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Ce s-a întâmplat de 
fapt? Profesor învățător 
preșcolar Liliana Ionescu a 
organizat cu preșcolari de 
la grupa mică o mini-ser-
bare. Prichindeii, îmbrăcați 
în costume populare, au 
intrat în sala de festivități 
pe melodia ”Treceți bata-
lioane române Carpații” și 
 s-au așezat în semicerc. 
Au făcut exerciții de front 
și formație, răspunzând la 
comenzi precum poziția 
”Drepți!”, ”Pe loc repaus!”, 
au executat acțiuni de de-
plasare: mers în cadență, 
opriri din mers, variante 
de alergare, exerciții de re-
laxare, apoi Morișca, mers 
doi pași în față cu băta-
ie din picior și doi pași în 
spate cu bătaie din picior. 
Cei mici au interacționat 
apoi cu păpușa Mara, ca-
re a venit în vizită ca să 
îi admire cât de frumos 
sunt îmbracați și cum se 
descurcă cu dansul popu-
lar ”Drag mi-e jocul româ-
nesc”. Piticii curajoși au 
fluturat stegulețe și au in-
vitat doamnele și domnii 
să danseze împreună ”Ho-
ra Unirii”. 

Scopul activității de-
monstrative a fost dez-
voltarea fizică armonioa-
să prin practicarea dan-
sului popular, cât și edu-
carea trăsăturilor morale: 
voință, perseverență, cu-
raj, spirit de colectiv. 

Copii frumoși care, la 
doar trei ani, au fost foar-
te ascultători, cooperanți, 
drăgălași și au reușit 
prin munca deosebită și 

susținută a doamnei edu-
catoare, pe care nu o scă-
pau o secundă din ochi, 
să facă lucruri incredibile 
pentru vârsta lor, mai ales 
că erau scoși din zona lor 
de confort și aduși în mij-
locul unui număr mare de 
oameni străini.

Copiii, învățați să 
respecte simboluri 
naționale

”Am fost fericită să 
fim gazde ale acestui eve-
niment și cred că activi-
tatea și-a atins obiective-
le. Ca  dascăli, avem mi-
siunea, alături de părinți, 
alături de întreaga comu-
nitate locală, să păstrăm 
aceste valori, să le trans-
mitem copiilor noștri, pen-
tru ca identitatea noastră 
de români să fie vizibilă și 
să rămână în sufletele co-
piilor, să ducă mai departe 
tradițiile, tot ce este româ-
nesc”, ne-a declarat prof. 
Coca Codreanu, directorul 
Școlii Gimnaziale nr. 1 Tu-
nari și al Grădiniței nr. 1 
Tunari .

Potrivit prof. Coca Co-
dreanu, ceea ce nouă 
ni s-a părut și chiar es-
te o activitate deosebită, 
ține de fapt de normali-
tate în grădinițele ilfove-
ne. O astfel de activitate 
se desfășoară într-o gru-
pă de copii ținând cont 
de particularitățile lor de 
vârstă. ”A fost un exem-
plu de bune practici pe ca-
re îl dorim să se transmi-
tă, să fie un model și pen-

tru celelate grădinițe din 
cadrul Centrului Metodic 
Voluntari. Au fost doamne 
educatoare din Afumați, 
Voluntari, Ștefănești, Tu-
nari sau Petrăchioaia. 
Ca după orice activitate 
desfășurată în cadrul cer-
cului pedagogic, se face o 
analiză, tot ce este bun, 
frumos, se păstrează. 
Bineînțeles că sunt ele-
mente ce se mai pot ame-
liora pentru că întotdeau-
na, există loc și de mai bi-
ne”, a spus prof. Codrea-
nu. Este o activitate nor-
mală, așadar, de formare 
continuă, o activitate se-
mestrială  a cercului peda-
gogic, dar fiind în preajma 
zilei de 1 Decembrie, te-
ma ”Educația copilului în 
spiritul valorilor naționale” 
a fost una specială, fi-
ind aleasă de inspectorul 
școlar de Educație Timpu-
rie, Leana Pelimon. 

