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1. LA CEAS  ANIVERSAR... 
 

 

Încărcătura afectivă și profunzimea gândurilor exprimate în cel de-al doilea număr al 

revistei grădiniței Asteroidul, face ca acesta să fie unul special, deoarece dincolo de gînduri sunt 

fapte, dincolo de fapte sunt oameni... 

Acum, la ceas aniversar, când Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” împlinește 

patru decenii de existență, călătorind prin timp, simți nevoia unor repere, fie că sunt nume, 

evenimente sau vise care au conturat istoria acesteia.  

Astfel, în urmă cu 40 de ani, în urbea băimărenilor, prin voința comunității de atunci, și-a 

deschis porțile, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29. Sub această emblemă și-au început 

cariera didactică șapte tinere educatoare: Margareta Horvath, Veronica Dărăbuș, Luiza Kovacs, 

Florica Popa, Ana Maria Petruț, Maria Coț și Emilia Ilieș, toate absolvente a Liceului Pedagogic. 

Îndrumate de doamna director de la vremea respectivă, Ortensia Țiplea, tânărul colectiv de cadre 

didactice s-a făcut remarcat prin: profesionalism, competență și multă dăruire.  

Chiar dacă ai senzația că aici timpul s-a oprit în loc, în lumea minunată a copilăriei, anii 

au trecut rând pe rând, copiii de ieri au devenit părinții copiilor de azi, iar provocările vieții 

cotidine nu au încetat să apară...Iată câteva evenimente din istoria grădiniței: 

 În luna septembrie a anului 1997, la solicitarea Asociației ASSOC, a fost  

înființată o grupă pentru copiii hipoacuzi care a funcționat timp de doi ani; 

 În anul 1999 a fost desființată creșa; 

 În anul școlar 2011 – 2012 s-a considerat oportună personalizarea Grădiniței cu  

Program Prelungit Nr. 29 prin atribuirea numelui Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” 

Baia Mare. 

 În anul școlar 2012 – 2013, datorită numărului mare de cereri, s-a înființat și  

cea de-a șaptea grupă, prin implementarea proiectului „Un start bun în viață”. 

 Începând cu anul şcolar 2013 – 2014, în urma restructurării reţelei şcolare,  

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Baia Mare, a devenit structură a Grădiniței cu Program 

Prelungit „Micul Prinț” Baia Mare.  

 În iureșul timpului au stat la cârma grădiniței manageri de excepție, cu rezultate 

deosebite, care prin calitățile de lideri, prin pregătirea profesională și devotamentul față de cei 

din jur, au rămas OAMENI lângă OAMENI, făcându-se iubite și respectate de colegi, părinți și 

copii, doamnele directori:  

 Prof. Ghioroaia Margareta 

 Ed. Pop Florica 

 Ed. Rozsnyai Eugenia Adriana 

 Prof. Nechita Elena Oana 

 Prof. Pop Georgeta Tania 

Dumnealor, alături de echipa experimentată de cadre didactice de laGrădinița cu  
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Program Prelungit „Micul Prinț”, au reușit, prin răbdare, dragoste și implicare să transforme 

grădinița într-o mare și frumoasă familie. Aici copiii se bucură de căldura, înțelegerea și iubirea 

imensă a doamnelor educatoare care au pus în valoare un mare adevăr, acela că „omul sfințește 

locul”.  Dimitrie Gusti afirma cu ceva ani în urmă că: „Oricât de performant ar fi organizarea 

unei instituții și oricât de perfect ar fi programul ei de activitate, totul va depinde de oamenii care 

au chemarea de a da viață, să le înfăptuiască”.  

 Așadar, fie că e vorba de dascălul de ieri sau de azi, aspectul comun al celor doi este 

OMUL din ei care este chemat sã sporeascã frumusețile creației, prin propria lui contribuție la 

împodobirea lumii și a universului. 

 

Director, 

Prof. Fănățan Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. GRĂDINIȚA DE IERI 

 
 

2.1. OAMENI pentru OAMENI  

 
„Este firesc și inevitabil, ca în momentele importante ale vieții, să ne detașăm pentru 

câteva clipe de tumultul lumii în care trăim și să refacem din amintiri un drum parcurs în evoluția 

noastră.” 

Eu trăiesc acum intens și cu emoții, pe care cu greu mi le ascund un asemenea moment aniversar: 

40 de ani de când porțile acestui lăcaș dedicat copilăriei s-au deschis, cu entuziasm, speranță și 

bucurie. Consider acum că am fost o norocoasă pentru că am avut prilejul ca împreună cu un 

grup de 7 educatoare și personal administrativ conform organigramei, să performăm în 

activitatea didactică cu preșcolarii, să modelăm și să pregătim sute de copii pentru școală. 

A fost greu, dar frumos, și nu după mulți ani Grădinița cu Program Prelungit numărul 29 

a devenit în oraşul nostru un etalon al comunicării bine făcute. 

Nou- născutei reviste Asteroidul grădiniței, îi doresc viață lungă, pentru a putea 

consemna împlinirile minunatului colectiv didactic. 

Țiplea Ortensia 
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Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 29, Baia Mare…aici a a început povestea carierei 

mele de a sta de vorbă cu un Univers…cel mai pur, cel mai mirific, cel mai iscoditor, Universul 

complex şi sublim al copilului. 

S-au adunat atâţia ani în care mereu şi mereu, am avut surpriza de a descoperi frumuseţea 

muncii de dascăl. Am dăruit ce am avut mai bun în mine, pregătirea mea profesională, 

capacitatea de a mă adapta la nivele diferite de vârstă şi am primit atât de multă dragoste 

adevărată, pură, spontană şi necondiţionată din partea copiilor şi respectul părinţilor. 

Mă gândesc cu mare drag la acei ani, iubind cu mare drag acești ani de când sunt bunică 

mă gândesc la copii, părinţi, colege, la pasiunea noastră comună de  a face ca activităţile noastre 

să fie cât mai frumoase, mai interesante, mai provocatoare, pentru mintea isteaţă a unui copil 

preşcolar. 

Cu cât îndrăzneam mai mult, mai greu, obţineam mai şi învingeam ce doar credeam că e 

greu, mergeam si  descopeream tot mai mult în călătoria noastră comună prin Univesul 

Copilului. 

Eram acolo un colectiv bun, pus să facă lucruri de calitate şi să obţină rezultate pe măsura 

efortului depus din dragoste, pasiune, dăruire, din profesionalism. 

În cei 40 de ani  sau perindat multe cadre didactice, altele au rămas şi continuă munca, 

dar ştiu, ca fiecare, a încercat şi încearcă să facă  ce e mai bun şi ce e mai bine pentru a descoperi 

şi dezvola acest univers miraculos, viu şi cu un potenţial inimaginabil, Univerul Copilului! 

