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”Toate școlile partene-
re au copii care provin din 
medii sociale defavorizate, 
iar dificultățile de învățare 
vor fi trecute ca prioritate 
în cadrul activităților proiec-
tului. Grupul țintă al proiec-
tului îl reprezintă profesorii, 
părinții și copiii. Jocurile din 
copilărie ale părinților vor fi 
valorificate pentru a crea o 
legătură între trecut și pre-
zent, între tradițional și mo-
dern. În cadrul proiectului, 
ne-am axat pe ideea că jo-
curile au o putere magică 
de a aduce copiii împreu-
nă, indiferent de vârs tă, re-
ligie și cultura acestora. Jo-
curile au o caracteristică in-
cluzivă, care nu lasă pe ni-
meni în urmă. Copiii, majo-
ritatea timpului liber și nu 
numai, și-l petrec jucându-
se. Jocul reprezintă pen-
tru copii o modalitate de a-
și exprima propriile capaci-
tăți. Prin joc, copilul capătă 
informații despre lumea în 
care trăiește, intră în con-
tact cu oamenii și cu obiec-
tele din mediul înconjurător 
și învață să se orienteze în 
spațiu și timp. Incluziunea 
înseamnă un efort al fiecă-
ruia de a vedea în fiecare 
și în toți, semeni care au o 
valoare proprie, semeni în 
ai căror ochi se reflectă, la 
rândul ei, propria noastră 
valoare. Educația incluzivă 
aduce toți copiii la un loc, în 
aceeași  comunitate, îi ajută 
să se simtă bine, să se sim-
tă iubiți, prețuiți, apreciați, 
sprijiniți și stimulați în 
aceeași măsură, pentru a 
ajunge la dezvoltarea de-
plină a propriului potențial”, 
ne-a declarat prof. Mariana 
Liscan, directorul Grădiniței 
Nr. 1 Pantelimon.

Rolul părintelui în 
educația incluzivă

În completare, prof. 
Ramona Ionescu, coordo-

nator al proiectului, a făcut 
referire la rolul părintelui în 
educația incluzivă. Potrivit 
acesteia, părintele trebu-
ie să fie un aliat al propriu-
lui copil și al celorlalți copii, 
să caute și să stabillească 
un sprijin reciproc împreu-
nă cu ceilalți părinți ai co-
piilor din grădință, și să nu 
încerce să abordeze sin-
gur problemele, să lucre-
ze în parteneriat cu unita-
tea de învățământ, pentru 
a dezvolta practici incluzive 
pentru copilul său, valorifi-
când ceea ce există și es-
te bun, identificând barie-
rele de participare la viața 
școlară, cooperând pentru 
găsirea de soluții. Părin-
tele trebuie să-și păstreze 
optimismul, energia și au-
to-determinarea, pentru a 
face toate aceste lucruri și 
pentru a se bucura de fa-
milia sa.

”Plecând de la cele 
de mai sus, am pus baze-
le unui parteneriat în ve-
derea susținerii și consoli-
dării mediului educațional 
incluziv, care reprezin-
tă prioritatea acestui pro-
iect Erasmus+. Au fost 
planificate patru module 
de învățare și trei întâlniri 
transnaționale. Cursurile 
se vor derula în Portuga-
lia, Grecia și Romania, iar 
întâlnirile transnaționale 
vor avea loc în Franța, 
Turcia și Italia. Iar ceea 
ce face acest proiect ine-
dit este videoconferința la 
care vor participa instituții 
din toată Europa. Pentru 
a ne atinge obiectivele 
vom valorifica potențialul 
celor șase instituții im-
plicate. Obiectivele prin-
cipale au în vedere re-
alizarea unei cărți, ca-
re să cuprindă descrierea 
a 12 jocuri tradiționale 
no-touch și 15 jocuri di-
gitale, elaborarea unui 
opțional care să fie ulte-

rior integrat în activitățile 
desfășurate în grădiniță, 
creșterea interesului pen-
tru învățarea și utilizarea 
limbilor străine. Pe lângă 
aceste obiective genera-
le, ne-am propus să dez-
voltam atât competențele 
cheie ale personalului di-
dactic, cât și creșterea 
competențelor digita-
le și abilităților de adap-
tare și aplicare a jocu-
rilor tradiționale. Acest 
schimb de experiență în-
tre țările participante re-
prezintă un punct for-
te pentru menținerea și 
îmbunătățirea relației 
grădiniță - familie - co-
munitate, acestea ară-
tând un interes deosebit 
pentru implicarea în deru-
larea activităților”, a mai 
adăugat coordonatorul 
proiectului.

Din echipa de proiect 
fac parte prof. Mariana 
Liscan, Ramona Ionescu, 
Maria Bantaș Maria, Maria 
Gavrilă, Gabriela Mihale, 
Andreea Brătilă, Nicoleta 
Sima și Camelia Bălălău.

actualitate

Grădinița Nr. 1 Pantelimon 
se mândrește cu un al doilea 
proiect european ERASMUS

 ”Playing with the past, Improving with the future” este coordonat de unitatea de învățământ ilfoveană, iar 
parteneri sunt profesori din Franța, Grecia, Turcia, Portugalia și Italia

Grădinița Nr. 1 Pantelimon este o unitate de 
învățământ modernă, care are ca prioritate 
sprijinirea învățământului preșcolar prin 
integrarea copiilor, indiferent de cultură, limbă, 
obiceiuri, tradiții și mediul din care provin. În 
acest context, conducerea grădiniței anunță că va 
derula, în perioada 15.11.2021 - 15.11.2023, cel 
de-al doilea proiect european Erasmus + câștigat 
- ”Playing with the past, Improving with the future”, 
reprezentând un schimb de experiență între 
profesorii din șase țări europene participante: 
Franța, Grecia, Turcia, Portugalia și Italia, România 
fiind țara coordonatoare.
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