CUM COLABOREZI LA REVISTA LUMINIȚA?
Revista Luminiţa este o publicaţie dedicată preşcolarilor și școlarilor mici
(3-8 ani) şi adresată tuturor celor care îşi doresc să se implice în procesul de
educaţie, zâmbind şi având încredere în potenţialul copiilor, ferestrele noastre
către viitor.
Revista este distribuită direct în reţeaua şcolară, la nivel naţional, şi poate
fi folosită atât de cadre didactice, ca suport educaţional la clasă, cât şi de părinţi,
în comunicarea lor eficientă cu cei mici.
În plus, cadrele didactice pot deveni colaboratoare, pot aduce sugestii
şi pot contribui prin publicarea de articole la conţinutul editorial al publicaţiei
(revista are ISSN).

CARE SUNT RUBRICILE INTERACTIVE, REALIZATE ÎN
COLABORARE CU CADRELE DIDACTICE?
Grădiniţele/Școlile bucuriei
Prezentarea spaţiului de studiu şi de joacă al copiilor, a anilor petrecuţi ca-ntr-o familie la
grădiniţă, poate fi realizată la această rubrică. Același lucru este valabil și pentru clasa pregătitoare
sau clasa I.
Cu alte cuvinte, pentru prezentarea grădiniţei în cadrul rubricii „Grădiniţele Bucuriei” redacţia
are nevoie de câteva informaţii despre unitatea de învăţământ, despre istoria şi importanţa ei în
comunitate, dar mai ales de povestea din spatele programelor de studiu, care are ca protagonişti
generaţii succesive de copii. Aici se leagă primele prietenii, se deprind primele responsabilităţi şi
se conturează primele modele, datorită implicării educatoarelor.
Revista Luminița le este adresată în egală măsură micilor școlari (clasa pregătitoare și
clasa I). Activitățile și proiectele derulate de aceste clase pot fi de asemenea subiectul unui articol
de prezentare în paginile revistei Luminița.
Textul materialului va cuprinde maxim 120 de cuvinte. Va fi însoţit de fotografii
(sunt necesare 5 fotografii reprezentative pentru prezentarea activităţilor din aceste fotografii redacţia va face o selecţie finală. Important este ca
fotografiile să fie clare - să nu fie blurate - şi la o rezoluţie bună - peste
500 KB).

Mici... cu idei mari
Proiectele grădiniţelor și școlilor– clasele
pregătitoare și clasa I – şi prezentările sunt
detaliate în rubrica Mici… cu idei mari.
Cele mai inedite idei din proiectele desfășurate
cu preșcolarii și elevii de clasele pregătitoare/
clasa I pot inspira pe copiii și îndrumătorii acestora din
orice colț al țării. Fiţi deschizători de drumuri
şi relataţi despre cel mai original proiect pus în
practică la nivelul grădiniţei/școlii dumneavoastră.

Nu uitaţi să precizaţi misiunea grădiniţei/clasei pregătitoare/clasa I, să ne transmiteţi câteva cuvinte
despre activitatea desfăşurată cu cei mici şi, bineînţeles, câteva imagini din acţiune. Ar fi interesant
urmând modele din paginile Luminiţei, să consemnaţi şi opinii ale copiilor participanţi la activitate.
Textul materialului va cuprinde maxim 270 de cuvinte. Va fi însoţit de fotografii (sunt necesare 5
fotografii reprezentative pentru prezentarea activităţilor - din aceste fotografii redacţia va face o
selecţie finală. Important este ca fotografiile să fie clare - să nu fie blurate - şi la o rezoluţie bună
- peste 500 KB).

Parada…
În rubrica Parada… „defilează” idei inedite de realizare a unor obiecte de utilitate sau
decorative. Cum să confecţionaţi o ramă imprimată cu ajutorul frunzelor de toamnă, o felicitare,
un suport de creioane din carton şi hârtie colorată, un animal din materiale naturale, un colier cu
pandativ floral dintr-o bucată de bumbac etc. Lăsaţi-vă inspiraţi de anotimpuri, „artiştii” desăvârşiţi,
şi trimiteţi-ne ideile voastre - un scurt text însoţit de fotografii, în care să prezentaţi activitatea şi
etapele de realizare. Adăugaţi şi câteva fotografii cu echipa de lucru, în timpul activităţii.
Textul va cuprinde maxim 150 de cuvinte. Va fi însoţit de fotografii care să ilustreze paşii de realizare
şi maxim 3 fotografii reprezentative cu echipa de lucru, în timpul activităţii (este important ca
fotografiile să fie clare - să nu fie blurate - şi la o rezoluţie bună - peste 500 KB).