Majoritatea copiilor de atunci sunt acum generația matură, foarte bună și responsabilă, de 

care sunt foarte mândră, sunt oameni de diferite profesii, unele excepționale, altele mai simple, 

dar foarte folositoare, au familiile lor, copiii lor și știu că și eu și alte colege ca mine au pus o 

bucățică de suflet în ceea ce sunt ei azi. 

 E multă dragoste în munca unui dascăl, nu poți măsura sau vedea pe loc rezultatul, dar 

rezonanța rămâne și efectul se obține în timp, pentru că dăriund poți face ca un suflet să 

rodească, să fie puternic și să învingă orice obstacol în viață. 

 Și izvorul rămâne izvor, în fiecare an vin la „Grădinița numărul 29”, Baia Mare alți copii, 

se deschid alte universuri, ochi puri și iscoditori, părinți emoționați și încrezători, cadre didactice 

gata să înceapă iar și iar munca lor frumoasă și dedicată de dascăl. 

La mulți ani, Grădiniță, la mulți ani copii, părinți și dascăli, vă păstrez în inima mea ca un 

buchet imens de flori și vă mulțumesc că ați făcut parte din viața mea.   

Cu mult drag și dor, Margareta Ghioroia 
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Acum după 38 de ani care au trecut de când am ocupat postul de educatoare de la 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 din Baia Mare, am acceptat cu bucurie să scriu câteva 

rânduri despre activitatea desfășurată în acestă unitate de învățământ. Rememorarea acestei 

perioade, a acestor ani frumoși, plini de împliniri, satisfacții profesionale, mi-au inundat sufletul 

de o nostalgie aparte. Da, îmi amintesc cu drag de acei preșcolaricare veneau în fiecare zi la 

grădinișă, frumos îmbrăcați, curați, cu fața senină, bucuroși de întâlnirea cu educatoarea și 

colegii. Muncind zi de zi, cu mult calm, răbdare, dragoste, folosind măiestria didacticăîn 

formarea și educarea copiilor am reușit să-i pregătesc pentru școală, mai apoi pentru viață 

devenind oameni împliniți. Și acum simt bucuria acelor ani, mărturisesc cu încântare că nu am 

trăit degeaba această perioadă a vieții mele. 

Acum la ceas aniversar folosesc acest prilej pentru a transmite doamnelor educatoare și 

întregului personal al grădiniței, multa sănătate, putere de muncă și succes în întrega activitate.   

Pop Florica 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

„Educația este cea mai puternică 

armă pe care voi o puteți folosi pentru a 

schimba lumea.”                 Nelson Mandela 

                                                   

  Momentul acesta aniversar este 

deopotrivă unul de reflecție, de evaluare și 

de proiecție. Emotiile de bucurie își fac 

simțită prezența, pentru că timpul a lăsat o 

ampretă claraă în mintea și sufletul meu, pe 

acest  tărâm al  tumultului de tinerețe și 

entuziasm care răzbate în viața fieărui 

dascăl. 40 de ani  de trăiri intense, de zbateri 

pentru succese și reușite, de vibrație și 

înălțare,  de lacrimi și zâmbete…….. și toate 

acestea pentru a aduce un strop de magie în 

viața minunilor lumii – COPIII. 

 

 

 

 

Rozsnyai Eugenia Adriana 
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Sărbătoarea Grădiniţei cu Program Prelungit „Micul Prinţ” Baia Mare reprezintă un 

episod în viaţa noastră, a celor implicaţi emoţional, care ne poartă cu gândul în trecut, când 

retrăim cu nostalgie  una din perioadele cele mai frumoase ale vieţii. 

Vă mărturisesc faptul că sunt emoţionată acum.... când scriu aceste rânduri.  Emoția mea 

este diferită de a  celor din jur, deoarece gândul mă duce ușor spre amintirile frumoase legate de 

„acasă”. 

În anul 2011, la data de 11 iulie, am păşit în această unitate de învăţământ cu speranţă şi 

bucurie, încrezătoare în noul drum pe care aveam să-l parcurg. Era pentru mine o lume nouă pe 

care aşteptam cu nerăbdare să o descopăr şi ....am descoperit  oameni frumoşi, luminoşi la suflet 

şi la chip...oameni care m-au făcut să cred cu putere în conceptul „acasă”. 

Viorel Muha spunea în una din scrierile sale: „Supremul coordonator universal perceput 

de conştiinţe sub formele cunoscute de religie şi ştiinţă a instituit ca orice sfârşit să provoace sau 

să facă loc unui nou început. Există o ciclicitate de prăbuşire totală, un sfârşit total şi un nou 

început total. Scopul începuturilor mici şi mari, sfârşitul lor până la final, respectiv a acestora în 

totalitatea lor, constituie o acţiune repetabilă a coordonatorului universal, până la perfectibilitatea 

absolută a acestei materii şi probabil transformarea totală a acesteia în lumină total conştientă, 

încadrată pe suportul timp şi spaţiu.” 

Aşadar...acum este momentul unui sfârşit şi al unui nou început, în care o viaţă frumoasă 

vă aşteaptă în faţă. Aş putea spune că este momentul când toate informaţiile acumulate în timp 

vor fi puse în practică şi vor legitima valoarea colectivului de la Grădiniţa cu Program Prelungit 

„Micul Prinţ” Baia Mare, câştigată, de altfel, prin sacrificii şi dorinţe comune, asumate fără vreo 

recompensă ulterioară, ci din ceea ce involuntar se crează prin legături familiale de excepţie. 

Vouă, celor care încă puneţi în mişcare motorul grădiniţei, vă urez cu toată sinceritatea, 

ca porțile să vi se deschidă pentru a simți că cel mai îndrăzneț vis poate deveni realitate, că vi se 

confirmă valoarea și că sunteți învingători. Felicitări cadrelor didactice, întregului personal al 

instituţiei, vouă..celor care aţi ținut în palma voastră sufletele multor copii şi....... vă doresc să 

găsiţi permanent calea spre inimile celor mici pentru a le deschide  uşa cunoaşterii primului pas 

spre viaţă!  

Şi…...să nu uitaţi spusele lui Arthur Schopenhauer „Păşeşte dincolo…. Şi ţine seama, 

odată ce ai trecut de deal, vei începe să prinzi viteză!” 

Vă mulţumesc tuturor! 

Cu aleasă consideraţie, Elena Oana NECHITA 
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2.2. Trecut-au anii 

 

  
   

1 septembrie 1976. Ca în jurnalele cu caracter memorialistic de altădată, încerc să 

consemnez retrospectiv ce s-a întâmplat acum 40 de ani. O clădire nouă și goală, într-un cartier 

muncitoresc, care trebuia să devină Grădinița cu program prelungit Nr. 29.  Șapte  fete 

entuziaste, de 20 de ani, și o directoare, doar cu câțiva ani mai în vârstă, trebuiau să facă totul. 

