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1. CONTEXTUALITATEA PROGRAMULUI ÎN RAPORT CU ANALIZA DE 

NEVOI/INSTITUŢIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Programul ,“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” este  dedicat activităţilor 

educative extracurriculare şi extraşcolare, este unul binevenit, oportun și în același timp necesar.  

Principalul obiectiv al acestuia fiind implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în activităţi de 

educaţie non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele 

preșcolarilor, în domenii cât mai diverse şi interesante. 

În sprijinul derulării cu succes a acţiunilor în cadrul programului ,, Să ştii mai multe, să 

fii mai bun’’ , grădiniţa noastră a încheiat la începutul anului şcolar 2015-2016, o serie de 

parteneriate cu instituţii de cultură şi învăţământ din municipiul Alba Iulia, ONG-uri şi 

organizaţii responsabile cu ordinea şi activitatea publică şi care sunt direct implicate în protecţia 

şi asigurarea securităţii copiilor noştri , în formarea unor comportamente sociale adecvate.   

Pentru  realizarea analizei de nevoi şi identificarea activităţilor care s-au derulat  în 

săptămâna 18-22 aprilie 2016 , în cadrul Consiliului Profesoral al educatoarelor precum şi în 

cadrul şedinţelor cu părinţii  au avut loc discuţii  şi s-au primit propuneri de tipuri de activităţi 

care ar corespunde nevoilor preşcolarilor. Au fost analizate şi centralizate propunerile părinţilor  

în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul Consiliului de Administraţie . Tuturor cadrelor 

didactice li s-au pus la dispoziţie programul de activitate. 

2. OBIECTIVE STRATEGICE ALE PROGRAMULUI 

 Promovarea grădiniţei  în comunitatea locală; 

 Promovarea unui climat de colaborare între grădiniță şi comunitate, prin 

implicarea activă a acesteia în formarea și dezvoltarea copiilor în spiritul ocrotirii 

şi protecţiei mediului geografic; 

 Cunoaşterea unor norme de comportament civilizat în societate; 

 Dezvoltarea competenţelor necesare pentru asigurarea securităţii personale; 

 Exersarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin limbaj plastic, precum şi 

stimularea creativităţii copiilor prin realizarea, expunerea şi valorificarea lucrărilor 

realizate de aceștia; 

 Realizarea unor acţiuni cu şcolarii  în colaborare cu şcolile partenere ; 



 Cunoaşterea normelor de securitate şi siguranţă  privind situaţiile de urgenţă; 

 Dezvoltarea capacităţii de a urmari cu atentie şi activ o piesa de teatru; 

 Familiarizarea copiilor cu atmosfera religioasa; 

 Dezvoltarea gustului pentru mişcare şi sport , prin realizarea unor întreceri şi 

competiţii sportive  

 

3. TIPOLOGIA ACTIVITĂŢILOR DERULATE 

 Activităţi culturale: 

- „Teatrul de păpuşi – „Povestea lui Muck cel mic”- poveste interpretată de actorii 

Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia;  

- „Bibliobusul călător”- activitate derulată în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba; 

- „Să ne cunoaştem trecutul - vizită la Muzeul Unirii din Alba Iulia ”- activitate 

derulată în parteneriat cu Muzeul Unirii Alba Iulia ;  

 Activităţi artistice:  

- „Micii muzicieni”- activitate derulată în colaborare cu Prof. Silvan Stâncel 

-  „Artişti plastici în devenire”- ateliere de pictură, elevii Liceului de Arte Plastice 

„Regina Maria”, prof. Jurcoveţ Alice; 

- „Drag mi-e cântecul şi jocul”- activitate derulată în parteneriat cu Palatul Copiilor 

Alba Iulia prof. Geogean Victor şi Liceul de Arte „Regina Maria”Alba Iulia, prof. 

Jurcoveţ Alice. 

- „Ouă încondeiate de Sfintele Paşti”- activitate desfăşurată în parteneriat cu elevii de 

la Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia, Prof. Înv. primar. Şoşa AAdriana 

 Activitate de educaţie religioasă: 

- „Bucuria Învierii”- Sfânta Taină a  Împărtăşaniei, Pr. Ţandea Sebastian; 

- „Sfaturile preotului”- vizitarea bisericii din cartier, Biserica „Antonie cel Mare” şi 

întâlnirea cu preotul Simion Todoran; 

 Activităţi sportive: 

- „O oră de sport împreună cu prietenii noştri , şcolarii ”- activitate sportivă derulată 

în parteneriat cu Liceul Sportiv Alba Iulia, prof. Urian Valentin 

 Activităţi de educaţie rutieră şi  pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă : 