Domnia sa a felici-
tat colectivul și pe doam-
na educatoare care a sus-
ținut lecția. ”Pot spune 
cu tărie că a fost o acti-
vitate reușită care, deși a 

marcat un eveniment de-
osebit, nu a părut ca o 
activități de educație fi-
zică, dar a respectat ri-
gorile metodice ale unei 
activități psiho-motrice și 
a putut să marcheze și 
să se încadreze în tema 
”Educația copilului în spi-
ritul valorilor naționale”. 
Cred că prin activitatea 
de astăzi am reușit să in-
troducem copilul în lumea 
valorilor naționale, să îl 
facem să respecte aces-
te valori numai prin sim-
bolurile pe care astăzi co-
pilul le-a purtat, costumul 
național, steagul trico-
lor. Asta sigur îi va amin-
ti tot timpul de evenimen-
tul pe care l-a sărbătorit 
și sigur își va păstra valo-
rile naționale”, a punctat 
inspectorul școlar.

Ulterior, conform 
pro    cedurii, după partea 
metodică și practică a 
activității, educatoarele au 
prezentat diferite exem-
ple de bune practici adu-
se de la grădinițele mem-
bre ale Centrului Metodic 
Voluntari.

Bazele educației 
se pun în 
preșcolaritate

Au fost invitate ca 
prin exemplele din gră-
diniță să marcheze ceea 
ce umează să sărbătoa-
rească, încadrarea între-
gii activități  făcându-se 
în tema cercului. ”Bazele 
educației se pun încă din 
preșcolaritate și prin toa-
te activitățile desfășurate 
în grădiniță încearcă să 
dezvolte partea socio-
emoțională și să forme-
ze deprinderile socio-
emoționale ale copilu-
lui și să îl educe în spiri-
tul moral al poporului și 
al tradițiilor noastre. Noi 
asta facem, începând 
de la joc și până la toa-
te categoriile de activități 
pe care le desfășurăm în 
grădiniță. Jocul este ac-
tivitatea de bază în gră-
diniță și respectând regu-
lile jocului înseamnă că 
ne respectăm și învățăm 
copilul să aibă niște prin-
cipii de viață și de respect 
față de semenii de lân-

gă noi și să își însușească 
criterii morale după ca-
re să se ghideze mai târ-
ziu”, a mai spus inspecto-
rul școlar. 

Prof. Mirela Petrache, 
metodistul Centrului Me-
todic Voluntari, a preci-
zat că, deși doamna edu-
catoare care s-a ocupat 
de partea practică a avut 
mari emoții, este mândră 
că a văzut asemenea co-
pii care transmit pe viitor 
mesajul ”Sunt mândru că 
sunt român!” și a felici-
tat dascălul pentru munca 
depusă și rezultat.

La rândul său, prima-
rul comunei Tunari, și-a 
exprimat încântarea și 
emoția față de activitatea 
pedagogică la care a asis-
tat, felicitând ”doamnele 
educatoare, în frunte cu 
doamna Mirela Petrache, 
cu doamna inspector și 
doamna director Coca Co-
dreanu, pentru că au or-
ganizat o activitate didac-
tică benefică pentru copii”

Prof. Aurelia Dobre, 
manager adjunct al gră-
diniței, ne-a precizat, la 
rândul său: ”Este bine ca 
începând de la grădiniță 
să cunoască tradiții, să le 
aprindem inima și simțul 
patriotic, să fie mândri că 
sunt români. Astăzi, am 
ținut în mod special ca 
doamnele să vină îmbră-
cate cu o ie tradițională, 
ca semn de mare cinste 
pentru sărbătoarea de 1 
Decembrie. Iar noi ar tre-
bui să vorbim cu copiii să 
fie mândri de țara lor. 

Centrul metodic Voluntari a promovat 

”Educaţia copilului 
în spiritul valorilor naţionale”

Grădinița nr. 1 Tunari a găzduit, pe 
28 noiembrie, un cerc pedagogic al 
educatoarelor din județul Ilfov, ocazie cu care 
a fost dezbătută tema ”Educația copilului 
în spiritul valorilor naționale”. Aproximativ 
50 de educatoare ce activează în cadrul 
Centrului Metodic Voluntari au asistat, alături 
de primarul comunei Voluntari, Alexandru 
Neacșu și Marian Ion, city manager, la o 
activitate practică, în susținerea temei alese, 
organizată cu copilași de grupă mică, o sursă 
infinită de inocență și drăgălășenie pentru 
întreaga asistență. 

Cristina NedelCu

La Tunari,