 Ce poți să știi și ce poți să faci când vii direct de pe băncile unui Liceu Pedagogic? Multe, 

dacă ai curaj, dorință de a munci, inventivitate și, mai ales, dragoste de copii. Și era destulă! 

 Îmi amintesc cu drag începutul. Copii numeroși în fiecare grupă, lecții, jocuri, jucării. 

Ajungi să te confunzi cu această lume a copilăriei la care nu vrei să mai renunți niciodată. Îți 

amintești de ea în diferite momente de cumpănă și te gândești cât de bine a fost atunci când erai 

educatoare, când te jucai învățându-i  pe cei mici, credeai în universal fantastic al lumii 

poveștilor, povești pe care acum încerci să le explicit în termeni literari și critici. De ce totul 

trebuie explicat? Partea de mister ne fascinează întotdeauna. 

 Apoi îmi vin în minte chipurile frumoase și istețe ale colegelor mele de clasă și de 

muncă: Maria Coț, Florica Popa, Luiza Covaci, Veronica Dărăbuș, Margareta Horvath, Ana- 

Maria Petruț și eu, Emilia Ilieș (Numele sunt de domnișoare). Unele au plecat după câțiva ani, 

altele noi au venit (Dialog Maria, Rozsnyoi Adriana, Neagotă Elena etc; îmi cer scuze de la cele 

pe care nu mi le amintesc) și s-au integrat perfect în colectivul care  a fost aproape tot timpul unit 

la bine și la rău. 

 Eram niște fete visătoare, cu ambiții mari și orgolioase, dar sensibile și implicate. Fiecare 

a dat tot ce a fost mai bun învățământului și copiilor, a avut sentimentul responsabilității și 

demnității profesiei alese, a înnobilat profesia de educatoare prin comportament exemplar, limbaj 

ales și pregătire de specialitate superioară, spirit de într-ajutorare și comprehensiune pentru cei 

din jur. 

 Duioșia feminină, tactul pedagogic, atenția, exigența pedagogului s-au împletit mereu în 

activitatea de educare a celor mici, în așa fel încât preșcolarii să simtă că lumea adevărată este 

Grădinița Nr. 29, cea care le oferă posibilitatea de a se afirma fără rețineri și care le deschide 

aripile spre lumea școlii. 

 Câteva cuvinte despre fiii mei Bogdan și Răzvan, oameni în toată fire acum: își amintesc 

cu drag și astăzi de educatoarele lor: Maria Bretan (Coț), Florica Andreicuț (Popa), de anumite 

activități, de poezii și de colegi, de lumea cea minunată a copilăriei. 
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 Sufletul rămâne mereu tânăr și legat de locul unde și-a lăsat o parte din el. 

 Te arunci în valurile existenței, te dedici învățământului liceal, ești profesor, dar nu poți 

uita începutul atât de dedicat preșcolarilor, timpul cănd erai educatoare. Este o parte inseparabilă 

din realitatea ta ca om, ca cetățean, ca pedagog. 

Chipuri de preșcolari și de părinți, bucăți de existență, o „lume prin care am trecut” și 

care m – a marcat, dându-mi încredere în posibilitățile mele și în cei din jur.Din perspectiva altei 

vârste, altei profesii, a experienței cu adolescenții, liceeni care au infinitul în minte și învață să 

meargă „pe valuri în picioare”, îmi dau seama cât de grea și de migăloasă este educația 

preșcolarilor. 

Ce pot să le doresc colegelor mele de generație, doamnei director Fănățan Maria, 

colegelor mele mai tinere, părinților și preșcolarilor, acum, la ceas aniversar? Multă sănătate, 

putere de muncă, iubire și răbdare, priceperea de a sădi în sufletele celor mici atitudini și valori 

morale și comportamentale, dorința de a fi mereu cu ochii spre viitor. Închei afirmând ca nu e 

alta mai frumoasă oboseală decât educația, modelarea sufletelor umane. 

La mulţi ani, Grădinița Nr.29! 

Profesor  Mihnea Emilia, Colegiul Național, Vasile Lucaciu, Baia Mare 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

  

La a 40 a aniversare  a grădiniței cu 

Program Perelungit „Micul Prinț” trebuie să 

recunosc că scriu cu mari emoții aceste 

rânduri. Sunt mândră că am făcut parte din 

acest colectiv de educatoare pe care le-am 

putea numi „generația de aur”, a 

învâțământului preșcolar din Baia Mare. 

Grădinița Micul Prinț a fost și este una 

dintre grădinițele de prestigiu din acest oraș 

și o rampă de lansare pentru viitorii școalri. 

 Având 43 de ani vechime în 

învâțământ, mă bucur că i-am încheiat în 

această unitate alături de oameni dedicați 

învâțământului preșcolar.    

 

 

 

Micul Prinț eu mă numesc 

Pe copii eu îi iubesc 

Și-i primesc în a mea casă 

Pentru o educație aleasă 

 Grădinița Micul Prinț 

 Îi așteaptă pe părinți 

 Să-și aducă ail or copii 

 În casa cu jucării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Onea Eugenia 

 

 

 

Aici ei vor fi îndrumați  

Foarte bine educați 

De doamnele educatoare 

Mame bune iubitoare 

Cu-a lor voce minunată 

 Îi vor cuceri îndată 

 Pe micuții prichindei 

 Veseli, harnici, voinicei. 

Dobrican Varvara
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„Am avut plăcerea de a mă alătura colectivului Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 29, în 

toamna anului 2008. 

A fost pentru mine un început de drum din care am avut multe de învățat.O să rămân veșnic 

îndatorată colegelor care mi-au împărtășit din vasta lor experiența. Toate emoțiile și bucuriile, le 

voi prețui mereu! 

Colaborarea strânsă pe care am avut-o este însușirea a tot ce constituie un întreg 

indivizibil, o unitate. Acestă legătură cred că este secretul dăinuirii neîntrerupte timp de 40 de ani 

al acestei grădinițe. 

Sistemul de învățământ este în continuă schimbare, dar scopul nostru a fost 

întotdeauna să ne ridicăm peste standardele impuse de societate. 

Chiar dacă nu mai lucrez în cadrul sistemului de învățământ, mă gândesc cu drag la 

activitățile pe care le făceam împreună, la bucuria din ochii copiilor când învățau lucruri noi și la 

mulțumirea de care dădeau dovadă părinții. 

 

A fost o experiență unică plină de amintiri plăcute, la care ma bucur ca am luat parte! 