- „Micul pieton”-  întâlnire cu reprezentanţii IPJ Alba Iulia, Comisar şef, Toma Dan , 

Agent principal, Carmen Geogean  , Agent principal, Brad Veronica 

- „Prietenii noştri, pompierii!”- vizită la partenerii ISU Alba 

- „SOS- Vine ambulanţa! ”- activitate derulată în colaborare cu Serviciul de 

Ambulanţă al Judeţului Alba; 

 Activităţi pentru promovarea valorilor umanitare:  

- „Micii meşteri mari”- icoane pe sticlă ,în parteneriat cu Muzeul Unirii Alba Iulia; 

 Activităţi tehnico ştiinţifice: 

- „Ia priveşte cum o prăjiturică se pregăteşte”- vizitarea Laboratorului 

Cofetăriei„Claudia Cakes”Alba Iulia şi urmărirea procesului de realizare a 

prăjiturilor;  

- „Meseria, brăţară de aur”- Vizitarea Brutăriei „Pam Apuseni” din Partoş şi 

urmărirea procesului de realizare a pâinii si a produselor de panificaţie.  

 Activităţi de educaţie democratică şi responsabilitate socială: 

- „La pas prin oraşul meu”- vizitarea obiectivelor turistice din oraş 

-  „În vizită am plecat, brutăria şi ferma am vizitat”- vizitarea Brutăriei şi a Fermei 

Moldovan din Alba Iulia 

 Activitate de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos: 

- „Sănătatea preţuim, voluntari noi vrem să fim”- activitate derulată în parteneriat cu 

Crucea Roşie, Filiala Alba Iulia. 

- „Sfaturile medicului”- activitate derulată în parteneriat cu medicul şi asistenta 

grădiniţei; 

- „În vizită la Brutăria Rustiq”- vizită de studiu pentru observarea procesului de 

fabricare a produselor tradiţionale din cadrul Brutăriei Rustiq Sântimbru. 

- „Să creştem mari şi sănătoşi”- vizitarea cabinetului medical al grădiniţei, oferirea de 

informaţii de către asistenta medicală a grădiniţei, Coşer Ioana. 

- „Dinţi frumoşi şi sănătoşi”- activitate derulată în cadrul programului „Isteţ şi frumos 

într-un corp sănătos” la cabinetul stomatologic de la Liceul Sportiv Alba Iulia, medic, 

Popa Felicia 

- „De vorbă cu medicul stomatolog”- vizită la cabinetul stomatologic al medicului 

Albuţ Radu Dan 



 Activitate de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului: 

- „Ajută-mă să cresc- Pomişori de vom sădi, natura ne va răsplăti”- activitate de 

parteneriat  „ Pădurea- Aurul verde ” în cadrul programului naţional „Ecogrădiniţa” 

derulată împreună cu Direcţia Silvică Alba şi Ocolul Silvic Valea Ampoiului;  

 Activitate practic- gospodărească: 

- „La plăcinte înainte”- activitate realizată în colaborare cu părinţii şi bucătăreasa 

grădiniţei 

- „Mânuţe hărnicuţe la de toate pricepute”- activităţi realizate împreună cu părinţii, 

bucătărese, cofetărese. 

 Activitate peer-education : 

- „În lumea poveştilor terapeutice”- activitate perr- education în colaborare cu 

logopedul grădiniţei, prof. Vlad Carmen  

- „Sunt copil civilizat”- activitate desfăşurată în colaborare cu Academia Doamnelor 

din Alba Iulia 

 

4. NUMĂR DE ACTIVITĂŢI DERULATE 

La nivelul grădiniţei s-au derulat un număr de  30 de activităţi 

5. RESURSE IMPLICATE: 

- Umane: 18 cadre didactice (Dir. Hăjmăşan Aurora, Oţoiu Floare, Nica Amalia, 

Comănici Ana Letiţia, Moraru Anca, Jitaru Ioana Anca, Popa Liana, Popa Rodica 

Luţa, Moiceanu Ramona, Mureşan Elena Claudia, Popa Aura, Bîldea Ioana, Oprişa 

Ofelia, Nicola Nicoleta Alina, Apalaghiei Cristina Gabriela, Schiau Iulia Mihaela, 

Gliga Ileana, Geogean Viorica), 280 preşcolari, părinţi, personal nedidactic. 

- Materiale: mijloace de locomoţie (transport), aparate foto,imprimante, xerox, 

calculatoare, articole de birotică şi papetărie, etc. 

