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Conținutul pachetului de siguranță rutieră
pentru preșcolari

Stimați educatori,
Pachetul pe care vi-l oferim vine în completarea activităților de educație rutieră timpurie pe
care le desfășurați cu copiii de-a lungul anului, fie în clase, prin jocuri și activități distractive, fie în
cadrul diferitelor excursii. Grupa de vârstă pentru care au fost create materialele este de 4 - 6 ani.
Primirea acestui pachet nu presupune nici o obligație financiară, fiind finanțat de The Walt Disney
Company.
Va fi o bucurie pentru noi să aflăm că ați folosit cu succes jocurile propuse și că v-au fost de
folos în planificarea activităților de siguranță rutieră.

PACHETUL CONŢINE:
1. Material didactic destinat educatorilor. Cuprinde jocuri și activități potrivite pentru preșcolari.
Toate activitățile propuse sunt detaliate și explicate, oferindu-se informații despre obiectivele
lor, materialele necesare, tipul de activitate (de grup, individuală, fizică) și despre desfășurarea
acestora. În anumite situații, sunt oferite sugestii și alternative la activități. 2 bucăți
2. Broșura informativă destinată copiilor. Cuprinde câteva reguli de bază pe care micuții le pot
exersa cu ușurință atunci când ies pe stradă împreună cu adulții; 25 bucăți
3. Un poster informativ despre campania derulată. 2 bucăți
4. Puzzle cu semne de circulație. 2 seturi (3 bucăți per set).

CONCURS
Pentru a încuraja și mai mult includerea activităților de siguranță rutieră în grădinițe, vă
invităm să participați gratuit la concursul nostru. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți câteva
jocuri din broșura destinată educatorilor, să le realizați împreună cu copiii, și să documentați
realizarea jocurilor într-un text de maxim 1 pagină (A4) în care să descrieți activitățile
realizate. Documentarea trebuie să conțină și câteva fotografii din timpul jocurilor (maxim 10
fotografii).
Important! Fotografiile trimise nu vor fi folosite în scopuri publicitare. Ele vor fi folosite doar
în procesul de jurizare și pentru a exemplifica parcurgerea activităților.
Participarea la concurs este voluntară și nu presupune obligații sau taxe. Toate grădinițele
invitate în proiect pot participa la concurs în mod gratuit.

REGULAMENTUL CONCURSULUI
1. Organizatorul concursului este Asociația EDIT, având următoarele date de contact
contact@edit-romania.info, telefon (+40) 727 928 638, în parteneriat cu The Walt Disney
Company;
2. Participanții la concurs pot fi toate grădinițele invitate în campania organizata de The Walt
Disney Company;

3. Perioada de desfășurare a concursului: 1- 28 octombrie 2018;
4. Înscrierea în concurs. Fiecare unitate are dreptul la o înscriere. Înscrierea se face prin
trimiterea unei cereri la adresa de e-mail: contact@edit-romania.info , cu următorul conținut:
a. Date de identificare a grădiniței: denumirea grădiniței și adresa;
b. Numele și prenumele a cel mult doi educatori care depun cererea, împreună cu adresele
de e-mail și numerele de telefon;
c. Descrierea și documentația fotografică a activităților de siguranță rutieră realizate
(din broșura destinată educatorilor).
Data limită până la care unitățile se pot înscrie la concurs este: 28 octombrie 2018.
5. Premiile oferite. Toate grădinițele participante la concurs vor primi:
a. Diplomă de participare pentru grădiniță;
b. Diplomă de participare pentru educatorii implicați în concurs.
Cinci grădinițe vor primi premii conform regulamentului de mai jos:
Nr.

Premiu

Bucăți

Grădinițe

150

5

1

Veste reflectorizante

2

Sesiuni de instruire în vederea desfășurării activităților de
siguranță rutieră la preșcolari

1

5

3

Omidă de jucărie pentru excursiile cu clasa

5

5

4

Un set de cărți Mickey și Piloții de Curse

30

5

Costurile de transport pentru acordarea premiilor sunt suportate de către organizator.
Grădinițele care vor câștiga ca premiu sesiunile de instruire în desfășurarea activităților de
siguranță rutieră vor fi contactate de un reprezentant al Asociației EDIT în vederea stabilirii
datelor și a condițiilor de desfășurare.
6. Jurizarea. Din juriu fac parte:
a. un reprezentant al The Walt Disney Company
b. un reprezentant al Asociației EDIT
c. un reprezentant al Poliției Române
7. Anunțarea rezultatelor. Toate grădinițele participante vor fi informate prin e-mail cu privire
la rezultatele concursului. Data la care vor fi făcute publice rezultatele este: 1 noiembrie 2018.
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