 

Sincere felicitări tuturor care au luat parte la istoricul acestei unități! ” 

 

Cu sinceritate, 

Anuța Logigan (Vlad) 

 

  

La ceas aniversar, pe porțile larg deschise, intru și eu, Maria Lihet, educatoare din 

generația 1980, care am lăsat o părticică din sufletul meu în Grădinița cu Program Prelungit nr. 

29, căci așa se numea în 2007 când m-am transferat la această unitate. Timpul a fost de partea 

noastră și împreună, cu mic și mare, ne-am implicat în diverse proiecte de succes, care ne-au 

purtat numele unității până la București și înapoi sau peste alte mări și țări. 

Sunt mândră că am trăit și muncit 7 ani în această unitate și că fostele colege nu m-au 

uitat și nu au putut sărbători fără mine. 

La mulți ani, dragă grădiniță! 

 

Lihet Maria  

 

 



13 

 

2.3. Foști preșcolari 

 
Educația  este  efortul  făcut în 

trecutul nostru pentru a ajunge în viitor. 

      Toți avem propriile noastre mașini ale 

timpului, unele ne duc înapoi, acestea se 

numesc amintiri, altele ne duc înainte și  se 

numesc visuri.  

 Îmi amintesc și acum cu nostalgie de 

anii petrecuți la grădiniță, unde fiecare zi 

începea cu o nouă provocare. Abia așteptam 

să ne întâlnim cu prietenii, să învățăm lecții 

noi, pregătite cu atenție de doamnele 

educatoare, încercând să ni le fixeze în 

bagajul nostru de cunoștințe. De aici a 

început șlefuirea noastră ca viitori oameni ai 

societății. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preșcolar fiind la Grădinița cu 

Program Prelungit NR. 29 Baia Mare, mi-a 

rămas în memorie un eveniment, care se 

pare că a contat în alegerea meseriei mele. 

       La 5 ani, un simplu rol într-o scenetă, 

primit de la d-nele educatoare Elena 

Neagotă și Varvara Dobrican, un halat, un 

stetoscop, un termometru, aș spune că jocul 

m-a dus mereu tot mai departe în real. Acest 

rol s-a transformat într-un ideal, 

concretizandu-se mai apoi într-o profesie. 

      Dăruiți copiilor arta de a trăi frumos, 

educându-i! 

 

Dr. Eduard Alexandru Duda- CT Dental 

Baia Mare
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                                Cuciureanu Mihai, elev al clasei a-II-a 

 

  
„Chiar dacă a trecut mult timp de când mi-am luat „La revedere” de la gradiniță, îmi aduc 

aminte chiar și acum momentele dragi petrecute acolo...   

Primele zile din an, când copiii sfioși se ascundeau în spatele părinților și doamnele 

educatoare le zâmbeau și îi invitau să intre în grupe. Ele  ne învăţau în fiecare zi ceva nou, un 

cântecel, o poezie, o poveste, ne pregăteau pentru viaţa de elev. Îmi sunt proaspete în minte 

serbările pline de emoţie, mai ales cele de Crăciun când Moşul apărea de fiecare dată cu sacul 

plin cu daruri. Înca mai simt chiar şi gustul mâncarii preparate cu dragoste de doamnele 

bucătărese, iar îngrijitoarele erau mereu gata să încheie un nasture sau să lege un şiret. 

Deși dimineața, la începutul programului  ne despărțeam cu greu de părinții noștri, la 

sfârșitul zilei nimeni nu era pregătit să plece acasă și să se despartă de colegii de grupă, așa că 

parcul gradiniței devenea neîncăpător și se umplea de râsetele și veselia noastră, a copiilor.  

Acolo, la grădiniță s-au legat prietenii care sigur vor dura o viață.” 

Alexandra Sălăjan  - elevă a clasei a- IX-a 

  

„O parte din sufletul meu a rămas aici, în a doua mea casă. Mi-e dor să fiu copil, mi-e dor 

să fiu unul dintre preșcolarii grădiniţei mele de suflet… „grădi 29”. Aici am învățat să învăț, aici 

am învățat să fiu resposabilă, aici am învățat să respect, aici am învățat să fiu om. 

 În cazul meu „cei șapte ani de acasă”sunt rodul acestei grădinișe, în mare parte datorită 

doamnelor educatoare Filipciuc Delia și Stan Antoaneta. 

 Am trecut destul de greu peste momentul despărțiriide grădiniță. 

 Acum când suntem la o oarecare distanță depărtare ne vedem mai rar și totuși ….dacă 

închid ochii și inspire simt mirosul grădiniței, îl simt chiar și acum. 

Îi urez grădiniței ani mulți cu realizări nenumărate, iar actualilor și viitorilor săi copiidar 

și cadrelor didactice multe bucurii.” 

Oana Pinte – elevă a clasei a VI-a 

           Cartea, bucuria mea 

Cartea , bucuria mea 

Are multe-nvățături 

Eu culeg cu drag din ea 

Poezii, povești și sfaturi. 

 

 

 

Mie îmi place să citesc 

Despre cosmos, despre lume 

Cărțile eu îndrăgesc 

Învăț din ele lucruri bune  
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3. GRĂDINIȚA DE AZI 

 

3.1. Noi deschizători de drumuri 

 

 

Ed. Bretan Maria, grupa mijlocie „Fifi” 

Pe măsură ce intrăm sub imperiul 

acesta al Bătrânului Timp simt că avem 

nevoie tot mai mult să ne reamintim despre 

acele “ icoane” ale vremurilor care n-au 

lăsat să se șteargă urmele pașilor noștri prin 

locurile pe unde am trecut. 

Ar trebui, poate, să găsesc cele mai 

potrivite cuvinte care să mă ajute să spun 

povestea celor 40 de ani, o poveste 

interesantă a unei educatoare, o poveste de 

viață care se identifică  întru totul cu 

povestea Grădiniței ’„Micul Prinț”. 

Călătoria mea de-a lungul anilor a 

fost placută, încărcată cu toate emoțiile 

posibile, pentru că am avut alături oameni 

deosebitți dedicați profesiei  de „dascăl” 

alături de care am experimentat  noi valențe 

de prietenie și competiție  profesională. 

Nu au lipsit provocările și încercările 

de tot felul, atât profesionale cât și 

personale,  dar am fost mereu  înconjurată 

de  personae dragi care mi-au transmis mult 

curaj și alături de care am exersat formele 

unui mers elegant, sigur și plin de realizări. 

Și pentru că, timpul trece mai repede 

decât am dori noi, sunt mândră că am ajuns  

la finalul călătoriei mele profesionale, iar 

dacă m-as putea întoarce în timp, 

mărturisesc că aș poposi îndelung alături de 

lucrurile bune și aș trece cu pași repezi pe 

lângă cele care nu ne sunt de folos. 

Dar destul cu atat melacolie, ori eu 

sunt aviatorul din povestea „Micul Prinț?” 