De la cititori primite
Este rubrica care reuneşte creaţii literare (poezie, proză scurtă) ale educatoarelor, instantanee
din activitățile/proiectele realizate cu copiii, creaţii plastice şi vizuale (desene, fotografii, colaje)
ale copiilor.
Creaţii
Dacă pregătiţi împreună cu preşcolarii lucrări de sezon, temele alese vor cuprinde subiecte
din luna calendaristică următoare celei în curs. Atenţie la materialele de sezon!
Revista se pregăteşte cu o lună înainte de luna apariţiei fiecarei ediţii, de exemplu ediţia din
octombrie este pregătită în septembrie, deci materialele cu tematică pentru
ediţia din octombrie vor fi pregătite şi trimise până în 5 septembrie 2015).

Fişe de lucru
Pentru fiecare ediţie, cadrele didactice pot
propune fişe de lucru ilustrate. Cele care sunt în
acord cu sezonul şi cele care pot contribui
la
învăţarea unor noţiuni noi de către cei mici sau
asimilarea cu uşurinţă şi exersarea noţiunilor
prevăzute de programă, vor fi publicate.
Atenţie la materialele de sezon! Temele cu
subiecte de sezon vor cuprinde subiecte din luna
calendaristică următoare celei în curs.

RUBRICI NOI!
Luminița vă transmite...
În această rubrică puteți transmite gânduri, impresii despre evenimentele la care ați
participat. Recomandăm ca transmiterea informațiilor să fie realizată într-o formă atractivă, ca
un scurt reportaj. Stilul caracteristic reportajului trebuie să fie concis și să răspundă la următorele
întrebări: cine?, când?, unde?, cum?, de ce? Este recomandat să fie evitate formulările lungi,
tonul didactic, informaţiile tehnice privind evenimentul sau activitatea, specifice mai degrabă
unui referat şcolar.
Textul materialului va cuprinde maxim 100 de cuvinte. Va fi însoţit de fotografii (sunt necesare 5
fotografii reprezentative - din aceste fotografii redacţia va face o selecţie finală. Important este
ca fotografiile să fie clare - să nu fie blurate - şi la o rezoluţie bună - peste 500 KB).

Rubrici interactive, realizate de copii împreună cu părinții:
Ane și Fane
Este un nou serial de Benzi Desenate, marca Puiu Manu, artistul care a dat viață de-alungul
carierei sale longevive unor presonaje și seriale celebre, precum Toate pânzele sus, Dim
Dunăreanu, Căpitanul RO și multe altele - în care copiii pot realiza chiar ei textul pentru
viitoarele episoade ce îi au protagoniși pe Ane și Fane, doi copii isteți, dar cam năzdrăvani. Cele
mai nostime texte vor fi premiate și bineînțeles ilustrate.

Fii vedetă în revista noastră!
Este o rubrică în care copiii ajutați de părinți, pot trimite fotografii cu ei alături de personajele
preferate din desenele animate și nu numai. Cele mai interesante și frumoase fotografii vor fi
publicate în revistă și premiate!
Fotografiile trebuie să fie clare - să nu fie blurate - şi la o rezoluţie bună peste 500 KB).

UNDE POT FI TRIMISE MATERIALELE?
Materialele se trimit la e-mail:
office@cutezatorii.ro; mihai.asofie@crepuscul.ro
sau pe adresa Editurii Explorator,
OP 1, CP 42, Ploieşti, Prahova.
Pentru orice nelămurire sau pentru a vă
asigura că sunteţi în acord cu cerinţele
editorului, nu ezitaţi să ne contactaţi:
Persoană de contact: Mihai Asofie, Secretar de
redacţie, tel.: 0244/511244; 0746216131;
E-mail: mihai.asofie@crepuscul.ro
Publicaţiile vor fi confirmate
prin adeverinţe de colaborare.

