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Dragi pedagogi!
Vă mulţumim pentru participarea la primul concurs al Grupului Milvus dedicat
pedagogilor! Vă felicităm pentru proiectele trimise şi pentru efortul depus în munca dvs.
de zi cu zi!
Din păcate, contrar aşteptărilor noastre s-au înscris mai puţine persoane la acest concurs,
decât ne aşteptam. În total au participat 13 cadre didactice (secţiunea română şi
maghiară). Fiecare participant va primi diplomă de participare şi un pachet cadou, dar
luând în considerare numărul mic de participare nu anunţăm clasificarea concurentelor.
În urma analizei aprofundate a lucrărilor, cinci proiecte s-au găsit a fi foarte bune, ele
corespund cerinţelor noastre. Ele vor primi menţiune:
Kovács Júlia, Gyarmati Zsuzsanna:
(Tg.Mureş, grădiniţa Liceului pedagogic Mihai Eminescu)
„Erdő szélén áll a bál” – ziua internaţională a animalelor în grădiniţă
Buksa Dózsa Zsuzsanna:
(Miercurea Nirajului, Grădiniţa cu Program Prelungit)
„Ziua Păsărilor şi a Arborilor” – proiect preşcolar
Kerekes Csilla:
(Tg. Mureş, Gimnaziul Dacia)
„Pasăre, pasăre” – proiect şcolar pe întregul an şcolar
Marinela Cirilescu, Gliga Aurelia Ramona:
(Reghin, Grădiniţa Nr. 4)
„22 Martie – Ziua Internaţională a Apei”
Maria Brumăr, Prişcă Adriana:
(Agnita, Grădiniţa cu Program Prelungit)
„Prietenii pădurii” – proiect educaţional
La ambele secţiuni, am selectat cele mai bune lucrări, autoarele cărora sunt invitate să
participe la taberele noastre de vară pentru copii:
- La secţiunea română: Marinela Cirilescu şi Gliga Aurelia Ramona la tabăra din
Jibert (jud.Braşov)
- La secţiunea maghiară: Kovács Júlia şi Gyarmati Zsuzsa pentru tabăra din
Rigmani (jud.Mureş)
Sperăm ca în viitor să ne întâlnim şi la activităţi comune!
Mulţumim tuturor pedagogilor şi le felicităm pentru participare la concurs!
În numele Grupului de Lucru de Educaţie Ecologică al Grupului Milvus:
Kelemen Katalin şi Papp D. Judith