Și dacă aș fi,  mi-aș permite desigur să vă 

rog: „fi-ti buni, atunci! nu mă lăsați să fiu 

atât de trist: scrieți-mi de îndată că s-a 

întors…” Micul Prinț – Antoine de Saint 

Exuperi) 

Întoarcerea Micului Prinț aduce 

bucurie nu doar eroului din poveste, ci și 

nouă tuturor, iar mie personal  mulțumirea 

că am ocazia să trăiesc acest moment unic.       
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Ed. Neagotă Elena, grupa mare „Zum –zum” 

 MOTTO: 

„Bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, sufletul omului se modelează datorită 

sufletului unui alt om”.( Tagore) 

 O carte cu povești în care se întâmplă miracole, minuni, fapte ireale, frumoase.Sunt 

mândră că am poposit și eu în această minunată carte, într-o grădiniță de elită, cu un colectiv 

minunat, pasionatde modelarea celei mai de preț materii prime – sufletul copilului. Aici am trăit 

cele mai frumoase clipe din viață de-a lungul a 33 de ani. 

Îmi amintesc cu nostalgie de câte file de 15 septembrie am răsfoit în această perioadă, 

când după o lungă vacanță de vară întorceam o altă filă din cartea cu povești – cartea amintirilor 

plăcute. Pe poarta aceste grădinițe am intrat în anul 1983. Anii s-au scurs unul câte unul, filele 

cărții s-au întors una după alta, timp în care acest colectiv al grădiniței a știut să se unească ca 

într-un nucleu bine definit,  în care sădind respect reciproc, demnitate, hărnicie am cules mai 

apoi competență. 

 În prezent colectivul nostru, este un buchet de bobocei, unii cu floare deschisă iar unele 

flori care încep să piardă în adierea anilor câte o petală. Printre acestea din urmă mă regăsesc și 

eu, regret, evident fiecare petală pierdutădar consider că la cele rămase parfumul încă nu a 

dispărut, fapt care se datorează noilor colege.  

 33 de ani, o viață de om așternută pe câteva rânduri. Am înțeles că această nobilă profesie 

aleasă de mine, înseamnă să respecți cu sfințenie datoria de a fi un om bun. Pornind de la această 

convingere, m-am atașat de fiecare copil, l-am îmbrățișat, i-am șters lacrimile de pe obrăjori și 

am încercat să le dau tuturor aripi cât mai puternice către viața de școlar iar mai apoi spre 

societate.  

Doresc tuturor acelor acelora pentru care am reprezentat ceva, cândva, „Tinerețe fără 

bătrânețe și viață fără de moarte”. (Petre Ispirescu). 

 

 

 

Profesia de dascăl înnobilează 
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O societate morală oferă copilului un 

mediu propice de dezvoltare și afirmare. Să 

lucrezi cu copiii e greu , dar frumos. Copiii 

imită acțiunile și atitudinea adultilor din 

familie,  de pe stradă, din instituția de 

învățământ. Familia printr-o bună colaborare 

cu educatoarele și grădinița pune bazele 

educației copilului, încep conturarea 

personalității, îi oferă o reală cunoaștere de 

sine și încredere în forțele proprii.    

Având în vedere anii petrecuți în 

învățământ satisfacțiile muncii sunt: 

rezultatele școlare, zâmbetul întâlnirilor 

întâmplătoare, vizita la grădiniță a copiilor 

pe care i-am crescut și educat. Ești mai bun, 

mai înțelept mai împlinit alături de aceste 

suflete pure. Inspirați de drăgălășenia și 

afectivitatea lor, în ultimii ani am scris și 

poezii simple din viața și activitatea lor 

zilnică. Profesia de dascăl înnobilează pe cei 

ce o exercită cu devotament.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mulțumire 

 

Ed. Filipciuc Delia 

 

            Draga mea educatoare 

            Anii au trecut în zbor 

            Am venit la grădiniță  

            Când eram un puișor 

 

Eram mic și răsfățat,  

Uneori chiar supărat 

Tu m-ai ajutat să cresc 

Ce-I frumos să îndrăgesc 

 

Să învăț și să respect 

Munca, cinstea, omenia 

Să fiu harnic, să fiu drept 

Asta-mi este datoria. 

 

Împreună ani la rând 

Ne-ai fost mamă adevărată 

Anii repede au trecut 

Și plecăm la școală-ndată  

 

Anii cei frumoși s-au dus 

Râdem, plângem împreună 

Nu te vom uita nicicând 

Ne-ai fost ca o mamă bună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ed. Filipciuc Delia, grupa mică ”Păpădii” 
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 Timpul petrecut la catedră se 

măsoară în generaţii. Privind în urmă, după 

ani buni de activitate, simt o mare bucurie 

sufletească pentru că am ales acest drum în 

viaţă, şi anume, acela de a fi educatoare, de 

a contribui la temelia educativă a viitorului 

cetăţean.  

Prin modelarea celui mai preţios 

„material”, sufletul copilului, simt că mi-am 

făcut nu doar datoria de dascăl, ci şi datoria 

morală faţă de societatea în care trăiesc. 

Recunosc însă că legea compensaţiei şi-a 

spus cuvântul şi în cazul meu, deoarece nu 

numai am oferit, ci am şi primit: zâmbete 

inocente, îmbrăţişări sincere şi cuvinte 

frumoase. Astfel, dimineţile care la început 

păreau a fi cenuşii, se înseninau de glasurile 

cristaline ale copiilor zglobii.  

Din punctul meu de vedere, a fi 

educatoare nu este o meserie, e o vocaţie şi o 

mare datorie. Nu e uşor, dar e extrem de 

plăcut. Trebuie să ne încurajăm mereu copiii 

pentru a le stimula încrederea în capacităţile 

proprii, recunoscând demnitatea şi 

potenţialul fiecăruia dintre ei, comunicându-

le astfel că sunt iubiţi!  

 

Ed. Mătăsaru Adriana, grupa mijlocie 

”Ștrumfi” 
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Prof. Ghiț Rodica Daniela, grupa mica ,,Steluțele” 

        „Ca să poți povesti sau cânta copiilor, trebuie sa-i iubești să cauți să pricepi firea și lumea 

aparte în care trăiesc să știi să cobori până la nivelul personalității lor trebuie să iei parte 

împreună cu dânșii la toate manifestările sufletești, într-un cuvânt, rămânând om mare, să fii cât 

se poate de copil.” (George Coșbuc) 

       A educa înseamnă a te ocupa de cea mai frumoasă și mai complexă artă – aceea a 

inteligenței. A educa înseamnă a crede în viață, a educa înseamnă a fi un căutător care caută 

comorile inimilor.  

