnirea cu colegii într-un cadru nou.

1 Iunie- Ziua Internațională a Copiilor
 Ziua copiilor a fost sărbătorită printr-o activitate specială. Copiii au confecționat scrisori și felicitări pentru prietenii 

lor din țară sau din afară țării, pentru prieteni reali sau imaginari. Scrisorile lor au fost ingenioase, creative și au 

descris o mare dorință de reîntâlnire și apropiere. 
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5 Iunie- Ziua îmbrățișării pisicilor
Ghicitorile despre pisici au fost dibuite instant, fiecare copil a povestit despre pisica lui de acasă sau vreo pisică din 

vecini dornică de mângâiere. Poveștile despre pisici și toate informațiile noi au fost ascultate cu atenție. La final, 

fiecare copil și-a confecționat o pisicuță din hârtie.

8 Iunie- Unde mergem în vacanță?
Am discutat despre diverse locuri în care ne-am dori să ajungem în vacanță, ce tradiții ne plac de acolo și de 

ce dorim să vizităm acele locuri. Copiii au ales în special destinații de vacanță la mare- cum ar fi Grecia, Italia, 

România, dar și destinații precum Anglia.
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Bine ați revenit la grădiniță!
Din 15 iunie, adoptând toate procedurile necesare pentru a ne proteja, am revenit la grădiniță la fel de curioși, 

dorinci de interacțiune și veseli. 

Cu drag,
 Oana-Isabela, Oana și Simona 