6. ELEMENTE DE MANAGEMENT ALE RESURSELOR IMPLICATE 

Etapele de proiectare, organizare şi derulare a activităţilor cuprinse în planul cadru pentru 

săptămâna  18-22  aprilie 2016 au fost parcurse după cum urmează: 

 prezentarea în şedinţa CP  şi a C.A a  metodologiei  de organizare pentru săptămâna 

18-22  aprilie 2016  



 prezentarea  în şedinţa CP a procedurii „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” – 

18.02.2016 

 prezentarea şi avizarea în şedinţa CP şi a C.A a calendarului  acţiunilor pentru sapt. la 

nivelul unităţii  în data de 19.02.2016; 

Aceste etape au fost completate de discuţiile realizate cu părinţii copiilor în cadrul şedinţei 

din 21.01.2016 unde a fost prezentată oferta privind activităţile derulate în cadrul săptămânii „Să 

ştii mai multe, să fii mai bun 2016”, s-au completat chestionare şi s-au făcut propuneri din partea 

părinţilor  urmate de centralizarea acestora de către responsabilul activităţilor extracurriculare şi  

întocmirea listelor cu preşcolarii  pentru fiecare activitate propusă. 

7. PARTENERI, COLABORATORI 

-IPJ Alba , ISU ALBA MUZEUL UNIRII Alba , TEATRU DE PAPUSI ,, 

PRICHINDEL” Alba Iulia, PALATUL COPIILOR Alba Iulia , MUZEUL NAŢIONAL 

AL UNIRII Alba Iulia, LICEUL CU PROGRAM SPORTIV Alba Iulia , ŞCOALA CU 

CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU ALBA IULIA , COLEGIUL TEHNIC 

„APULUM” Alba Iulia, BIBLIOTECA JUDEŢEANA „LUCIAN BLAGA”Alba Iulia, 

DSP ALBA, DIRECŢIA SILVICĂ Alba,  OCOLUL SILVIC „VALEA AMPOIULUI” 

Alba Iulia, SERVICIUL DE AMBULANŢĂ ALBA IULIA, CRUCEA ROŞIE- FILIALA 

ALBA, BISERICA „Antonie cel Mare”Alba Iulia,  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI Alba 

Iulia , CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA, ISJ ALBA, LICEUL DE ARTE PLASTICE 

„REGINA MARIA”Alba Iulia, BRUTĂRIA RUSTIQ Sântimbru, BRUTĂRIA „Pam 

Arieşeni” Partoş, Cofetăria „CLAUDIA CAKES”, BRUTĂRIA ŞI FERMA 

MOLDOVAN Alba Iulia. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI DISEMINARE 

-  Directorul unităţii a monitorizat, prin sondaj, toate activităţile care s-au derulat în incinta 

grădiniţei  precum şi în alte locaţii din localitate şi înafara acesteia. 

- Realizarea unei autoevaluări a modului de desfăşurare a activităţilor de către fiecare 

cadru didactic/grup de cadre didactice prin realizarea fişe de activitate , însoţită de 

fotografii realizate în timpul derulării activităţilor precum, tabele nominale cu copiii 

prezenţi la activitate şi procese verbale semnate de către partenerii educaţionali, 

colaboratori; 

- Observarea directa a comportamentului copiilor; 



- Fise de lucru individuale; 

- Chestionare pentru parinti si educatoare; 

- Album de impresii; 

- Apariţii mass media, presa locală 

- Postarea fotografiilor pe site-ul grădiniţei şi facebook-ul grădiniţei 

- Diplome  de participare la activităţi 

- Expoziţii cu lucrările copiilor 

- Impresii ale părinţilor şi copiilor –mărturii orale, scrise 

8. REZULTATE ÎNREGISTRATE, IMPACTUL ACESTORA ASUPRA 

BENEFICIARILOR  

a. Exersarea comportamentelor moral civice şi de protecţie personală ; 

b.Exersarea abilităţilor de comunicare socială. 

c.Realizarea de produse artistico-plastce şi practice, valorificând potenţialul artistic al 

copiilor. 

d.Descoperirea unor aptitudini noi; 

e.Consolidarea deprinderilor de a lucra în echipă; 

f.Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la materiale si caracteristicile lor,tehnici de lucru 

necesare prelucrarii acestora in scopul obtinerii unor produse finite; 

g.Îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la menţinerea sănătatăţii corpului uman şi 

combaterea principalilor factori de risc care duc la deteriorarea sanatatii copiilor ; 

h.Dezvoltarea capacităţii de cercetare, explorare şi investigare a mediului înconjurător ; 

i.Redescoperirea unor tehnici de lucru noi-vechi; 

j.Înţelegerea şi puterea de a dezbate în jurul unui subiect, experiment; 

k.Îmbogăţirea orizonturilor culturale. 