      Educatorul poate fi comparat cu un Semănător, iar viața lui cu o sămânță, din care 

germinează un mare numar de alte vieți. Dascălii culeg nu doar ceea ce au semănat, ci mai mult- 

înzecit, sau însutit, fie bine, fie rău. Fericit este educatorul care a semănat frumos în ogorul bun 

al atâtor inimi. 

    Stă în puterea noastră de a face ceva frumos pentru copiii pe care părinții i-au lăsat în grija 

noastră pentru a-i pregăti pentru viață. A fi dascăl este o profesie de suflet, este o artă ce 

dăltuiește viitorul prin truda prezentului, este o călătorie în lumea dorințelor plină de aventurile 

palpitante ale efervescenței micii și marii copilării ale atâtor generații        

A fi dascăl înseamnă a-ți gasi mai mult timp pentru alții decât pentru tine. 

      A fi dascăl înseamnă a avea veșnic pe față un zâmbet care poate rezista copiilor cu probleme, 

părinților îngrijorați...   

      A fi dascăl înseamnă a-ți continua meseria și atunci când părinții iți pun fiecare mișcare la 

îndoială și când alții nu te susțin. 

      A fi dascăl este o adevărată știință și artă. 

Se spune că „mâna care mișcă leagănul, cârmuiește patria”. Aceasta este desigur MAMA, 

cea mai dragă ființă. Atunci trebuie amintit aici că fiecare mamă a avut, în copilărie, un 

EDUCATOR, iar o anumită parte din caracterul și personalitatea ei au fost marcate de acesta.   
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Prof. Înv. Preşcolar Stan Antoaneta Ancuța, grupa mică „Păpădii” 

 A fi dascăl e o profesie de suflet o artă ce dăinuiește viitorul prin truda prezentului, este o 

călătorie în lumea  dorințelor plină de aventuri palpitante ale atâtor generații. 

A fi dascăl este o luptă continuă între dorință și realizare, între a planifica și a găsi 

strategii de modelare umană. 

Exploratorul din lăuntrul dacălului dorește permanent să facă expediții inedite în sufletul 

și mintea copilului. Suișurile și coborâșurile expedițiilor noastre, reprezintă tot atatea momente 

de reflecție pentru a pune în  balanța ceea ce este eficient în arta de a crea omul de mâine corect, 

conștient și activ.  

              Munca unui dascăl este ca unui grădinar care îngrijeşte plantele. O plantă iubeşte 

strălucirea soarelui, alta, umbra răcoroasă, una iubeşte malul râului, alta piscul sterp al muntelui, 

una rodeşte în sol nisipos, alta în pământ argilos. Fiecare necesită cea mai bună îngrijire potrivită 

pentru ea.Dar toate au nevoie de lumină,iar dascalul este un izvor de lumină, iubire, frumuseţe, 

armonie şi căldură sufletească. 

 Dascalul e un calator pe drumul formării și educării copiilor săi. Acest drum poate fi lin 

sau poate fi presarat cu obstacole. Dascălul cu talentul și devotamentul său, cu măiestria, și tactul 

cu care este înzestrat, face ca această călătorie să fie cât mai placută, interesante și benefică, 

astfel încât să trezească, peste ani în mintea și sufletul elevilor săi amintiri de călătorie cât mai 

placute. 

În ziua de astăzi, dascălul trebuie să-și joace foarte bine rolul pe scena școlii deoarece 

rolurile sale sunt multiple: expert al actului de predare-învățare-evaluare, agent motivator, lider, 

consilier, model, profesionist reflexiv, manager. 

Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este mai mult decât un reputat 

profesionist, este artistul desăvârșit în meseria lui.  

Iar dacă la sfârșitul fiecărei zile te privești în oglindă și vezi portretul dascălului mai sus 

prezentat, poți spune cu mândrie: Misiune îndeplinită! Continuă! 
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Prof. Înv. Preşcolar Brîndău Anuţa, grupa mare ”Fluturașii” 

             Fiecare copil îşi formează în minte imaginea perfectă a ceea ce vrea să devină când va fi 

mare. Unii vor să fie doctori, poliţişti, arbitri de fotbal, stewardese, bucătari sau balerine. Eu, 

încă din vremea copilăriei mele am vrut să fiu educatoare. M-am îndrăgostit de arta de a educa 

copiii şi de a-ţi petrece timpul cu ei datorită dragostei împărtăşite nouă, tututor, de către 

educatoarea noastră iubită, Lizica. 

             Am crescut, am urmat cursul normal al etapelor de şcolarizare prin care trece un copil şi 

am ales apoi Liceul pedagogic, fără să stau prea mult pe gânduri. Mi-am îndeplinit visul. 

             Astăzi sunt educatoare într-o grădiniţă de vis, în lumea „Micului Prinţ” din povestea lui 

Antoine de Saint Exupery. 

            Grădiniţa aceasta m-a primit în marea ei familie cu drag, cu voioşie, blândeţe, îndatoriri 

şi sarcini. Fiecare zi petrecută aici mă formează şi educă aşa cum şi eu la rândul meu educ şi 

formez caracterele atâtor extraordinari pitici care ne trec pragul. 

             Meseria de dascăl pentru mine valorează mai mult decât orice pe lume, mă fascinează şi 

încurajează să perseverez pentru a oferi  generaţii cât mai bine pregătite, şi care mai apoi să poată 

să-şi  cuprindă viitorul cu ambele mâini şi să evolueze spre a construi o lume mai bună. 

             Dragostea pentru copii şi dragostea acestora pentru noi formează un adevărat întreg şi o 

adevărată sursă de putere pentru fiecare cadru didactic în parte. 

             Apreciez şi sunt mulţumitoare tuturor celor ce întregesc  familia Grădiniţei  „Micul 

Prinţ” şi care,  umăr lângă umăr,  ajută zi de zi la o funcţionare bună a întregului demers didactic 

şi pedagogic! 
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Prof. Înv. Preşcolar Filip Anamaria, grupa mare ”Fluturașii” 

 Dacă munca mea ar consta în întreținerea și restaurarea unor opere de artă, m-aș simți 

onorată dar și speriată de marea responsabilitate pe care o presupune, mai ales în cazul în care 

conștientizez valoarea lor. 

 De exemplu, un tablou în ulei realizat de Pablo Picasso în 1955 a fost vândut cu 179,4 

milioane de dolari la o licitație organizată de casa Christie's, la New York, şi a 

devenitastfelceamaiscumpăoperă de artă tranzacționată vreodată la licitație. Dacă un tablou în 

ulei poate valora în ochii oamenilor 179,4 milioane de dolari, cât poate valora viața unui om, a 

unui copil….a multor copii?……INESTIMABIL!!!…. 

 Într-un anumitfel „întrețin” și „restaurez” „opere” dar nu de mare valoare,ci de valoare 

inestimabilă…… 
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Prof. Înv.Preșc. Șomotyuk Anda Bianca, grupa mare „Zum-zum” 

Mi-am ales această meserie datorită sensibilității, răbdării și a înțelegerii pe care o am. 

