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DENUMIREA ACTIVITATII – „SA DARUIM COPIILOR BUCURIA INVIERII”

TIPUL ACTIVITATII - EXPOZITIE CU VANZARE (Domeniile Cultural, Artistic,
Cetatenie democratica si responsabilitate sociala)

COORDONATORI : Director, ed. Frangulea Elena
Prof. Dorobantu Steluta Roxana
Ed. Rosu Roxana Lacramioara

CADRE DIDACTICE IMPLICATE: prof. Ion Teodora, prof. Cuzeli Alina Thereza, prof.
Damian Ana Maria, prof. Militon Ioana, prof. Enache Constanta, prof.Sandu Aurelia, prof.
Iacob Smaranda, prof. Aristotel Veronica, prof. Stroe Ioana, prof. State-Titirisca Alexandra,
prof. Cristea Loredana Elena, ed. Tudor Georgeta, ed. Munteanu Anica, ed. Costea Maria, ed.
Emilianof Cornelia, ed. Ionescu Emilia Licinia, ed. Rosu Roxana Lacramioara, ed. Raceanu
Octavia, ed. Ionescu Elena, ed. Lentu Daniela Ionela, ed. Tihan Dorina.

NUMAR PRESCOLARI SI PARINTI IMPLICATI: 150 prescolari si 50 parinti

SCOPUL: Pastrarea traditiilor legate de Sarbatoarea Pastelui prin valorificarea potentialului
artistic si creativ al prescolarilor.

OBIECTIVE EDUCATIONALE:
- stimularea interesului copiilor pentru intelegerea si pastrarea traditiilor legate de

Sfanta Sarbatoare a Invierii Domnului ( Paste)
- valorificarea comtetentelor si abilitatilor practice si plastice ale prescolarilor prin

realizarea unor creatii originale, inedite;
- realizarea unei expozitii cu vanzare ce cuprinde rezultatul muncii lor;
- strângerea de fonduri pentru un număr de copii, beneficiari ai Biroului de Asistență

Socială al Protopopiatului Slobozia;
- atragerea copiilor in organizarea si participarea la activitati extrascolare si

extracurriculare

LOCUL DESFASURARII: Centru Cultural Unesco „ Ionel Perlea”

DESCRIEREA ACTIVITATII: Indemnul Domnului Iisus Hristos ne-a calauzit pasii in
derularea parteneriatului educational GRADINITA-PROTOPOPIAT. Astfel, activitatea ``SA
DARUIM COPIILOR BUCURIA INVIERII!`` este o activitate derulata in cadrul
parteneriatului educational GRADINITA-PROTOPOPIAT , o activitate extraordinara, care se
bucura de succes an de an, de entuziasmul copiilor, dar si adultilor si de gandurile crestine de
ajutorare a copiilor nevoiasi, in pragul sarbatorilor pascale. Intreaga echipa s-a mobilizat si a
dus la bun sfarsit o actiune caritabila spre bucuria tuturor, mai ales a celor ce au beneficiat de
rezultatul actiunii. Cu daruire si simt crestin, copii, parinti si cadre didactice au colaborat in
vedrea obtinerii unor lucrari artistico-plastice si decoruri pascale deosebite (oua, cosulete,
felicitari, machete etc.), toate acestea fiind apreciate si valorificate dupa bunul gust de catre
parinti si reprezentanti ai comunitatii locale prezenti la actiune.

REZULTATE OBTINUTE:
- dezvoltarea si cultivarea spiritului de echipa si de competitie, dar si a celui de

intrajutorare in randul copiilor si adultilor implicati;
- decoruri pascale si oua incondeiate lucrate cu tehnici diferite;



- fondurile obtinute in urma actiunii;
- bucuria de pe chipurile tuturor copiilor implicati.

MARTURII:
``Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor,

marți, 19 aprilie 2016, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, în Sala Arcadia, s-a
desfășurat ediția a VIII-a a Expoziției cu vânzare „Să dăruim copiilor bucuria Învierii!”.

Proiectul social-filantropic face parte din parteneriatului educațional „Lăsați copiii să vină
la mine!” încheiat între Protopopiatul Slobozia reprezentat de Părintele Protopop Butu Ionuț
și Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Slobozia, reprezentată de doamna director Frangulea
Elena.

Scopul evenimentului este strângerea de fonduri pentru ca un număr de 30 copii,
beneficiari ai Biroului de Asistență Socială al Protopopiatului Slobozia, să-și sporească
bucuria Sfintelor Paști în haine noi, conform tradiției.

Copiii, părinții, bunicii, doamnele educatoare, școlarii și doamnele învățătoare de la
Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din municipiu au realizat aranjamente de ouă frumos
încondeiate, cu motive tradiționale, în tehnici diferite.

Momentul artistic din cadrul evenimentului a fost susținut de Grupul Vocal „Sunetul
muzicii” al Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2, dirijat de doamna educator Emilia Ionescu.

Toți copiii prezenți au primit din partea Protopopiatului Slobozia ouă de ciocolată, iar
cadrele didactice diplome și icoane.

Reprezentantii Protopopiatului Slobozia mulțumesc tuturor celor care au dăruit prin
generozitatea lor un zâmbet pe chipul micilor creștini aflați în situații de dificultate.`` a
consemnat Patrascu Anastasia – asistent social Protopopiatul Slobozia (aparitie web: http://sf-
esc.ro/informatii/12774-sa-daruim-copiilor-bucuria-invierii.html)



DOVEZI:







Pentru succesul actiunii tocmai incheiate si pentru
imbunatatirea celor viitoare , echipa de proiect
multumeste tuturor participantilor si le ureaza:

~~ Sarbatori pascale linistite~~