9. ANALIZA SWOT  

 

PUNCTE TARI 

-Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice 

şi a copiilor; 

-Bună colaborarea cu părinţii şi   instituţiile 

partenere ; 

-Abordarea creativă şi interactivă a activităţilor 

derulate; 

 

 

PUNCTE SLABE 

- Timpul nefavorabil  din perioada derulării 

programului 

- Vârsta relativ mică a copiilor și numărul 

acestora a restricționat alegerea unor activități 

- Lipsa de fonduri pentru recompensarea 



- Activităţile derulate au fost  plăcute şi 

relaxante atât pentru preşcolari cât şi pentru 

cadre didactice,colaboratori. 

copiilor cu diplome si medalii  

 

OPORTUNITĂŢI 

- Dezvoltarea personalităţii  copiilor prin 

implicarea acestora în  diferite tipuri de 

activităţi; 

-Oportunitatea de a exersa abilitatati  prin 

activitati non-formale, extracurriculare si 

extrascolare; 

-Posibilitatea copiilor de a participa la acţiuni 

organizate în afara  tiparului curricular; 

 

AMENINŢĂRI 

-Condiţiile meteo nefavorabile desfăşurării 

unor activităţi în aer liber; 

- Timpul relativ scurt pentru desfasurarea 

unora dintre activitati; 

- Desfasurarea programului la nivel national a 

dus la aglomerarea punctelor de atractie 

turististica (muzee, teatre, parcuri etc.) 

 

 

10.  RECOMANDĂRI , SUGESTII: 

a. O mai bună organizare a activităţilor în funcţie de oportunităţile reale ale oraşului nostru; 

b. Proiectarea unor activităţi suplimentare sau reprogramarea lor în cazul în care timpul este 

nefavorabil; 

c. Obtinerea din timp a unor sponsorizari pentru o buna desfasurare a activitatilor din aceasta 

săptămână. 

d. Modificarea perioadei de desfăşurare a săptămânii „Să ştii mai multe să fii mai bun” pentru 

a putea desfasura spectacole în aer liber, mai multe plimbări, vizite în luna IUNIE; 

11. CONCLUZII 

Săptămâna „Scoala Altfel- SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂFII MAI BUN”  a oferit copiilor 

ocazia de a veni în contact direct cu mediul social, de însuşire a cunoştinţelor şi de dezvoltare a 

abilităţilor, prin derularea unor activităţi într-un context non-formal, context în care atât cadrele 

didactice, cât şi copiii sunt mai receptivi şi mai deschişi.  

Activităţile organizate în această săptămână au fost atractive şi relaxante,au adus multa 

voie bună pe chipurile copiilor, iar aceştia au participat activ.  

Temele zilnice au trezit şi menţinut interesul tuturor copiilor, atât prin modul de 

organizare (activităţi practice, jocuri, desen, pictură activităţi în aer liber, activităţi sportive, 

activităţi pe teme de circulaţie, sănătate, situaţii de urgenţă, concursuri, vizite, întâlniri cu 

reprezentanţi ai instituţiilor locale partenere), cât şi prin varietatea materialelor utilizate. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestei săptămâni am urmărit adăugarea de noi 

informaţii ,formarea de noi deprinderi, abilităţi de viaţă,  prin activităţi şi parteneriate cu 

comunitatea locala, în condiţii optime şi plăcute, activităţi care trezesc interesul copiilor şi 



dorinţa lor de participare, de integrare şi deschiderea spre noutate şi spre însuşirea de cunoştinţe 

şi abilităţi, precum şi dezvoltarea lor. 

Le mulţumim tuturor celor care s-au implicat în desfăşurarea cu succes a tuturor  

activităţilor din cadrul săptămânii “ŞCOALA ALTFEL- SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI 

BUN” - partenerilor  noştri,  părinţilor, comunităţii locale, ISJ Alba şi le  aşteptăm deschiderea 

spre colaborare şi cu alte ocazii.  

O educaţie eficientă, diversificată, în pas cu schimbările active şi rapide ale societăţii se 

realizează optim , armonios şi atractiv prin colaborarea mediilor educative în care copilul 

trăieşte, şcoala-familia şi comunitatea . 

 

12.ANEXE 

- Fişe de activitate întocmite de educatoare 

- Planificarea activităţilor pe grupe 

- DVD poze din cadrul activităţilor 

 

Nume şi prenume Director/Semnătura/Stampila      

Prof. înv. preşc. Hăjmăşan Aurora            

________________________________    

 

 

Nume şi prenume Consilier educativ/Semnătura 

Prof.înv.preşc. Schiau Iulia Mihaela (responsabil Comisie Activităţi Extracurriculare) 

________________________________ 

 

 

Nume şi prenume Coordonator CEAC/Semnătura 

Educ. Geogean Viorica 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



POZE DIN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII “ŞCOALA ALTFEL”2016 

  

 

 



    