Dintre toate meseriile din lume, aceea de dascăl este cea mai frumoasă, părerea mea. Argumentul 

important în susținerea acestei idei este acela de a iubi copiii, de a ști să le asculți șoaptele, să te 

strecori în inima lor și să te faci înțeleasă. Rolul meu ca educatoare este acela de a pune în 

lumină esența activităților prin joc, copilul trebuie să aibă parte de atenție și să beneficieze 

permanent de intervenții formative din partea mea. 

Această meserie implică multă dragoste de oferit, dar și de primit, răbdare, grijă, atenție, 

blândețe, înțelepciune și bunătate, și sunt de părere că acestă meserie nu stă bine la oricine. Te 

naști pentru a fi cadrul didactic.  

Pentru majoritatea copiilor, educatoarea devine mama în noul univers numit „grădiniță” 

unde depinde de mine cum îl fac să se simtă în siguranță, cum îi transform lacrimile în zâmbete 

timide, stă în puterea mea să îl educ. 

Mereu am o vorbă bună pentru copii, un sfat la îndemână, un zâmbet cald și o îmbrățișare 

afectuoasă. Ofer bunătate și devotament față de copiii cu care lucrez. Iubesc profund și sincer 

copiii, mă apropii cu simplitate și sinceritate de ei, port de grijă fiecărui copil și dovedesc răbdare 

cu ei. 

La grădinița Micul Prinț unde lucrez nu demult timp am fost primită cu o mare căldură și 

iubire din partea colegelor. Pot spune că îmi place să lucrez aici, am niște copii minunați la 

grupă, părinți deosebiți care se implică mult în educarea copiilor și oferă ajutor. 

Sunt mândră de meseria mea, iubesc mult de ceea ce fac. 
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Prof. Înv.Preșc Man Victoria, grupa mijlocie ”Fifi” 

Dascălul este nici mai mult, nici mai puțin decât un deschizător de drumuri. Se știe că 

menirea lui este aceea de a stârni curiozitatea și de a îndruma. Este mult mai mulțumitor de a-l face 

pe copil să descopere  singur că orizontul, de exemplu,  este un punct imaginar ce nu poate fi atins, 

decât să-i explici teoretic. Îl îndemni să experimenteze, să iasă în natură, să își fixeze un punct de 

reper, să facă efort pentru a ajunge acolo. Astfel, singur descoperă ceea ce te-ai chinuit tu să îi 

explici teoretic. Descoperirea lumii, dezvoltarea unui mod de gândire sănătos începe de la grădiniță. 

Această primă treaptă  în educația unui copil este fundamentală.  

Educatoarea este prima care transformă puiul de om cu o minte ce stăpânește cele mai 

elementare lucruri într-un viitor școlar pasionat și mai apoi într-un profesionist. Pentru a asigura 

reușita, aceasta trebuie să ia în calcul nevoile fiecărui copilul, să folosească înțelept baza materială 

pentru a menține atenția trează. Știm că viitorul este în mâinile copiilor, de aceea suntem obligați să 

îi facem curioși, să le arătăm încredere și susținere pentru ca mai apoi să ne putem bucura de roadele 

muncii lor. De asemenea noi, dascălii, trebuie să fim exemple de interacțiune umană. De la noi 

învață să fie prietenoși, deschiși la nou, cum e să lucreze în echipă sau cum să evite conflictele. 

  La Grădinița cu Program Prelungit ,,Micul Prinț”  am întâlnit un climat profesional 

deosebit ce mi-a permis să mă dezvolt și să-mi pun în practică ideile originale pentru a facilita 

procesul instructiv – educativ. Fac parte dintr-un colectiv armonios, muncitor, mereu deschis la nou 

și la a pune în practică noi strategii de a-i stimula pe copii să învețe și să descopere. Învățăm mereu 

unele de la celelalte, ne consultăm astfel încât orice acțiune întreprinsă să fie în interesul copilului. 

Așa cum bine știm omul este o ființă socială ce evoluează prin interacțiune și comunicare.  

  De aceea, un loc de muncă primitor, colege cu aceleași idealuri, mă ajută să-mi respect 

principiile  și să-mi îndeplinesc cât mai bine menirea de a fi educatoare. Așadar, pe lângă calitățile 

personale ale fiecăreia în parte, este important să ai nu doar colege de muncă, ci partenere care au 

aceași viziune și care muncesc pentru a atinge  același ideal. 
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Prof. Haidamac – Breban Crina, grupa mică ”Steluțele” 

MOTTO 

„Unii copii sunt precum niște roabe: 

trebuie să fie împinși. 

Unii sunt precum bărcuțele: 

trebuie să fie vâslite. 

Unii sunt precum zmeiele: 

dacă nu le ții strâns de sfoară, 

vor zbura departe, sus. 

Unii sunt precum pisicuțele: 

tare mulțumite când sunt mângâiate. 

Unii sunt ca niște remorci: 

folositoare numai când sunt trase. 

Unii sunt precum baloanele: 

tare ușor de vătămat, 

de nu le mânuiești cu grijă. 

Unii sunt mereu 

de nădejde și gata să  te ajute.” 

(Schulman Kolumbus) 

  Așa cum ilustrează și poezia de mai sus, copiii sunt diferiți, au nevoi diferite și trebuie 

abordați în mod diferit. Am conștientizat în timpul studenției, când știam deja că îmi doresc să 

devin educatoare, cât de importantă este această meserie. Tot atunci, am realizat că orice curs de 

psihopedagogie nu mă va învăța cum să-mi abordez copiii la grupă, diferențiat, corect și cu multă  

dăruire, numai  atunci când îmi voi petrece multe ore alături de ei.  

 Încă din copilărie mi-am dorit să devin profesoară de muzică. Viața m-a oprit însă la 

meseria de educatoare, pe care am ales-o din imensa dragoste pentru copii. În facultate am făcut 

practică atât la  grădininiță cât și la școală, m-am simțit mai apropiată de cei mici, am vrut poate 
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să păstrez cu mine inocența anilor  cei mai puri ai copilăriei sau poate  sub îndemnul mamei 

mele, care este tot educatoare,   zic că mi-am gasit vocația potrivită. 

 Acesta este primul meu an în învățământ, am fost primită cu brațele deschise la Gradinița 

cu Program Prelungit „Micul Prinț” Baia Mare. Am ales această grădiniță, deoarece denumirea ei 

imi sugera un  loc frumos, desprins din povești. Am primit o grupă mică, mă bucură asta, și 

pentru ei este un început, la fel ca pentru mine, o să fie o adevărată aventură. Mă implic în 

educația copiilor mei, spun copiii mei, pentru că de acum sunt și ai mei, cu multă dăruire, 

sinceritate și iubire. O să-i învăț multe lucruri dar și ei „o să mă învețe pe mine”. După câteva 

săptămani de la începerea anului școlar pot să vă spun că am râs dar am și plâns împreună, i-am 

certat dar i-am și împăcat, am  recunoscut când am greșit în fața lor chiar dacă sunt  mici, dar și 

pe ei îi învăț să facă la fel. Ei sunt nimic fără mine și eu sunt nimic fără ei, doar împreuna o să 

putem „muta munții din loc”. Am învățat de la copii că  pot ajunge la sufletul lor doar prin iubire 

sinceră și pură.Un copil simte ceea ce un adult din păcate nu mai poate...falsitatea și lipsa 

pasiunii nu  vor ajunge niciodată la sufletele lor. 

 Meseria de educatoare este o meserie aspră și nu exagerez când spun asta, dar și plăcută, 

exigentă dar și liberă, complexă, vulnerabilă, incertă, provocatoare și cu multe satisfacții, mai 

ales satisfacția reușitei copilului în urma muncii tale desfășurate cu el. 

 Închei aceste rânduri prin a spune că cele mai frumoase cuvinte pe care mi le spun cei 

mici sunt că mă iubesc. Asta îmi spun în fiecare zi, mi se pare minunat de fiecare dată pentru că 

un „Te iubesc” mai sincer decât a unui copilaș nu există. 
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Prof. Varga Lidia / Mihalka Mariana 

Grădinița este un mediu creativ și interesant, care pune bazele educației copilului și îl 

ajută să deprindă  primele aprtitudini necesare pentru școală. Îi oferă oportunitatea de a 

descoperilucruri noiși de a-și dezvolta abilitățile esențiale pentru viața de zi cu zi. 

 Am ales această meserie deoarece iubim foarte mult copiii, avem răbdarea 

necesarăacestei profesiiși ne dorim ca să luăm parte la dezvoltarea și educarea a cât mai multor 

copii. 

 Ca și cadre didctice știm să-i învățăm pe copii disciplina și autocontrolul, însă știm 

totodată că nimic nu poate fi făcut cu forța, împotriva voinței copilului, de aceea îi ajutăm pe 

micuți să aibă încredere în noi, să înțeleagă că noi dorim să le facem viața senină și frumoasă în 

timpul petrecut împreună. 

 Avem parte de o mare bucurie și satisfacție când vedem în ochii preșcolarilor, muțumire 

și apreciere, desigur nu suntem văzute în fiecare zi „Zâna cea bună” dar cu toate acestea în relația 

noasră cu copiii domnește armonia și comunicarea. Pe lângă acestea respectul este un element 

important în relația educatoare-copil. 

 Bucuria este tot mai mare atunci când luăm parte la reșitele celor mici și când rezolvăm 

îmreună „problemele” cu care aceștia se confruntă. 

 Cu o îmbrățișare și o mângâiere caldă îi alinăm când sunt triști sau obosiți, pentru ca și ei 

la rândul lor cu un zâmbet ne înseninează ziua și ne fac să fim mândri că am ales această 

frumoasă meserie. 

 

 

 

Iubită Grădiniță 
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Ed.Pop Ana, grupa mijlocie ”Ștrumfi” 

 Într-o  lume a oamenilor  mari, a unei vieți în viteză  și continuă mișcare, pașii m-au 

purtat pe urmele ,,Micului Prinț” , pentru un început frumos al carierei mele de dascăl. 

 Așa cum pentru fiecare copil prima zi de școală aduce emoții, tot așa și pentru mine ca 

educatoare prima zi în această minunată grădiniță a venit cu emoție, cu bucurie și mult drag. 

 Am călcat pentru prima oară în Gradinița ,,Micul Prinț” în urmă cu un an și viitorul s-a 

arătat a fi unul promițător, debordant de veselie și strălucire alături de minunații mei preșcolari 

de grupă mică . 

 Creștem împreună,  ne dezvoltăm împreună și evoluăm într-un climat favorabil, creativ, 

plăcut și captivant. 

  Doresc ca drumul fiecărui copil și cadru didactic să fie încununat cu succes, sprijin, 

prietenie și respect. 
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3.2. Părinții ne sunt alături 
 

 „Grădinița este cea mai frumoasă etapa a copilăriei. Grădinița este ca o rampa de lansare 

în viața micului om. Alături de doamnele educatoare, chiar așa e. Mulțumim pentru sprijinul 

acordat pentru rabdare, atenție, grijă și tact pedagogic.” 

( Diana – mama lui Matei) 

  
 „Cu ocazia aniversării a 40 de ani de activitate vă dorim ani mulți, frumoși cu succese 

depline, multă sănătate tuturor cadrelor didactice, să va bucurați în continuare de multe proiecte 

duse la bun sfarșit și cât mai multe realizări.”    

( Moroșanu Ramona) 

  
 „Porțile acestei instituții de învățământ s-au deschis în anul 1976, cu 40 de ani în urmă. 

La  Micul Prinț  sunt educați și pregătiți pentru viață prinții și prințesele tăticilor și ai mămicilor 

așa cum îi numim noi părinții. Aici copilul înțelege mai bine conceptele: bunătate, dreptate, 

adevăr, copilul este sprijinit în achiziționarea de cunoștințe capacități, deprinderi și atitudini 

necesare la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții. 

Grădinița Micul Prinț este un loc plăcut, minunat, scăldat de aer și lumină și un loc care 

”vorbețte” copiilor și părinților. Totul râde ochiului și înduioșază inima. Este un ”colț de rai” 

pentru copiii noștri. La mulți ani,  Micule Prinț!”   

(mamica Alesiei) 

  
 „Dragă grădiniță,  la mulți ani! 

Mă bucur să găsesc aici un mediu prietenos pentru dezvoltarea copiilor nostri. Cadrele 

sunt dedicate și au toată răbdarea din lume în fața oricărei năzbâtii pe care un copil o poate 

provoca.Sper că și generațiile următoare să se bucure de priceperea și devotamentul unui 

asemenea perosnal calificat iar viitorii copii să își amintească peste ani cu drag de anii petrecuți 

în caeastă grădiniță.”  

 

 „Grădinița Micul Prinț este acel loc unde poeziile sunt frumoase și ușor de reținut, 

cântecele sunt pline de veselie, poveștile se trăesc aievea imaginația circulă în voie, fiecare copil 

este actor, cântăreț, dansator, pictor, creator. 

La grădiniță, Miruna se simte iubită și îndrăgită atât de doamnele educatoare cât și de 

întreg personalul. Ca părinte sunt absolut convinsă că fetița mea învață în cel mai potrivit loc.” 

( Claudia Buda) 
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